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Előszó — diákoknak, plébánosoknak és hitoktatóknak

A tantárgyak között helyet kap a hittan is. De ez nem olyan tárgy, mint a többi: valami olyasmiről 

szól, ami nem mérhető, nem látható – mégis egy létező valóságot tár elénk. Ettől olyan izgalmas a 

hittan: nemcsak tárgyi tudást akar adni, hanem meghív egy olyan kalandra, melyben a legnagyobb 

titok egy-egy darabkáját igyekszünk feltárni, vagyis Istent próbáljuk megismerni – annyira, amen-

nyire az emberi elme képes rá. 

A hittan több témából áll. Az idei tanévben arról tanulunk, hogy Isten hogyan nyilatkoztatta ki 

önmagát, és hogy mit kíván tőlünk. Isten tulajdonságaival a dogmatika foglalkozik. Azt, hogy ho-

gyan kell válaszolnunk hívására, az erkölcstan mutatja be.

Az első részben a dogmatikával foglalkozunk.

A másodikban kerül sor az erkölcsi kérdések tárgyalására. Életünk, létünk alapja Isten. A róla 

szerzett ismeretek néha kicsit száraznak tűnhetnek, de egy izgalmas kiránduláson is vannak ne-

héz szakaszok, amikor nem tudjuk élvezni a minket körülvevő táj szépségét, csak a hegycsúcsra 

való biztonságos feljutás a cél. Vannak útjelzők, figyelmeztető táblák is: keresztény életünkben ilye-

nek az erkölcsi törvények. Ezek nem felesleges gátak az életünkben, hanem megmutatják, hogy az 

élet különböző helyzeteiben hogyan találjuk meg a helyes utat; válaszút előtt állva jól döntsünk.  

A jó döntés nem mindig azt jelenti, hogy a mi elgondolásaink szerint jó valami – hanem jó, mert 

megfelel Isten elgondolásának. Ő jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Az Egyház – kutat-

va Isten akaratát, szándékait – próbálja szavakba, pontos meghatározásokba önteni a szinte meg-

fogalmazhatatlan isteni titkokat, hogy szolgálja az emberek üdvösségét. Végcélunk nem a földi 

„öröklét”; bár testi egészségünk szolgálata nagyon fontos feladat. De nemcsak az edzőtermeket kell 

megtölteniük a fiataloknak, hanem a lélek erősítésének helyeit, a templomokat is. 

Ebben lehet segítségére az ifjúságnak, az atyáknak, a hitoktatóknak ez a könyv. Kívánjuk, hogy 

ez a tanév legyen valóban izgalmas kaland, melynek során az Isten-arc egyre több darabkáját  

sikerül a helyére illesztenünk, és további tanulmányaink, életünk során egyre gazdagíthassuk ezt 

az istenképet!

A szerkesztők
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I.     AZ EMBER ISTENKÉPISÉGE 
— ÉS AZ ŐSBŰN

1.  Ki az Isten? 
— A természetes kinyilatkoztatás

A dogma, a dogmatika fogalma

Az emberi tudás fejlődése szükségessé teszi, hogy az Egyház tudományos pontossággal megfogal-

mazzon egy-egy igazságot, amelyet a Szentírás nem a természettudomány szakkifejezéseivel mond 

el. Így keletkeznek a dogmák. A dogma görög szó, tudományos pontossággal megfogalmazott tanítást 

jelent. A dogmatika, mint a teológia egyik ága, a legfontosabb dogmákat foglalja rendszerbe.

A hivatalosan megfogalmazott hitvallásaink előzményei

Az Apostoli hitvallásban valljuk, hogy hiszünk az egy Istenben. De ki is ez az Isten? Miért nem hisz 

benne minden ember? „Sokszor és sokféle módon szólt Isten…” – írja a Zsidóknak írt levél. Valóban. 

Az Isten és az ember viszonyának „története van”. Isten az ősemberhez is beszélt: neki még csak 

annyit mondott – a szívébe írt üzenet által –, hogy létezik valami titokzatos erő, ami nagyobb az 

embernél, és vannak dolgok, amelyeket, ha nem is látunk, mégis léteznek. Később a föld népei kö-

zül kiválasztott egyet, Izrael népét, és szövetséget kötött vele. Ennek a szövetségnek a történetét 

beszéli el a Biblia első része, az Ószövetség. Majd egyszülött Fiát küldte el az Úr, hogy megváltsa 

a világot. A Teremtő nekünk adta a legszentebbet, akiről Izajás könyvében olvashatjuk a legszebb 

jövendölést: „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy” (Iz 43,1–3).

De lássuk részletesebben is a hit „történetét”.

A teremtett világ beszél Teremtőjéről
 

Minden ember megtapasztalja életében a szépséget és a jóságot valamilyen formában. Egy havas 

hegycsúcs, egy virágzó gyümölcsfa, egy zöldellő rét, egy aranyba, bíborba, sárgába öltözött őszi 

erdő, egy simogatás, egy mosoly annyi békességet sugároz, hogy az arra fogékony emberi lélek 

megérzi, hogy milyen végtelen rend és harmónia tölti be a világmindenséget. Ezek az élmények 

istenélmények is lehetnek, a természetes kinyilatkoztatás részeiként. Isten a teremtett világon 

keresztül is beszél önmagáról, és minden ember szívébe beleírta törvényeit, melyek a lelkiismeret 

szaván keresztül válnak felismerhetővé. 



8

Vannak emberek, akik sem az ószövetségi, sem az újszövetségi kinyilatkoztatást nem ismerték, 

vagy nem ismerik ma sem. De a pogány ember a maga módján lehet vallásos – még ha a termé-

szeti népekre mindig is jellemző volt, hogy emberszabásúnak képzelték az isteneket. Az emberek 

mintájára megalkotott istenségek képét az ókori bölcselők (pl. a görög filozófusok) nem tartották 

elfogadhatónak. De felismerték, hogy a látható valóság mögött léteznie kell egy láthatatlan világ-

nak is. Ők ezt a láthatatlan világot nagyrészt személytelennek tartották. Ezzel szemben az Ószövet-

ség tanítása már az volt, hogy Isten élő valóság, megszólította az embert, és mi is megszólíthatjuk 

őt. A Szentírásból tudjuk, hogy Isten először Ábrahámnak nyilatkoztatta ki magát (Kr. e. 1800 táján). 

Szövetségre hívta őt és megígérte neki, hogy leszármazottainak száma annyi lesz, mint égen a csil-

lag. Mózes már rákérdezett Isten nevére, ő pedig Jahvénak nevezte magát. Neve azt jelenti, hogy 

ő az, „aki van”. Az Ószövetség még nem beszél arról, hogy Istenben három személy van. Jézus is 

csak nagyon finoman tárta fel a legnagyobb hittitkot, mert tanítványai egy szigorúan egyistenhívő 

társadalomban éltek. 

Isten életének belső gazdagságát azonban az Újszövetségből ismerhetjük meg a legtökélete-

sebben. Jézus maga úgy viselkedett, ahogyan csak Isten viselkedhet – halottakat támasztott fel, 

bűnöket bocsátott meg, uralkodott a természeti erők felett, tehát az élet Urának szerepében jelent 

meg. A legfontosabb információ, amit megtudhatunk a Mindenség Uráról, hogy „Isten szeretet…” 

(1Jn 4,16). A pogányok istenismerete részben ősi vallási hagyományból származik, részben pedig 

bölcseleti úton jutottak el Isten létének állításához. Szent Pál mondja: „Mert ami benne láthatatlan: 

örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk” (Róm 1,20).

Az emberben mindig ott volt az Isten utáni vágy. Olykor a természeti népek hagyományai, val-

lási elképzelései beszüremkedtek a kereszténységbe. Ez a rendkívül gazdag magyar néphagyomá-

nyokban is megmutatkozik: közismert a Szent László és a kun (besenyő) vitéz küzdelméről szóló 

legenda. A magyar nép szeretett szentjéről alkotott egy kitalált történetet, egy valós csata kapcsán. 

Itt a Fény és a Sötétség ősi harca jelenik meg.

Hogyan védhetjük meg Isten alkotását, a Földet?

Néhány segítő gondolat:
1. Fogadd el Isten szerető kezét mindennap! Köszönj meg neki mindent!
2. Figyeld a teremtett világot és töltekezz az ő végtelen szeretetével!
3.  Ha vakációra mész, keresd a vidéki környezetet, sátorozz! Kérd meg a szüleidet, 

hogy töltsétek falun a nyaralásra szánt időt, a lehető legtávolabb a forgalom zajá
tól!

4.  Szánj időt a kézműves munkákra, dolgozzon együtt a család az otthonotok alakítá
sán! Használjatok természetes anyagokat!

5.  Légy közösségi ember: támogasd azokat, akik hiányt szenvednek, akár a legcseké
lyebb szolgálattal is! Például adj egy tál levest egy szegénynek! 
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6.  Légy tisztában azzal, hogy mire költöd a zsebpénzed! Őszintén mérlegeld, hogy 
mi az, amit akarsz, és mi az, amire ténylegesen szükséged van! Ne vedd magad kö
rül felesleges holmikkal! Ha felhalmozzuk az idővel szemétté váló tárgyakat, akkor 
még tovább pusztítjuk a már amúgy is agyonszennyezett Földet!

Az élők Istene

A mi Istenünk élő Isten. Nem olyan értelemben, ahogyan mi, emberek. Hiszen Istenből a földi 

élet legjellemzőbb sajátosságai, a biológiai működések hiányoznak. Isten egészen más, mint az 

angyalok vagy mi. Ez már a teremtésben megmutatkozik, hiszen ő volt a kezdet, és a világ terem-

tésekor végtelen jóságában az volt az akarata, hogy sokasodjék az élők száma. De maga Jézus is az 

élők Istenének nevezte őt. Ő az, aki a „semmiből” teremtette a világot. Nem volt szüksége sem-

milyen meglévő anyagra ahhoz, hogy megalkossa a világmindenséget. Az Ószövetség népe is fel-

ismerte Isten jóságát. Zsoltárokat zengtek róla: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart” 

(Zsolt 118,1). Tehát már az ókori izraeliták sejtették, hogy milyen hatalmas és irgalmas az ő Istenük. 

Jézus nemcsak sejtette, hogy milyen az Isten, hanem tudta is, hiszen ő az Isten Egyszülöttje. Ki is 

jelentette: „Én ismerem az Atyát.” Isten átadja magát nekünk. 

Assisi Szent Ferenc így imádkozik a Naphimnuszban: „Áldott légy Uram, földanya nénén
kért, ki minket hord és enni ad, és mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes 
virágokat…”

Természetesen az izraeliták is látták és elszenvedték mindazokat a nyomorúságokat, amelyeket 

más népek is. De bennük élt a tudat, hogy ők Isten kiválasztottai. Érezték az ő jóságos gondosko-

dását. Az Újszövetség talán legszebb története a mi Atyánk irgalmáról, a tékozló fi úról szóló példabe-

széd. Jézus ebben jellemzi a legjobban az Atyát (vö. Lk 4,18–21). A hűtlen fi ú visszatér a szülői házba, 

és az atyja szeretettel és örömmel fogadja őt, nem tesz szemrehányást neki. Isten ilyen: nem tud 

nem szeretni, hiszen maga a szeretet. Hozzánk közelálló, minket megmenteni akaró, hétköznapjaink 

nehézségeiben velünk lévő Isten. Az egyszülött Fiú, Jézus pedig olyan alázatos, hogy virágvasárnap 

szamárháton vonul be Jeruzsálembe (Mt 21,1–9). A Fiú, miután feltámadt, nekünk ajándékozta a 

Szentlelket (Róm 5,5). 

A kereszténység istenképéről hittantanulmányaink egésze szól. 

Hogy ezt jobban megérthessük, előtte a többi nagy világvallás isten-

képét tekintjük át röviden.

Assisi Szent Ferenc (1182–1226): Rendalapí-
tó, a környezetvédők védőszentje.
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A zsidóság istenképe

A világvallások közül először a zsidósággal foglalkozunk. Ennek az a magyarázata, hogy – ellentét-

ben a többi világvallással – közvetlenül a kereszténység előzménye. Isten az ószövetségi kinyilat-

koztatásban készítette elő Jézus megszólalását. Az újszövetségi kinyilatkoztatás meg sem érthető 

az ószövetségi nélkül. Az Újszövetségben rendkívül sok ószövetségi utalás van, amelyekre később 

is hivatkozni fogunk. 

Izrael népe kezdetben nem gondolkodott el mélyebben azon, hogy honnét van a világ. Később 

azonban választ akart adni a kérdésre. A Biblia első mondata: „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a 

földet” (Ter 1,1). Az ég és a föld az ókori ember számára a mindenséggel volt egyenlő. Isten szabad 

tette volt, hogy véghezvitte a teremtés művét. Isten a teremtés után nem hagyta magára a világot. 

Ezt Izrael népe a saját bőrén tapasztalta, hiszen az Úr gondoskodott róluk, vezette őket. (Gondolja-

tok az Egyiptomból való szabadulás történetére, melyről Mózes életének történeténél olvashattok!) 

Minden nép, kultúra mítoszai között a legjelentősebbek a teremtésmítoszok. Izrael esetében ez 

nem így van, hiszen kutatja az emberiség eredetét, de azt egyértelműen a teremtő Istennek tulajdonít-

ja. Az izraeliták azért kutatták a kezdeteket és írták le azt a Teremtés könyve 1–11. fejezetében, hogy 

választ kapjanak arra, mi vezetett az emberiség jelen, vagyis a teremtéstörténet kialakulásának idején 

uralkodó állapotához. Fontos megjegyeznünk, hogy Izraelre hatottak a környező népek mitologikus 

eredethagyományai, amelyek felismerhetőek a bibliai őstörténetben. Míg azonban az ókori Kelet más 

népei eredethagyományaikban istenek születéséről és harcáról beszéltek, addig Izrael népe az egyet-

len teremtő Isten művéről. Az ősi kultúrák az égitesteket istenekként imádták: az Ószövetségben 

azonban minden égitest Isten teremtménye, semmi sincs, ami ne az ő műve lenne. Mindezzel a szent 

szerzők azt akarták hangsúlyozni, hogy a világ nem Isten, tehát semmit és senkit nem szabad imádat-

tal körülvenni, csak őt. Másik fő jellemzője a teremtéstörténetnek, hogy a valóságos történelemhez 

próbál igazodni, tehát az emberiség története közvetlenül kapcsolódik az anyagvilág teremtéséhez. 

A mezopotámiaiak legismertebb teremtéseposza a Gilgames-eposz. A bibliai őstörténet szerzőinek 

is ismerniük kellett ezt a történetet, de ők mégsem vettek át motívumokat Gilgames történetéből. 

Izrael számára a monoteista hit kizárta az istenek létezésének állítását. Nyilvánvaló, hogy a bibliai el-

beszélésnél sem lehet szó történeti kutatások eredményének írásbeli rögzítéséről. A Katolikus Egyház 

az őstörténet műfaját múltba tekintő prófétai beszédként határozza meg. De hogy lehet prófétai, ami 

múltba tekintő? A próféták mindig úgy jelennek meg a képzeletünkben, mint olyan bölcs férfiak, akik 

a jövő eseményeit jövendölik meg. Itt azonban azt kell mondanunk, hogy a szent szerzők – ugyanúgy, 

mint a jövendőt feltáró próféták – a Szentlélek megvilágosítása által a múlt eseményeiről szóló szem-

léletes történettel akartak rámutatni arra, hogy mi vezetett az emberiség bűnös állapotához. 

Isten mindenható és teremtő az izraeliták hitében. Istenképük természetesen formálódott az év-

századok folyamán. Isten a Teremtés könyvében és Mózes történetében gyakran úgy jelenik meg, 

mint egy hatalmi Isten: keményen büntet, és olykor érthetetlenül nehéz próbatételek elé állítja az 

embert (Izsák feláldozásának parancsa). Jób könyvében egy igaz embert tesz próbára. Jób elveszíti 

mindenét, de aztán bőséges kárpótlást kap, még itt, a földi életben. Újból vagyont és családot kap 

– jobban megy a sora, mint próbatétele előtt.
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Az iszlám istenképe

Maga az iszlám szó annyit jelent, mint az Isten iránti odaadás, belenyugvás az Isten akaratába. Szü-

lőhazája Arábia, pontosabban Mekka. Az iszlám atyja Mohamed, aki Kr. u. 570 körül született. Mint-

egy negyvenéves volt, amikor hivatása tudatára ébredt. 622-ben elhagyta Mekkát a nép visszautasí-

tása miatt, és Medinába távozott. Ez az év az iszlám vallásúak időszámításának kezdete. Medinában 

béketeremtőt láttak benne. Az ott élő zsidókkal azonban összekülönbözött, mivel „félremagyarázta” 

a próféták tanítását. 

A hitvallás, a napi ötszöri ima, az alamizsnálkodás, a mekkai zarándoklat, a Korán ismerete és a 

böjt képezik a muszlimok vallási életének alappilléreit. 

De hogyan látják Istent a – kialakulásának idejét tekintve – harma-

dik nagy monoteista világvallás képviselői? Mint a zsidók és a keresz-

tények, úgy a muszlimok is vallják, hogy csak egyetlen Isten van, aki 

a történelem, az irgalom és a kegyelem Istene, és az ember felelős 

a tetteiért. A nagy vallásalapító, Mohamed tanúságot tett Jézusról 

mint prófétáról, ismerte tanítását. A vallásközi párbeszéd megindu-

lása után már nem kezelhetjük úgy a kereszténységet és az iszlámot, mint egymástól mindenben 

eltérő vallásokat. A párbeszéd folyamán egyre jobban világossá vált, hogy vannak közös gyökerek. 

Az iszlámban azonban döntő mozzanat, hogy minden muszlim, akármilyen bűnös életet élt is, az 

iszlámhoz való tartozása révén végül is bejut a paradicsomba. 

Kelet vallásai és a természeti vallások

Szót kell ejtenünk még Kelet másik jelentős vallásáról, a buddhizmusról is, melyet joggal nevezhe-

tünk alapított vallásnak, hiszen alapító személyre vezethető vissza, ellentétben például a hindu 

vallásokkal. Buddha Krisztus születése előtt kerek fél évezreddel hirdette tanait. Főleg India vallása-

ként ismerjük tanrendszerét. Az alapító azt akarta, hogy tanítványai eljussanak a megvilágosodásig. 

A Kr. e. VI–V. században élt Konfucius nevéhez köthető Kína legismertebb fi lozófi ája. Istenképről 

nem beszélhetünk itt sem – miként a buddhizmussal kapcsolatban sem. Bár maga Konfucius hitt 

a Mennyben, mint személyes Istenben. A tan megalapozója az erkölcsi felelősséget – elsősorban a 

politikai életben – igen fontosnak tartotta. 

A politeista (többistenhívő) természeti vallásoknál minden istent különböző okból kell imádni, 

minden isten más és más területéért felelős az életnek, például termékenység, háború, halál stb. Így 

volt ez az egyiptomi, a görög és a római kultúrában is. De említettük már az ókori Kelet népeinek 

mítoszait is, ahol még az istenek is harcolnak egymással. 

A törzsi vallásoknál, illetve a nomád népeknél nem feledkezhetünk el arról, hogy ők még mindig 

képesek – ha kultúrájukat pusztulás fenyegeti is – egyek lenni a természettel, és ebből fakadóan, 

mint maga az ősember is, a természet erőit tisztelik istenekként. Bármennyire is tisztelettel tekin-

tünk ezen vallások követőire, azt meg kell állapítanunk, hogy ezek nem kinyilatkoztatott vallások. 

Gilgames: Az ókori mezopotámiai hitvilág hőse.
Monoteista: Egyistenhívő.
Mítosz: Az istenek és a világ keletkezéséről 
szóló, gyakran írásban is lejegyzett ősi történet.
Eposz: Nagy terjedelmű elbeszélő költemény 
rendkívüli hősökről.
Korán: Az iszlám szent könyve.
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Természetesen, az embernek a magától értődő vallási igényeire ezek is utalnak. A természeti népek 

vallásosságát mintegy „kiegészítő anyagként” említjük meg, szó szerint nem kell megtanulni.

A természeti népek hitképzeteiben felismerhetőek: 
  A lélekhit: az ember szellemiségéről való képzetek; minden dolog lelkes, a tárgyak 

élnek, az ősök szelleme is.
 A szellemek hite: az emberen kívüli szellemi lények képzete, mitikus elődök hite.
 A természeti jelenségek megszemélyesítése: természetimádat.
 Az állatok kultikus tisztelete: egy törzs egy bizonyos állattól származtatja magát.
 Az olyan hit, hogy tárgyakból vagy személyekből hatalom sugárzik.
 Egy „Legfőbb Lénybe” vetett hit.
 Egy ősatya hite (eredetmítoszok).

A magyarok ősvallásáról

A pogány vallások sorában meg kell említenünk a magyar ősvallást is. Ez természetesen nem ki
nyilatkoztatott vallás, de mivel manapság sokat beszélnek róla, nem árt, ha annyit megismerünk 

belőle, amennyi szükséges. Ez a megismerésünk tárgyszerű megismerés, szakmai nyelven szólva 

leíró ismertetés. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy sajnos korunkban bizonyos csoportok részé-

ről divat lett valamiféle ősvallást követni. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2009. szeptemberi 

körlevelében olvashatunk arról, hogy a magyarság korunkban mutatkozó örvendetes öntudatra 

ébredésének vannak vadhajtásai is: „Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő úgynevezett ős-

magyar szinkretizmus. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet 

használ, és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket 

is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan 

állítások. Ilyenek például a Jézus, pártus herceg-elmélet, vagy a táltosok, 

a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemei-

nek újraélesztése. (…) Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem 

Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyén 

és a nemzetek számára is.”

Bár csodálatos művészeti alkotások maradtak fenn, valójában (te-

ológiai szempontból) nagyon keveset tudunk a magyarságnak a ke-

reszténység előtti hitvilágáról. Talán népmeséinkben maradtak fenn 

a legszebben az ősi vallási elemek, például égig érő fa, „szerencséd, 

hogy öreganyádnak szólítottál” stb. De maga a Hunort és Magort 

maga után csalogató csodaszarvas is az ősvallás egyik legfontosabb 

szereplője, totemállat. Érdekes megfi gyelni, hogy a magyarok keresz-

ténységre való áttérése után az új hitbe milyen szépen beleolvadt 

a régi néhány eleme. Gondoljunk csak Babba Holdasszonyra, akinek 

magyar szinkretizmus. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet 

Kultikus: Kultusznak nevezzük a vallásban a 
vallás gyakorlását. A „kultikus” kifejezés az eh-
hez kötődő tárgy vagy személy jelzője. 

Csodaszarvas-ábrázolás
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alakja a székely népi vallásosságban összefonódott Szűz Mária alak-

jával. De gondolhatunk a szarvasüldözés már említett történetére is: 

László, a későbbi szent lovagkirály, és bátyja, I. Géza Vácott a legenda 

szerint egy csodaszarvast követve tudta meg, hogy hová építsék azt 

a székesegyházat, melynek felépítésére fogadalmat tettek. Itt már a 

csodaszarvas maga az Úr angyalának egy megjelenési formája. 

A kereszténység megalapozottan vallhatja, hogy benne minden ed-

dig ismert vallás pozitív értékei fellelhetők. De ez természetesen nem 

jelenti a vallások vegyítését. A világ ugyan létében a Teremtőtől függ, de az embernek nem valamiféle 

trónoló istenséget kell imádnia, hanem a rábízott földet kell felelősséggel alakítania és munkálnia. 

Akik nem hisznek Istenben

Ateistának mondjuk azt, aki nem hisz Istenben. Az ateizmus és az istenhit ellentéténél ma már nem az 

az elsődleges kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs, hanem az, hogy milyen az Isten, milyen hozzánk, 

emberekhez? Sokan úgy vélik, hogy az ember a tudomány és a technika csodái által kitöltheti azt 

az űrt, amit korábban a különböző vallások istenei töltöttek be. De az ember örök és tökéletes bol-

dogság utáni vágya nem elégülhet ki az anyagi lét keretein belül. A már említett kérdésekre, hogy 

milyen az Isten, hogyan viszonyul hozzánk, a hiteles választ a keresztény tanítás és a hívő emberek 

életgyakorlata adhatja meg. Az ateizmus jelenségével későbbi tanulmányainkban foglalkozunk. 

Totem: A totem legtöbbször állat, amellyel az 
embernek különleges kapcsolata van. A totem 
óvja az embert, ezért az nem öli meg. 
Sámán: Egy törzsön belül olyan különleges 
adottságú férfi , aki képes kapcsolatot teremteni 
a közösség és a túlvilág között. 
Szinkretizmus: Olyan jelenség, amikor egye-
sek különféle vallások tanítását, vagy különböző 
fi lozófi ákat ötvöznek egymással.

Michelangelo Buonarroti: Ádám teremtése a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján – részlet
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A II. Vatikáni Zsinat a nemkeresztény vallásokról

„A Katolikus Egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. 
Őszinte tisztelettel szemléli ezeket az élet  és magatartásformákat, tanításokat és erköl
csi parancsolatokat. (…)

Az egyház megbecsüléssel tekint a muszlimokra is, akik az egy, élő és önmagában 
létező, irgalmas és mindenható Istent imádják. (…) Bár a századok folyamán a kereszté
nyek és a muszlimok között nem kevés nézeteltérés és ellenségeskedés támadt, a Szent
séges Zsinat mindenkit arra buzdít, hogy a múltat feledvén, őszintén törekedjen a köl
csönös megértésre. (…) 

Krisztus egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei 
Isten üdvözítő misztériumának megfelelően már a pátriárkáknál, Mózesnél és a prófé
táknál megtalálhatók.  (…) Krisztus, miként az Egyház mindig tanította és tanítja, min
den ember bűneiért mérhetelen szeretettel vállalta önként szenvedését és halálát, hogy 
mindnyájan üdvözüljenek” (Nostra aetate).

Feladat:

Írj egy rövid gondolatsort arról, hogy neked mit mond a teremtéstörténet? Milyen ma érzékelhető problémák 
jelennek meg benne?
Írj egy rövid gondolatsort arról, hogy neked mit mond a teremtéstörténet? Milyen ma érzékelhető problémák 

!
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2. Az istenképiség, mint az emberi méltóság alapja 

A világ teremtése

A Szentírás első és második fejezete a világ teremtéséről szól. Az ószövetség teremtéshite azonban 

viszonylag későn, a babiloni fogság idején keletkezett. A pogány népek foglalkoztak a világ (és az 

istenek) keletkezésével. Erre válaszul az ószövetség népe megfogalmazta, hogy Isten örök, a világ 

viszont Isten teremtménye. 

A látható teremtmények között csak az ember képes arra, hogy megismerje és szeresse saját 

Teremtőjét. Mivel az ember Isten képmása, az emberi egyénnek van személyi méltósága, ezért 

mondhatjuk, hogy nem valami, hanem valaki. Isten mindent az emberért teremtett – ezért gondol-

junk bele, hogy milyen nagy felelősség terhel minket akkor, amikor kapzsiságból, hatalomvágyból 

rossz, hűtlen kezelői vagyunk annak a kincsnek, amit Isten bízott az emberre. Hiszen a Föld mind-

annyiunk közös öröksége, s bár a látható világ nem minden, mögötte a láthatatlan rejtőzik, végső 

célunk „helye”. Maga Jézus tanította, hogy aki kicsiben képes hűségesen gazdálkodni a rábízott 

javakkal, az nagyban is képes lesz erre. Ha a földi javakat jól kezeljük, akkor a mennyeiek örökö-

sei is lehetünk. Tehát nem lehetünk közömbösek akkor, amikor őserdőket pusztítanak, szennyező 

anyagokat bocsátanak ki egyes üzemek. Persze a világ vezetői ma már igyekeznek visszaszorítani 

a negatív folyamatokat, de tudnunk kell, hogy a világ baja ezekkel a részintézkedésekkel még nem 

szűnt meg. Itt világosan kitűnik, hogy az, amit a tankönyvek lapjain megtanulunk Istenről és orszá-

gáról, az nem holt betű, felesleg, elvont tudomány, hanem maga az élet valódi ismerete; az, amire 

Isten maga akar tanítani bennünket. 

A teremtés a Biblia szerint hat nap alatt zajlott le. Minden egyes 

nap után egy boldog, elégedett megállapítás olvasható Istennel 

kapcsolatban: „Látta, hogy jó.” A hetedik napon Isten „megpihent”. 

Ebből látszik, hogy aki ezt írta, már ismerte az ószövetségi nép szá-

mára kötelező pihenőt, a hetedik napot. A zsidók a szombatot tartják 

szent napnak, mi pedig a vasárnapot, mert Jézus Krisztus húsvétva-

sárnap támadt fel. 

A sejtek titokzatos világa
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 Az ember teremtése

A Szentírás a világ teremtésének leírásában a legfontosabb szerepet az ember teremtésének szen-

teli. Mind a hatnapos teremtéstörténetben (szakkifejezéssel hexaémeronban), mind pedig a para-

dicsom-történetben a legfontosabb az ember teremtése. Az ember a teremtés koronája, Isten a 

saját képére és hasonlatosságára teremtette. Tehát az ember ezért értelmes, gondolkodó lény. Ez 

az oka annak, hogy végtelen tudásra vágyik, ami nem rossz. Az élővilág fejlődését, a törzsfejlődést 

tényként fogadhatjuk el. De az ember az állatvilág fölé emelkedett. Természetes törekvése, hogy 

munkájával és tehetségével kibontakoztathassa az életét. Az emberiség napjainkban már csaknem 

az egész természetre kiterjesztette az uralmát, a tudomány és technika segítségével. Ezzel ma már 

az emberiség egy része komoly javakhoz jutott. De ezekkel a javakkal helyesen kell élni – az ezzel 

kapcsolatos kérdésekkel az erkölcstan foglalkozik. Az anyagi javakért folyó ádáz küzdelem ered-

ményei a háborúk. Az első emberpár vágyai kezdetben tiszták voltak, de ezeket a vágyakat a sátán 

megrontotta. Az ősbűnről még a későbbiekben ejtünk szót. Ádám nem határozta meg a vágyát, 

csak a szíve vonzotta Isten felé. Istenképiségünkből fakad, hogy a szíve legmélyén minden ember 

valamilyen formában keresi a természetfölöttit – akár bevallja, akár nem. A legbűnösebb ember is 

az élő Istent keresheti öntudatlanul. 

„Megkérdezték többen a múlt rendszerben: hol van az Isten? A lombikban? Nem kell 
a fi zikában emlegetni, a fi zika nagyszerűen működik Isten nélkül is. Hol van az Isten az 
űrhajó szerkesztésében? Tudjátok, hol? A lombikot kezében tartó ember szívében és az 
űrhajót szerkesztő ember szívében” (Barsi Balázs, ferences). 

Az állat nem tud a végtelenségről, mert nem élő 

képmása az Istennek. De mi, akik azok vagyunk, arra 

vagyunk hivatva, hogy találkozni akarjunk azzal, akiről 

„mintáztak” minket, ezért van bennünk a mélységes 

vágyakozás Isten után. 

A teremtéstörténetben Isten Ádám mellé Évát adja, 

hogy segítőtársa legyen. Ezt a mozzanatot úgy is értel-

mezhetjük, hogy Évát segítőtársnak adta az Úr, hogy 

Ádám tovább juthasson az Isten felé vezető úton. De 

a teremtéstörténetből az is kiderül, hogy mindkettő-

jük Isten utáni vágya megromlott az ősbűnben. Az 

évszázadok folyamán sokakban felmerült a kérdés, 

hogy vajon egy emberpártól vagy többtől ered-e az 

emberiség? Az evolúció (törzsfejlődés) tanának általá-

nos elfogadottsága után még inkább előtérbe került 

a kérdés. A XX. század közepén a Katolikus Egyház 

még úgy foglalt állást, hogy az emberiség nem ered-Hieronymus Bosch: A viág teremtése
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het több emberpártól, mert az az áteredő bűn tanával állna ellentétben. Ma már a hittudósok is 

úgy vélekednek, hogy a több emberpártól való származás tana nem ütközik az ősbűnről alkotott 

dogmával. A teológiának amúgy sem feladata, hogy a természettudományok illetékességi körébe 

avatkozzék. A teremtéstörténetre nem tekinthetünk úgy, mint egy levéltári adatokból összeállított 

történeti munkára. Sokkal fontosabb azonban a benne lévő, a sugalmazás által megvilágosított 

szerzők keze által rögzített isteni mondanivaló: a világ Isten akaratából keletkezett, áll fenn, és csak 

az emberi bűn következménye minden nyomorúság, amelyben a föld népei részesülnek. 

Ádám és Éva története több klasszikus irodalmi műben is megjelenik. Nekünk, magya
roknak a legfontosabb Az ember tragédiája. Itt mondja Madách – Isten „szájába” adva a 
szót – hogy: „Be van fejezve a nagy mű, igen. / A gép forog, az alkotó pihen.” De vajon 
tényleg befejezett a teremtés? Jézus azt mondja, hogy Atyja szüntelenül munkálkodik. 
A tudomány állítja, hogy a világegyetem folyamatosan tágul. A Teremtő, az Atya szün
telenül formálja a világmindenséget. 

A II. Vatikáni Zsinat tanítja, hogy minden cselekedet, amely az emberi élet ellen irá
nyul, gaztett. Az emberi egyenlőség alapját abban látja, hogy minden embernek szelle
mi lelke van, és Isten képmására van teremtve. Jézus igehirdetésében meghagyta, hogy 
Isten gyermekei olyanok legyenek, mint a jó testvérek.

Feladat:

Gyűjts irodalmi példákat arról, hogy a különböző korok művészeti alkotásaiban hogyan jelent meg a bűnbe-
esés története!

!
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3. Az ősbűn és következményei

Az ősbűn

Az emberi történelemben, mint annak magunk is tanúi vagyunk, jelen van a bűn. 

Itt is hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Isten minden alkotása jó. A Biblia a teremtés után be-

számol az ember bűnbeeséséről is – vagyis arról, hogy az első emberpár hogyan veszítette el Isten 

barátságát. 

Isten, miután Évát segítőtársul rendelte 

Ádám mellé, egészen bensőséges kapcso-

latba került teremtményeivel, mint az Atya a 

gyermekeivel. De ez az istenközeli, idilli ál
lapot elmúlt: Ádámot a Gonoszt jelképező kí-

gyó arra csábította, hogy olyan legyen, mint az 

Isten. A kígyó az ókori zsidóság körében több 

dolgot jelképező mitikus állat volt: egyszerre 

testesítette meg a rosszat és a termékenysé-

get is. Ez a kettős felfogás a környező népek 

kultúrájának hatására alakult ki. Isten számon 

kéri Ádámtól és Évától bűnét, majd büntetés-

képpen kiűzi őket a paradicsomkertből. Mit is 

akar mondani nekünk ez a jelenet? Azt, hogy 

az ember elveszítette azt a harmonikus álla-

potot, amelybe Isten az üdvtörténet kezdetén 

állította. 

Az ember a sátán kísértésére hagyta ki
aludni szívében a Teremtője iránti bizalmat. 
Az eredeti vagy más néven ősbűn követ
kezménye a szentségtől és igazságtól való 
megfosztottság állapota. A sátán olyan akart 

lenni, mint az Isten. Ez okozta bukását. Az em-

ber is mindig akkor bukik el, ha felülbírálja az 

Istent. Az angyalok léte hitigazság. Krisztus az Id. Lucas Cranach: Ádám és Éva
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angyalok világának középpontja. A sátán, mint bukott angyal, arra ösztönözte az embert, hogy Is-

tent irigynek lássa. Mintha Isten irigyelné a paradicsom közepén álló fa gyümölcsét az embertől. 

Éva bukott el hamarabb a történet szerint, őbenne fogant meg a végzetes gondolat, hogy Isten 

irigy az emberre. Félti tőle a tudást, a teljes boldogság forrását. A jelképes történet örök tanulsága, 

hogy nem szabad szóba állni a sátánnal. Isten a világ teremtője, és rajta kívül nincs más isten, még 

ha a Kísértő olykor korunk emberét arra is csábítja, hogy „jobb Istent” keressen, s higgyen a vallást 

pótló babonás téveszmékben (pl. ezotéria). A Szentírás szava egyértelmű: a sátán minden eszközzel 

Isten uralmának megvalósulása ellen dolgozik. A sátán kísértésekkel próbál minket elszakítani Isten-

től. Jézust is megkísértette. Akkor küzdhetünk meg a Gonosszal, ha beöltözünk Isten fegyverzetébe 

(vö. Ef 6,10). Az Istenhez hű angyalok segítenek minket – különösen Szent Mihály főangyal és az 

őrzőangyalunk. Minden vallásban benne van az Istentől való rettegés képzete. Jézus egyértelműen 

a tudtunkra adja, hogy Isten szeretet. Nem akarja, hogy az ember rettegjen tőle. A teremtéstörté-

net még azt is elmondja, hogy az első emberpár a bűnbeesés után észrevette, hogy nem viselnek 

ruhát. Ez a mozzanat azt akarja jelképezni, hogy felismerték, mennyire védtelenek a világban Isten 

szeretetének megtapasztalása nélkül. De jelenti azt is, hogy az ember többé már nem ura a vágyai-

nak. Az ember akkor kezdett rettegni az Istentől, amikor bűnbe esett. 

Az áteredő bűn

Az embert látszólag végtelen szabadságra csábította az őskígyó, de látjuk ennek az úgynevezett 

„teljes szabadságnak” a következményeit a történelemben. Isten nélkül nincs igazi szabadság, és 

maga a szabadság arra való, hogy odaadjuk a végső értékek szolgálata céljából. De milyen kö-

vetkezményei is lettek az ősbűnnek? Az első elkövetett bűn további bűnök lavináját indította el. 

A Szentírás tanítása szerint mindannyian viseljük az ősbűn következ-

ményeit. Az ősbűn tehát az első emberpár bűne. Ez átszármazik 
minden emberre, ezt pedig áteredő bűnnek nevezzük. A szep-

lőtelenül fogantatott Szűzanya kivételével minden ember ebben 

az állapotban születik. Az áteredő bűn nem olyan bűn, amiért 
személyesen felelősek vagyunk, de fontos szerepe van szemé
lyes bűneinkben. Az áteredő bűn miatt ugyanis természetünk 
rosszra hajlik. Részben az eredeti bűn következménye a szen
vedés és a halál is. Minden ember az áteredő bűn állapotában szü-

letik. Mivel Jézus megváltott minket, ezért a keresztség szentsége 
eltörli az áteredő bűnt. 

vetkezményei is lettek az ősbűnnek? Az első elkövetett bűn további bűnök lavináját indította el. 

Az „élet fája”
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„Az angyalok bukása kifejezés azt jelenti, hogy a sátán és a többi démonok, akikről a 
Szentírás és az Egyház hagyománya beszél, az Istentől jónak teremtett angyalok közül 
gonosszá váltak, mert szabad és visszavonhatatlan döntéssel elutasították az Istent és 
az ő országát, s ezzel létrehozták a poklot. Próbálják a maguk oldalára állítva föllázítani 
az embert Isten ellen; Isten azonban Krisztusban megerősíti a Gonosz fölötti győzelmet” 
(A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma). 

A szentírástudósok két teremtéstörténetről beszélnek: a jahvistáról és az úgynevezett 
papi teremtéstörténetről. Az előbbi a Kr. e. X., utóbbi pedig a Kr. e. VIII. században ke
letkezett, több sugalmazott szerző munkájaként. A jahvista onnét kapta a nevét, mert 
benne a Jahve szó szerepel mint Isten neve. A Papi írás később keletkezett, valószínűleg 
már egy igen képzett papi csoport írta le. A jahvista változat középpontjában az ember 
áll, akit Isten úgy alkot meg a föld porából, mintha az Úr fazekas lenne. Ez a jelképes 
mozzanat korunk embere számára nagyobb mondanivalóval bírhat, mint valaha: az 
ember része a teremtett világnak, anélkül nem képes teljes életet élni. Tehát meg kell 
becsülnünk az élővilágot, védenünk kell környezetünket. Az Istentől eltávolodott em
ber nem él békében a teremtett világgal, sem önmagával. Ezt ma fokozottan tapasztal
hatjuk (környezetszennyezés, tömegpusztító fegyverek, terrorizmus). Az első emberpár 
köré Isten odateremti a létezőket. A Papi írás először az egyéb teremtmények megte
remtéséről szól, és csak azután az emberéről. Így az ember lesz a csúcs, Isten képmása. 
Máté, Márk és Lukács evangéliumában is megjelenik az ember különleges fontosságá
nak gondolata, akárcsak a Teremtés könyvében. Jézus, amikor gyógyít, visszaállít vala
mit abból a rendből, amely a bűnbeesés előtt volt. János evangéliumának bevezetője 
(Jn 1,1–4) a teremtés egységét és jóságát hangsúlyozza. 

Kérdés:

Milyen egyéb súlyos bűnökkel kapcsolatos történeteket ismersz az Ószövetségből?Milyen egyéb súlyos bűnökkel kapcsolatos történeteket ismersz az Ószövetségből?

?
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4. Az ősidők bűnei 

Az első gyilkosság

A Szentírás 1–11. fejezetét őstörténetnek nevezzük. Ez nem a mai szokványos értelemben vett törté-

netírás, hanem műfajában költői elbeszélés, amely rendkívül fontos sugalmazott igazságokat tartal-

maz. Az őstörténet egy részével, a teremtéssel és a bűnbeeséssel már foglalkoztunk. Az őstörténet 

a továbbiakban leírja, hogy Ádámnak és Évának fi a született a paradicsomból való kiűzetésük után. 

A fi út Káinnak hívták. Később újra fi út szült Éva: Ábelt. Az elsőszülött földműves lett, az öccse pe-

dig juhpásztor. Isten Káin áldozatára nem tekintett, de Ábelét, melyet nyájának zsenge bárányaiból 

mutatott be, elfogadta az Úr. Káin ezért haragra gerjedt, és agyonütötte az öccsét. Az élet ezzel a 

szörnyű tragédiával azonban nem állt meg: Ádámnak és Évának ismét fi a született, Szet. A testvér-

gyilkosság súlyos dolog, de Káint nem pusztította el Isten. Átkozottá, kitaszítottá tette, de jelet tett 

rá, hogy senki meg ne ölje. Káinnak és Szetnek is számos utóda lett. A sugalmazott szerzők ezzel a 

történettel azt akarták kifejezni, hogy az irigység minden versengés forrása. Ezzel magyarázta, mu-

tatta be azt a tragikus állapotot, amelybe az ember került. 

Noé, az üdvösség reménye

Noé neve azt jelenti, hogy „ez hoz nekünk vigasztalást”. A név tehát már előre utal valami nagy 

megtisztulásra, felszabadulásra, ami egy katasztrófa után következik be. A vízözön története 

(Ter 6,1–9,18) az őstörténet egyik legismertebb része. A történet elején a szent szerzők bemutatják, 

hogy az emberiség milyen siralmas erkölcsi állapotba került. Isten tehát büntetést helyez kilátásba, 

de egy igaz ember, Noé és annak családja megmenekülhet, ha építenek egy bárkát, és bevisznek 

oda minden állatfajból egy párt, majd maguk is beszállnak, útra kelnek. Ezután bekövetkezik a né-

peket elpusztító vízözön, majd a hatalmas esőzések elmúltával Isten szövetséget köt Noéval. 

„Az Emberfi ának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé napjaiban történt. A vízözön előtti napokban ettek-

ittak, nősültek, férjhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába…” (Mt 24,37–38).

Jézus ebben az evangéliumi részletben nem mondja, hogy Noé idejében az emberek loptak, 

paráználkodtak, csaltak, gyilkoltak vagy egyéb bűnöket követtek volna el. Éltek: ettek-ittak és sza-

porodtak. Noé kortársai nem azzal vétkeztek, amit tettek, hanem azzal, amit nem. Nem törődtek 

Istennel, aki miatt és akiért ezen a világon vagyunk. Ma is van mit megmentenünk: családunkban, 
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egyházunkban. Noé kivonult a világból, de nem azért, hogy másokat kizárjon az életéből, Isten ke-

gyelméből, hanem azért, mert mások zárták ki őt, mert megpróbált Isten akarata szerint emberként 

élni. Amikor az egyszerű, netán kétkezi munkával telő életet választod, amikor csupán az a célod, 

hogy jó családanya, családapa legyél és tisztességgel neveld a gyermekeidet, akkor magad is szem-

besülsz a jó értelemben vett „mássággal”. Ezt vállalni kell: különben nem lesz értelme az életednek. 

A vízözön és a mai természettudományos álláspont

Könnyen felmerülhet a kérdés: hogyan lehetséges, hogy az egész Földet, még a hegycsúcsokat is 

elöntő vízréteg borítsa be? És mindössze negyven nap és negyven éjjel lehulló csapadék elegendő 

ahhoz, hogy ekkora katasztrófa pusztítson? Vitathatatlan, hogy az ókori keleti mitologikus hagyo-

mányokból is jól ismert egy mindent elpusztító vízáradat. Talán valóban megtörtént egy ilyen ter-

mészeti csapás? A válasz a természettudományos kutatások eredményeit tekintve egyértelműen: 

nem. Nagy áradások lehettek természetesen az ősidőkben és az ókorban is. Azonban nem a tudo-

mányos-történeti oldala érdekes ennek a történetnek. A teológiai mondanivalóra kell figyelnünk.  

A bibliai szerzők célja az volt, hogy szemléletesen bemutassák, hogy Isten végső szava nem a meg-

semmisítő büntetés, hanem az emberiség megmentése. A szerzők azon fáradoztak, hogy a ba-

biloni fogság kapcsán felismertessék Izrael népével, hogy Isten jogosan büntet, de aztán meg is 

bocsát, tehát van lehetőség az újrakezdésre. A bibliai történetből azonban tudjuk, hogy Noé utódai 

elszaporodtak a Földön, és ismét felütötte fejét közöttük a bűn.

Korunkban többször felröppentek a médiában olyan hírek, hogy megtalálták Noé bárká
jának maradványait. Ezeket a „felfedezéseket” megalapozatlanságuk miatt ugyanolyan 
áltudományos elméleteknek kell tekintenünk, mint azokat a – keresztényeket joggal fel
háborító – történeteket, melyek szerint Jézus nős volt és gyermeke is született. A filmek
nek, a tudományosnak látszó, valójában hamis képet adó könyveknek nem szabad meg
téveszteniük minket. Sokszor viszont a Biblia szó szerinti értelmezése téveszti meg az 
embereket. Ezt az irányzatot az Egyház elítéli. Nem lehet mindenáron tárgyi bizonyítéko
kat keresni az elméleteinkhez. Az Egyház minden ereklyével, csodás jelenséggel kapcso
latban nagyon alaposan megvizsgálja, hogy valódie a szóban forgó dolog. Noé bárkájá
ról még annyit, hogy valóban felfedezhettek olyan bárkát, amelyről a szentíró bizonyos 
részeit tekintve megmintázta Noé bárkáját, de ez nem feltétlenül azonos a bibliaival.

Bábel

A Krisztus előtti századokban az izraelita állam agrártársadalom, vagyis földművelő társadalom volt. 

A népesség zöme nem városokban élt. Ez is szerepet játszik abban, hogy miért éppen egy város 

áll a Biblia egyik legismertebb történetének középpontjában. A városokba ugyanis sokféle ember 



23

került, és a falvak zárt, törvénytisztelő társa-

dalmából kiszakadva gyakran a bűn útjára té-

vedtek. Manapság is hasonló jelenségeket hoz 

magával a túlzott városiasodás. 

Ma is gyakran élünk a „Bábel” kifejezéssel, 

ha valamilyen zűrzavaros helyzetbe, helyre ke-

rülünk. Bábeli zűrzavar – szoktuk mondani, és 

sokszor eszünkbe sem jut, hogy a bibliai tör-

ténetben szereplő nyelvzavarra gondoljunk. 

De mi is történt ebben a ma már fogalommá 

vált városban az ószövetségi történet szerint? 

Az elbeszélésből egyértelműen kiderül, hogy 

az ókori Kelet társadalmának viszonyait tükrözi 

az a leírás, ahogyan a szerzők az elszaporodott 

emberiség által létrehozott hatalmas építmény 

megalkotásáról írnak. Nem az ősember élet-

körülményeit ismerhetjük meg a Szentírás lap-

jairól. De – mint már mondtuk – a Biblia nem 

tudományos-történeti munka. Nem a régé-

szet leleteiből táplálkozik. Vallásos tanítást akar 

adni. A vallásos tanítás lényege pedig az, hogy 

az ember szembe akar fordulni az Istennel. A 

történetből végül kiderül, hogy akik Istennel szembe akarnak szállni, azok terve nem sikerülhet, 

sőt egymással is ellentétbe kerülnek. Nem véletlen, hogy a bábeli nyelvzavar ellenképe a pünkösdi 

nyelvcsoda, ahol a különböző nyelvű emberek az Isten keresésére gyűlnek egybe – és ezzel egy-

mást is megértik. 

A bábeli történetet vizsgálva azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten látva, hogy az emberek 

egy hatalmas tornyot építettek, ostromolva az eget, „alászállt”. Ez a megfogalmazás nagyon mesés, 

mintha Isten szárnyakon szálló lény lenne. De a szöveg megfogalmazásának korában az emberiség 

világképe, vallásos képzetei mások voltak, mint napjainkban. Isten haragra gerjedt, összezavarta az 

egy nyelvet beszélőket, hirtelen többnyelvűvé váltak, megszűnt a megértés a népek között. Bűnös 

gőgből, a hatalom utáni vágyból gyűltek egybe, és ezért „zavarodott össze” a nyelvük. Ha Isten 

akaratával dacolva szövetkeznek az emberek, akkor meg nem értés, zűrzavar támad közöttük. De 

amikor Isten hívja egybe őket, mint az említett első pünkösdkor, akkor a különböző nyelvű népek 

megértik egymást és képesek közös erővel cselekedni. 

„Ma a jelszó: haszon, pénz, élvezet. Akik ezt hajszolják, nem törődnek a százmilliók nyo
morával és a kapzsi, szívtelen kizsákmányolás miatt az ember áruvá lesz. Az Úr Jézus 
hangsúlyozza, hogy Istenben legyünk gazdagok” (Szabados Imre Anzelm, ferences).

Komor felhő
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Az ősidők bűneinek is – mivel az emberi természet nem változott – a nagyravágyás volt 
a fő oka. Az Istennel való szembeszállás, a lázadás a legnagyobb bűn, amit ember el
követhet. 

Konkretizálás: ma is látjuk, hogy akik nagyon jóban vannak – Isten ellen –, azok végül 
egymással is összevesznek (pl. gengszterek, de sokszor gazdasági és politikai érdekcso
portok is). Akik viszont egy darabig távol vannak egymástól, de Isten nevében össze
jönnek – előbbutóbb egymásra is találnak.

Itt kell szólnunk arról is, hogy az ősidőkről szóló bibliai elbeszélésekben több nagy
szerű emberrel is találkozunk: elsősorban Ábrahámmal, aki Isten barátságát élvezte, és 
még egyetlen fi át, Izsákot is odaadta volna ezért a barátságért. Ez az áldozat (Izsák felál
dozása) Krisztus keresztáldozatának előképe. Az Ószövetség nagy alakjairól a biblikum 
tárgy keretében tanultok részletesebben. 

Feladat:

Gyűjts olyan képzőművészeti alkotásokat ábrázoló képeket, amelyeken megjelenik a bábeli jelenet!

!
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5. Összefoglalás

Az istenkereső ember

Ebben a részben megismerkedtünk a dogma, a dogmatika fogalmával. A dogmákat tudományos 
pontossággal megfogalmazott tanításoknak neveztük, melyeket hinnünk és vallanunk kell. 
A szentmisében megvalljuk, hogy hiszünk az egy Istenben. De ki is ő? Az ember mindig is kereste 

a kapcsolatot a természetfelettivel. Isten kiválasztott egy népet, Izraelt, és szövetséget kötött vele. 

Erről a szövetségről olvashatunk a Biblia első részében, az Ószövetségben. 

A természetes kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten a teremtett világon keresztül is be
szél önmagáról. Isten Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy ő az, „aki van”. Isten a semmiből te
remtette a világot. Nem volt szüksége semmilyen meglévő anyagra ahhoz, hogy megalkossa azt. 

A nagy világvallásokról is tanultunk ebben a részben. Először a zsidóságot kell említenünk. 

Ez a vallás a kereszténység közvetlen előzménye. Az izraeliták hitének legfontosabb jellemzője, 
hogy az ókor többi népével ellentétben egyetlen Istenben hittek. A bibliai teremtéstörténet-

ben azt fogalmazták meg, hogy mi vezetett az emberiség jelenben tapasztalható szomorú állapo-

tához. A múltba tekintő prófécia azt jelenti, hogy a jelen állapotot egy régebbi okkal ma
gyarázzuk. A Katolikus Egyház az őstörténet műfaját múltba tekintő prófétai beszédként határoz-

za meg. A szent szerzők a Szentlélek megvilágosítása által a múlt eseményeiről szóló szemléletes 

történettel akartak rámutatni arra, hogy mi vezetett az emberiség bűnös állapotához. Az izraeliták 

szigorú egyistenhitét az ókorban olykor veszélyeztették más népek kultuszai. A zsidó vallásgyakor-

lat az évszázadok folyamán egyre bonyolultabbá és merevebbé vált – ez ellen Jézus szót emelt, sőt 

tettel is rámutatott az egészséges vallásgyakorlat módjára: szombaton is gyógyított, elébe helyezve 

az embert a rideg vallási előírásoknak. (Szombaton, ahogyan már tanultuk, tilos volt minden mun-

kának minősülő tevékenység végzése.)

Az iszlám szintén monoteista, vagyis egyistenhívő vallás. Szülőhazája Arábia, itt tevékeny-

kedett a vallásalapító Mohamed, a Kr. u. VII. században. Az iszlám hit alappillérei a következők: 

a hitvallás, a napi ötszöri ima, az alamizsnálkodás, a mekkai zarándoklat, a Korán ismerete és a böjt. 

Kelet vallásai között szót kell ejtenünk a buddhizmusról, melyet alapított vallásnak nevezünk. Budd-

ha volt az alapító, aki Krisztus születése előtt fél évezreddel hirdette tanait. Főleg Indiában terjedt el 

tanrendszere. Buddha követői arra törekszenek, hogy eljussanak a megvilágosodásig. A Kr. e. VI–V. 

században élt Konfucius, akinek a nevéhez fűződik Kína legismertebb fi lozófi ája. A tan megalapozó-

ja az erkölcsi felelősséget – elsősorban a politikában – nagyon fontosnak tartotta. 
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A politeista (többistenhívő) természeti vallásoknál minden istent különböző okból kell imádni. 

Van istene a termékenységnek, a háborúnak stb. A törzsi vallások a természet erőit tisztelik istenek-

ként. A magyarok ősvallásáról igen kevés ismerettel rendelkezünk. Ősvallásunk egyik legfontosabb 

szereplője a csodaszarvas volt. Népmeséink motívumaiban felismerhetjük őseink hitének néhány 

elemét. 

Vannak emberek, akik nem hisznek Istenben, és egyetlen vallás követőinek sem vallják magukat. 

Őket ateistáknak mondjuk. 

A bibliai teremtéstörténet

A Szentírás első és második fejezete szól a világ teremtéséről. Mivel az ember Isten képmása, 

az emberi egyénnek személyi méltósága van. Isten mindent az emberért teremtett. A Biblia szerint 

hat nap alatt zajlott le a teremtés. A hetedik napon Isten „megpihent”. A zsidók hetedik napja, ame-

lyet szentnek tartanak, a szombat. Az embert Isten minden teremtménye fölé helyezte. Az em-

ber természetes törekvése, hogy minél mélyebben megismerje az őt körülvevő világot. Olykor 

azonban a tudását rosszra használja: a kapzsiság keríti hatalmába, és károsítja a természet kincseit. 

A Teremtő, az Atya, végtelen bölcsességgel szüntelenül formálja a világmindenséget. 

Az emberi történelemben jelen van a bűn. A bibliai történet szerint Isten megalkotta Ádámot, 

Évát pedig segítőtársul rendelte mellé. Boldog harmóniában éltek Istennel, egymással és a többi 

teremtménnyel. Azonban ez az idilli állapot elmúlt: a Gonoszt jelképező kígyó csábítása rábírta az 

embert, hogy arra vágyjon, ami rossz. Az első emberpár olyan akart lenni, mint az Isten. A sátán, 

a bukott angyal ma is minden eszközzel azon dolgozik, hogy szembefordítsa az embert Istennel. 

Isten nélkül nincs igazi szabadság. Az ősbűn az első emberpár bűne. 

Ez átszármazik minden emberre: ez az áteredő bűn. A Szűzanya ki-

vételével minden ember ebben az állapotban születik. Az áteredő 

bűnnek fontos szerepe van személyes bűneikben. Az áteredő bűn miatt 

természetünk rosszra hajlik. 

 Az ősidők bűnei

Ádámnak és Évának, miután el kellett hagyniuk az Édenkertet, fi a szü-

letett, Káin. Később Éva újra fi út szült, Ábelt. Káin földműves, Ábel pe-

dig juhpásztor lett. Mivel Káin áldozatát nem fogadta el Isten, Ábelét 

viszont igen, Káin megölte öccsét. A testvérgyilkost Isten nem pusz-

tította el: jelet tett rá, hogy senki ne ölje meg. Ádám és Éva harmadik 

gyermeke Szet volt. Káinnak és Szetnek is számos utóda lett. 

a bukott angyal ma is minden eszközzel azon dolgozik, hogy szembefordítsa az embert Istennel. 

Rembrandt van Rijn: Ábrahám áldozata
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Noé története is jól ismert. Az Istennel nem törődő emberiséget az Úr vízözönnel bünteti, de 

Noét, az igaz embert és családját megmenti. Arra szólítja fel, hogy építsen bárkát, és vigyen oda 

állatokat is, minden fajtából egy párt. Miután a bűnös emberiség elpusztult, a szörnyű esőzések el-

múltak, Isten pedig szövetséget kötött Noéval. A vízözön története nem tudományos beszámoló. 

A bibliai szerzők célja az volt, hogy bemutassák: Isten büntet, de alapvetően arra törekszik, hogy meg-

mentse az emberiséget. Noé utódai között is megjelent a bűn, az ember ismét olyan akart lenni, 

mint az Isten. Erről szól a bábeli torony története, melyből az a tanítás szűrhető le, hogy akik Isten-

nel szembeszállnak, azok egymással is ellentétbe kerülnek. Az ősidőkről szóló történetek azt kívánják 

bemutatni, hogy Isten és ember viszonya az ősbűn óta ugyan nem felhőtlen, de Isten mindig fel-

kínálja a megújulás, az újrakezdés lehetőségét.
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 II.    ISTEN MEGISMERÉSE 
— ISTEN HÍV MINKET

6.  Isten önmagáról 
— A kinyilatkoztatás folyamata

Amióta ember él a földön, azóta van vallás és hit a túlvilági életben. Erről az ásatások tudósítanak 

minket. A vallás az ember személyes kapcsolata Istennel, akitől élete kérdéseinek megoldá
sát reméli. Sokféle út vezet Istenhez, különféle vallások vannak a világon. Ezek a vallások nemcsak 

szertartásaikban különböznek egymástól, hanem főleg abban, hogy hogyan beszélnek Istenről, ho-

gyan próbálnak választ adni az élet nagy kérdéseire. 

Az ember a teljes boldogságot keresi, a teljes tudást, a végtelen szeretetet. Ezeket az anyagi vi-

lágban nem kaphatja meg maradéktalanul. De akkor miért vágyik rájuk? És ha vágyik, akkor ezeknek 

a vágyaknak a kifejlődésére nem elégséges magyarázat az anyag? Kell lennie valakinek, aki olyan 

vágyakat ültetett az ember szívébe, amelyet a véges lét, az anyagi világ nem tud kielégíteni. 

Az ember mindig kapcsolatba akart kerülni 

az Istennel, aki válaszolt az ember keresésére. 

Az Ószövetségi Szentírásban olyan emberek-

ről olvashatunk, akik állították, hogy Isten szava 

szólt hozzájuk és ők Isten tanítását közvetítik. Is-

ten tehát üzenetének átadására embereket vá-

lasztott ki. Ha ő akarja, hogy üzenetét elfogad-

ják, akkor valamilyen jellel igazolnia kell, hogy 

az üzenet tőle származik. Isten szavát hitelesítik 

a csodák, a jövendölések. A kinyilatkoztatás tar-

talmaz olyan hitigazságokat is, melyeket a ter-

mészetes értelem elvileg képes felismerni a te-

remtésből. De mindenkor meg kell különböz-

tetnünk az üzenet tartalmi részét és az üzenet 

közlésének módját. Isten üzenetét el kell fo-

gadnunk: mindig igaz és a jót akarja szolgálni. 

De az üzenet közvetítése emberi módon tör-

ténik, és ezért hibák és tévedések is megjelen-

hetnek, anélkül, hogy ezek Isten üzenetének 

értékét befolyásolnák. 



29

  Józan ésszel is beláthatjuk, hogy csak egy Isten lehet, mert két Mindenható nem létezhet. 

Ezért ésszerűtlen a pogányok többistenhite (politeizmusa). 

  Isten mindenütt jelen van, de nem úgy, mint az anyagi dolgok. Ezért nem köthető helyhez.

  Isten örökkévaló, számára az idő nem múlik, ő felette áll az időnek.

  Isten mindent megtehet, amit akar. Mivel ő maga az Értelem, ezért értelmetlenséget soha 

nem cselekszik.

  Teljesen soha nem ismerhetjük meg Istent, mert a véges ember nem foghatja fel a Végtelent.

  Sokan állították a történelemben, és állítják ma is, hogy Istent csak az emberek találták ki. 

Az igaz, hogy Istenről alkotott fogalmaink sokszor nagyon is emberiek. Isten létét azonban az 

emberek nem kitalálták, hanem felismerték. 

 A tudomány nem mond ellent a vallásnak: mindkettőnek más az érdeklődési területe. 

 Az igazi vallásosság az ember személyes kapcsolata Istennel.

Isten üzenetét a Biblián keresztül ismerjük meg. De óvakodnunk kell a tévtanítóktól, 
akik félremagyarázzák Isten szavát, fi gyelmen kívül hagyva Egyházunk alapos bibliaku
tatásainak eredményeit az egyes szövegek keletkezésére vonatkozólag. Manapság sok 
vallási irányzat próbálkozik azzal, hogy soraiba csábítsa a hitében bizonytalan, képzet
len embereket, akik csak formálisan gyakorolják vallásukat a történelmi egyházakban. 
Az újpogányság is megjelent társadalmunkban, és a különböző vallásokat és fi lozófi á
kat összekeverő mozgalmak is. Ha alaposan megismerjük katolikus keresztény hitün
ket, akkor a tévtanítók nem tudnak félrevezetni bennünket. 

Feladat:

Gyűjts adatokat olyan mai vallási irányzatoktól, amelyek a legnagyobb számú hívősereget hódítják el a történelmi 
egyházaktól! 

!
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7.  Egy Istenben három személy 
— Hitünk legnagyobb titka (szentháromságtan)

A személyek származása

Amikor a Zsidóknak írt levél bevezetésében (1,5) Pál apostol Krisztus istenségét hangoztatja, akkor 

a 2. zsoltár ezen szavaira hivatkozik: „A Fiam vagy, ma szültelek” (Zsid 5,5).

Az ilyen bibliai kijelentések alapján kezdett beszélni a teológia szentháromsági eredésekről vagy 

származásokról. A Fiú eredését születésnek, a Szentlélekét pedig egyszerűen származásnak 
nevezik a hittudósok. Már a kereszténység korai szakaszában is megfogalmazódott a hitvallás, 

hogy az Atya senkitől sem lett, nem teremtődött, a Fiú egyedül az Atyától van, nem terem
tés, hanem születés által. Tehát nem teremtmény! A Szentlélek az Atyától és a Fiútól szár
mazik. Mivel a szentháromsági személyek mindegyike Isten, Isten pedig öröktől fogva létezik, nem 

lehetséges, hogy bármelyik isteni személy időben megelőzze a másikat. Tehát ezek az úgynevezett 

szentháromsági eredések csupán logikai egymásutánt jelentenek. 

 A szentháromsági vonatkozások

Amint önmagukban szemléljük az isteni személyeket, teljesen azono-

sak az isteni lényeggel, és az mindegyikükben ugyanaz. De ugyanaz 
a lényeg más formában létezik mindegyikükben. Különböző-

ségük alapja az egymáshoz való viszonyulásuk. Beszélhetünk tehát 

atyaságról, fi úságról, és a Szentlélekkel kapcsolatban a lehelésről, illetve 

a leheltségről. Ezeket a vonatkozásokat lehetetlen egészen pontosan 

megvilágítani, hiszen a Szentháromság teljes misztérium. Nem 

tudjuk felfogni mibenlétét, csak sejtéseink lehetnek róla. 

 A szentháromsági tulajdonítások

A vonatkozásokból következik, hogy a szentháromsági személyek 
a legteljesebben átjárják egymást, egymásban vannak. A szent
háromsági tulajdonítás azt jelenti, hogy valamely közös isteni Id. Lucas Cranach: Szentháromság
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tulajdonságot vagy tettet egyetlen szentháromsági személyre 
vonatkoztatunk. Mivel az Atya a másik két személy őselve, azért 

neki szoktuk tulajdonítani a kezdeményezést mindenben, a terem-

tésben és a megváltásban. Mivel a Fiú az Atya önmagáról és a vi-

lágról való örök elgondolása, azért neki tulajdonítjuk a teremtésben 

megnyilvánuló isteni bölcsességet, rendet és szépséget. A Szentlé-

lek a személlyé vált isteni szeretet, ezért neki tulajdonítunk minden 

isteni szeretet-megnyilvánulást, főleg a karizmák közvetítését és a 

kegyelmi hatásokat.

A szentháromsági küldések

A János-evangéliumban olvashatjuk: „Nem azért küldte el Isten a Fiát 

a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen 

a világnak” (Jn 3,17). Jézus az utolsó vacsorán megígérte, hogy elkül-

di a Vigasztalót. Ez a vigasztaló a Szentlélek. Jézusnak másnap véget 

ért a látható küldetése, és elkezdődött a láthatatlan. Istennek a küldésekben mélységes szeretete 

nyilvánul meg. 

„Dicsőség, imádás az Atyának, 
Érettünk született Szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Szentháromságban az egy Istennek.”

Mindenki ismeri a Pásztorok, pásztorok kezdetű régi karácsonyi népénekünknek a fenti 
versszakát. Ez a maga módján egyszerű szöveg gyönyörűen és tömören megfogalmaz
za mindazt, amit a teológia évszázadokon keresztül vizsgált, amelyről vaskos könyvek 
születtek, és születnek az ének keletkezése óta is. 

A Nicea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható
nak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy
szülött 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 le
szállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett. 

Szentháromság-szobor Budán
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Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. 
Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobb
ján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. 
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól 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 kereszt
séget a bűnök bocsánatára; várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. 
Ámen.

A keleti egyház gyönyörű imádságban könyörög a Szentlélekhez:

„Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!”

Feladat:

Gyűjts képeket magyarországi és külföldi Szentháromság-szobrokról, illetve a Szentháromság templomi képeken 
való ábrázolásáról! Nézz utána, hogy honnan ered a Szentháromság-szobrok állításának hagyománya!

!
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8. Jézus megváltott minket (szótériológia)

Isten üdvözítő szándéka 

A teremtéstan bizonyítja, hogy a teremtő Istent az a cél vezette, hogy saját dicsőségét az em
beriség üdvözítése útján valósítsa meg. Az emberiség először Ádám, majd saját személyes bű-

nei által került szembe Isten üdvözítő akaratával. De Isten nem hagyhatta ebben a nyomorult álla-

potban az emberiséget: kiragadott minket a sötétségből (vö. Kol 1,13). János evangéliumának egyik 

legszebb részlete is vall erről: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 

hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). 

Az üdvözítés történetének szakaszai

A paradicsomi történetben láthatjuk, hogy az ember visszautasította Isten szeretetét. De a remény 

ott van a Teremtés könyvének ebben a tragikus hangvételű szakaszában is: „Ellenkezést vetek közéd 

és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé” (Ter 3,15). Ez a részlet utal Mária, az új Éva fi ának, 

a Megváltónak és a sátánnak a harcára.

Az emberiség bűneinek története a Biblia tanúsága szerint tovább folytatódott, de mindig akad-

tak olyan emberek, akiket Isten kiválasztott arra, hogy a világban Isten és az ember szövetségét 

képviseljék. Ilyen kiválasztottak voltak Noé, Ábrahám és Mózes. Azon
ban az üdvtörténet legkiemelkedőbb eseménye a Fiúisten 
megtestesülése volt. Krisztus halálával és feltámadásával ismét egy 

újabb szakasz kezdődött: megalakult az Egyház. Megváltottságunk 

teljességét csak a végidőben, az új ég és új föld beköszöntésekor 

érjük el. 

Ószövetségi előképek

A választott nép ígéretet kapott arra, hogy egyszer majd jobb napo-

kat lát, megszabadul a nyomorúságtól. Jahve, Izrael Istene gyakran 

népe élére állt: kivezette az egyiptomi szolgaságból is. Az izraeliták, ha Piero della Francesca: Krisztus feltámadása
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valamilyen csapás érte őket, azt úgy értelmezték, hogy az Isten bünteti őket. A próféták azt jöven-

dölték, hogy el fog jönni az Isten felkentje, a Messiás, aki Dávid király családjából fog származni. 

De olvashatók olyan ószövetségi részek is, ahol a Felkent nem földi király, hanem a nép bűnei-

ért szenvedő szolga (Iz 52,13–53,12). Több ószövetségi helyen olvashatunk arról, hogy a megvál-

tás nemcsak Izraelnek, hanem az egész világnak szól. A választott népen kívül is lehetnek olyanok, 

akiknek vallásos hite mély és igaz: ilyen volt Ábel, Melkizedek vagy Jób. Jónás könyvének is az a fő 

mondanivalója, hogy Jahve irgalommal tekint minden bűnbánóra – legyen az bármely nép fi a. 

Jézus maga is elismerte néhány pogány, de a lelkük mélyén az egyetlen igaz Istent kereső szemé-

lyek érdemeit. Ilyen volt a kafarnaumi százados, a föníciai asszony. 

Rászorulunk a megváltásra — alkalmasak vagyunk a megváltásra

A Jézus megjelenését megelőző évezredekben az emberiség vallási és emberi vonatkozásban is 

igen mélyre süllyedt. A választott nép sem volt kivétel ez alól. De a Krisztus megjelenése óta eltelt 

idő is tele van bajokkal, gonoszságok és bűnök tömegével. Ebből az állapotból az ember nem tud 

maga megszabadulni, nincsen „önmegváltás”. Az ember azonban alkalmas a megváltásra, érzi a 

kegyelem hiányát a szíve mélyén. Csak akkor válhatunk teljes emberré, ha együttműködünk a szemé-

lyiségünk teljes kibontakoztatására irányuló isteni elgondolással. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja

„Krisztus teste feltámadásának pillanatától megdicsőült, amint azt az új és természet
fölötti tulajdonságai mutatják, melyekkel attól kezdve állandóan rendelkezik. De negy
ven napon át – amikor tanítványaival bensőségesen együtt evett, ivott és az országá
ról tanította őket – dicsősége még a megszokott emberség körvonalai alatt elfátyolozott 
maradt. De Jézus utolsó megjelenését az zárta le, hogy embersége visszavonhatatla
nul belépett az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég – ahol ettől kezdve Isten jobb
ján ül – jelez. Végül kivételes és egyedülálló módon Pálnak – »mint egy elvetéltnek« 
(1Kor 15,8) – egy utolsó jelenésben mutatkozott meg, mellyel apostollá tette őt” (KEK 659).

Feladat:

Írj egy gondolatsort arról, hogy mi a véleményed az örök élet távlatában a következőkről: Mire vágyakozol? 
Gazdagság, jólét, egészség, hosszú élet? Ezek köddé foszlanak, ha baleset, betegség, munkaképtelenség és halál 
köszönt rád! Mit gondolsz, milyenek a lelki kincsek, amelyek megmaradnak az örök életre?

Írj egy gondolatsort arról, hogy mi a véleményed az örök élet távlatában a következőkről: Mire vágyakozol? 

!
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9. Jézus Krisztus, az Atya egyszülöttje (krisztológia)

Jézus történelmisége

Az I. század zsidó történetírója, Josephus Flavius írt Jézusról, akit bölcs embernek nevezett. A ró-

maiak számára akkoriban nem volt olyan fontos Jézus élete, hogy írjanak róla. Csak a II. századtól 

említik Jézust római dokumentumok, amikor már követőinek száma megnőtt. 

A keresztény források között kell említenünk a négy evangéliumot és Szent Pál leveleit. Ezek az írások 

nélkülöznek minden művészi túlzást, és nem tagadják el a kellemetlen tényeket sem: Jézus egy 

názáreti ács volt, vándortanítóként egyszerű emberek százaival érintkezett és végül úgy halt meg, 

mint egy rabszolga. Akik hittek Krisztusban, állításaik, írásaik miatt vállalták a legkegyetlenebb üldö-

zést is. Ezért nehéz lenne esetükben szándékos csalást feltételezni. 

A beteljesedett Írások

Az evangéliumok beszámolnak Jézus tanításáról, jeleiről és csodáiról, hogy az emberek észre-

vegyék: Isten országa közel van. Jézus betegeket gyógyított, sőt még halottakat is föltámasztott. 

Azt tette, amit a zsidók a Messiástól vártak. De mindenben megfelelt a Megváltóról alkotott képnek? 

A válasz egyértelmű: nem. Hiszen nem toborzott hadsereget, nem fordult szembe a római csá-

szárral, nem űzte el az idegen katonákat és nem lett király. És mi volt a legfőbb vád ellene? Hogy 

Isten Fiának mondja magát! A szombatot sem tiszteli, hiszen gyógyít, megszegi a mózesi törvényt! 

Ezt nem tűrhették a farizeusok és az írástudók. Vesztét akarták. Amikor Jézus pere folyt, a főpap meg-

kérdezte tőle: „Te vagy-e a Messiás, az áldott Isten Fia?” És Jézus azt felelte: „Én vagyok.” Ez a mondat 

sértette a zsidók szigorú monoteista hitét. Jézusnak meg kellett halnia. Minden evangélium egy 

kicsit más Krisztus-képet rajzol, a lényeg azonban ugyanaz: a Megváltó tanítását akarják közvetíteni. 

Jézus valóságos Isten és valóságos ember

A kereszténység legelső századaiban úgy vallották Krisztus követői, hogy Krisztus az Üdvözítő. 

De már ebben a korszakban felmerült a kérdés, hogy hogyan egyeztethető össze Krisztus embersége 

az istenségével? Rengeteg vita volt e kérdés körül. Voltak olyan hittudósok, akik úgy vélték, hogy 
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Jézus csak látszólag volt ember. Mások úgy gondolták, hogy nem volt igazi isteni személy, csak 

egy kiváló valaki. Kr. u. 325-ben a Niceai Zsinat ugyan kimondta, hogy Krisztus egyszerre volt Isten 

és ember, de további viták támadtak: milyen ennek a két elemnek az egymáshoz való viszonya? 

Valóban nehéz felfogni, hogy valaki egyszerre Isten és egyszerre ember. Mikor cselekszik Istenként és 

mikor emberként? Ki is ő valójában? Lecsendesítette a viharban a tó vizét, parancsolt az elemeknek, 

melyek fölött csak Istennek lehetett hatalma. Felment a hegyre és színében elváltozott, ragyogott 

a ruhája, az alakja, vagyis dicsőséges, isteni arcát mutatta. Istenségét megerősítette maga az Atya 

is, amikor a szent felhő leereszkedett a hegyre, és a tanítványok hallották az Atya hangját: „Ez az én 

szeretett Fiam, őt hallgassátok” (Mk 9,7). Itt Jézus megkeresztelkedésének jelenete ismétlődik meg, 

amelyben az Atya szintén felhőből hirdette ki, hogy Jézus a Fiú.

De Jézus érző emberként sírt, mint bármelyik gyászoló, amikor megtudta, hogy jó barátja, Lázár 

meghalt. Aztán megmutatta isteni hatalmát: feltámasztotta a negyednapos halottat. Jézus maga volt 

az Istenember. A szeretett Fiú, az Atya Egyszülöttje, a második isteni személy. „Az Atya, a Fiú és a Szent-

lélek nevében” – mondjuk a keresztvetéskor. Itt megvalljuk, ha nem is mindig gondolunk bele, hogy 

hiszünk a Szentháromságban, hogy hiszünk a Fiúistenben. Minden keresztvetésünk hitvallás! Sok év-

század, sok kemény vita végső következtetése foglalódik össze ebben az egyetlen mondatban. Ezért a 

mondatért hittudósok szenvedtek száműzetést a kereszténység első századaiban, ezért a mondatért 

zsinatokat hívtak össze. Nekünk természetes, sokszor gépies ez a rövid hitvallás. Vannak, akik egész 

életükben kutatták, hogy miként lehet megfogalmazni emberi szavakkal azt a felfoghatatlan titkot, 

amit Isten meg akart osztani velünk: hogy Istenben három személy van, s Jézus, a Fiú maga is isteni 

személy, a Szentháromság pedig maga a legtökéletesebb szeretetközösség. Jézus Krisztus értünk, 

emberekért testesült meg. Volt csontja, húsa, vére. Valóban szenvedett és vérzett a kereszten. Ugyan-

úgy beállt nála az agyhalál, mint bármely más embernél. De nemcsak szenvedett, ahogyan azt Izajás 

megjövendölte, hanem meg is dicsőült. Maga vallotta meg Kaifás főpap előtt, hogy 

ő az Isten Fia. Ugyan nem mondta ki, csak jóváhagyta a főpap kijelentését, de 

ez is elég volt ahhoz, hogy ellenségei halálra adják. Jézus a mennyei Atyát 

mindig következetesen az ő Atyjaként emlegeti. 

Szent Pál Krisztus-képe egy egészen különleges egyéni élményből 

származott. Mindannyian emlékszünk arra a jelenetre, amelyet az 

Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk. Itt Pál – eredeti nevén Saul – 

éppen azért indul Damaszkuszba, hogy megölesse a keresztényeket. 

Mint hithű izraelita, nem engedhette, hogy az új „szekta” eluralkod-

jon a zsidóság körében. De Pál egy égi jelenés alkalmával találkozott 

Jézussal, aki beszélt hozzá. Ez a döbbenetes élmény vezette Pált a 

megtérésre, az áldozatos apostoli munkára. A jelenésben Krisztus 

úgy mutatkozott meg, mint a megdicsőült Megváltó. Pál azonban 

azt is hangsúlyozza, hogy Jézusban Isten szolgai alakot öltött. 

Csak Jézus mondhatta teljes joggal, hogy „Atyám”, mert csak ő 

valóban Isten egyszülött Fia, aki az Atyával egylényegű. Csak Jézus 

tanítványainak közösségében mondhatjuk Istent Atyánknak.Piero della Francesca: Jézus megkeresztelése

megjövendölte, hanem meg is dicsőült. Maga vallotta meg Kaifás főpap előtt, hogy 

ő az Isten Fia. Ugyan nem mondta ki, csak jóváhagyta a főpap kijelentését, de 

ez is elég volt ahhoz, hogy ellenségei halálra adják. Jézus a mennyei Atyát 
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Aki új törvényt hozott nekünk

Pál apostol a Galatáknak írt levélben (6,2) „Krisztus törvényéről” be-

szél. Jézus a hegyi beszédben (Mt 5,17–7,27) új programot hir
det nekünk: ennek a programnak, ennek az új törvénynek a szelle-

me hatotta át Pál levelét is. Tehát ha Jézus személyéről beszélünk, 

azt is ki kell emelnünk, hogy milyen merészséggel szállt szembe kora 

elavult és ésszerűtlen vallási szokásaival. Nem a törvény vak szolgála-

tát, vagyis a képmutató magatartást akarta tovább éltetni, hanem ki-

jelentette, hogy „a szombat van az emberért”, vagyis olyan szabadsá-

got adott nekünk, keresztényeknek, amelyet egészen fel sem tudunk 

fogni. Nem több száz előírást kell aprólékosan megtartanunk ahhoz, 

hogy valóban komolyan hívő emberek legyünk, hanem élnünk kell a 

nyolc boldogság szellemében. Ez egyszerre könnyű és nehéz feladat. 

Hiszen a nyolc boldogság csak Jézus nyolc kijelentése arról, hogy kik 

lehetnek Isten országa lakói. Mi ez a nyolc mondás a sok száz kö-

rülményeskedő parancshoz képest, amit egy vallásos izraelitának be 

kellett tartania? De ha belegondolunk, Jézus minden szava súlyos. 

Mert nem ígér itt a földön boldogulást, hanem csak kitartást kér a próbák elviseléséhez, és meg-

ígéri, hogy nem marad el a jutalom a mennyek országában. Nem mindig az nyer a végén, aki itt a 

földön győztesnek tűnik. Ezt bizonyítja Jézus élete is: nem tartozott a gazdag, társadalmilag nagyra 

becsült emberek közé, nem koronázták királlyá az övéi (maga is tiltakozott az ellen, hogy földi veze-

tővé tegyék), hanem ácsként, majd vándortanítóként járta hazája falvait, majd szenvedett, meghalt 

a kereszten, mint egy rabszolga. De feltámadott! Ez az a mozzanat, ami miatt mindannyiunknak 

reménye lehet. Ez a „végkifejlet” teszi egészen világossá a nyolc boldogság értelmét. Jézus halá-

lakor az asszonyok – köztük az édesanyja, Szűz Mária – sírtak a kereszt tövében és a sziklasírnál. 

De mikor Jézus feltámadt, a síró asszonyok vigasztalást nyertek. „Boldogok, akik sírnak, mert majd 

megvigasztalják őket.” Ahogyan szép húsvéti énekünk is mondja: „Krisztus feltámadott! Halljátok meg 

asszonyok, / kik kenetet hoztatok, többé már ne sírjatok! / Feltámadt Krisztus!”

Jézus megdicsőülése és az emberiség megváltása

Földi életében Jézustól még apostolai is a földi bajoktól való szabadulást várták. Mikor mesterük 

feltámadt, akkor döbbentek rá, hogy az összes baj gyökere a bűn. Jézus meghozta a bűnöktől való 

szabadulás lehetőségét. Tudjuk, hogy a bűn legszörnyűbb következménye az örök halál. Ettől 
mentett meg minket Jézus áldozata. Annak a Jézusnak az áldozata, aki maga volt a könyörület. 

De rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e, hogy Jézus meghalt és feltámadott értünk. Gondoljunk csak a 

jerikói vak történetére (Mk 10,46–52)! Jézus Jerikóhoz közeledett, és egy vak koldus ült az út szélén 

és kéregetett. Hallotta maga körül a tömeg zúgását. Megkérdezte az emberektől, hogy mi történik. 

Raffaello Santi: Krisztus színeváltozása
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Mikor azok elmondták neki, hogy ki érkezett közéjük, akkor elkezdett kiabálni: „Dávid fi a, könyörülj 

rajtam!” Hiába próbálták elcsitítani őt, a vak ember kitartó maradt. Jézus tehát megállt, és kérte, hogy 

vezessék elé a szerencsétlen embert. Megkérdezte tőle: „Mit tegyek veled?” A döntés a vak kezében 

volt. És ő így válaszolt: „Mester, hogy lássak.” Bűneinkből való szabadulásunkhoz a mi közreműkö-

désünkre is szükség van, hogy „akarjunk látni”, hogy higgyünk abban, hogy képesek vagyunk látni.

Ha alaposan beleképzeljük magunkat Jézus korának társadalmába, akkor nem is olyan 
nehéz megértenünk, hogy miért nem fogadták el őt az emberek Megváltónak. Ha mi 
éltünk volna akkor és ott, akár zsidóként, akár rómaiként, mi sem tudtuk volna olyan 
könnyen felfogni, hogy ő az Isten Fia. Ma az oltárképekről ismert Jézuskép él bennünk, 
de gondoljuk csak el, hogy a názáreti ács, a poros lábú, verejtékes köpenyű vándorta
nító, néhány lelkes, de egyáltalán nem előkelő származású követő kíséretében minket 
sem győzne meg olyan könnyen arról, hogy ő a világ Megváltója. Nem volt erőszakos. 
Nem volt tolakodó. Jézus azt mondja a vak embernek: „Menj, a hited meggyógyított.” 
Jézus nem akart a mágus szerepében tetszelegni, hanem mindig meghagyta az ember 
szabad akaratát. Akiken pedig segített – akár testi, akár lelki vakságukat gyógyítva –, 
felismerték benne a szabadítójukat. Ha nem is tudták egészen pontosan, hogy Isten Fi
ával van dolguk, de érezték, hogy aki segít rajtuk, nem akarja erőszakosan függő hely
zetbe hozni őket. 

Feladat:

Nézz utána, hogy milyen zsidó népi szokások voltak Krisztus korában!

!
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10. Az Üdvözítő anyja (mariológia)

A Mária-dogmákról

A mariológia Mária üdvtörténeti helyzetéről és szerepéről szól, a dogmatika Mária-dogmákat 

magyarázó része. 

Isten kegyelmének legszebb műve Mária volt. Mária létének első percétől fogva Isten kegyel-

mében élt. A Szeplőtelen Fogantatás azt jelenti, hogy Mária mentes volt az áteredő bűntől. Máriával 

kapcsolatban a következő hittételeket fogalmazta meg az Egyház:

 Szűz Mária valósággal és tulajdonképpeni értelemben Istenanya.

 Mária szűz volt Jézus születése előtt, és az maradt a szülés közben és a szülés után is.

 Mentes az áteredő bűntől.

  Istentől kapott különleges kiváltságánál fogva élete egész folyamán mentes volt minden súlyos és 

bocsánatos személyes bűntől. 

 Teste és lelke egyaránt a mennybe vétetett.

Már a legrégebbi egyházatyáknál is élt a meggyőződés, hogy Mária Isten anyja. Az angyali üd-

vözlet és Erzsébet köszöntése Lukács evangéliumában (vö. 1,42) gyönyörűen kifejezi, hogy min-

den teremtménynél nagyobb tisztelet és méltóság illeti meg Máriát. Ennek tudatában 

volt maga Mária is, amikor – szintén az Erzsébetnél tett látogatáskor – egy 

gyönyörű, ószövetségi szövegekre épülő magasztalást mondott az Úr-

nak, amit úgy nevezünk, hogy Magnifi cat. Az evangéliumokat olvasók-

nak feltűnik, hogy milyen kevés említés esik Máriáról Jézus születése 

után. Lukácsnál olvashatunk róla a legtöbbet. Ez érthető: az evangé-

listáknak a Megváltó tevékenységéről kellett beszámolniuk. 

Mária költői dicsérete a barokk korban, a XVIII. században vált a 

leggazdagabbá. Már az első keresztény évszázadok egyházatyái fel-

fedezték a Mária–Éva párhuzamot. Éva engedetlensége halált hozott 

az emberiségre, Mária engedelmessége pedig életet. Így ezt a kivé-

telesen tökéletes személyt az Atya testestől-lelkestől felvette a mennybe. 

Ezt a már sok évszázaddal korábban is élő meggyőződést XII. Piusz 

pápa 1950-ben dogmaként hirdette ki. Fra Angelico: Angyali üdvözlet

volt maga Mária is, amikor – szintén az Erzsébetnél tett látogatáskor – egy 

gyönyörű, ószövetségi szövegekre épülő magasztalást mondott az Úr-
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Mária szerepe halála után még jelentősebb, hiszen a mennyben 

még hatékonyabban járhat közben értünk. Nagyon érdekes, 

hogy a Mária-tisztelő Szent István király által oly nagy ünnep-

nek tartott augusztus 15-e, Mária mennybevételének napja 

(maga a szent király ezen a napon halt meg) – a császár 

parancsára – már a VI. században a keresztény Római Bi-

rodalomban a Mária-ünnep volt. 

A Mária-tisztelet ma is jelentős szereppel bír a pápai 

megnyilatkozásokban és a hívők életében – sokat hall-

hattunk a Mária-jelenésekről is, például Lourdes, Fatima. 

Mária szerepe halála után még jelentősebb, hiszen a mennyben 

még hatékonyabban járhat közben értünk. Nagyon érdekes, 

hogy a Mária-tisztelő Szent István király által oly nagy ünnep-

nek tartott augusztus 15-e, Mária mennybevételének napja 

Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna

Feladat:

Írj néhány gondolatot arról, hogy milyen a te Mária-képed, vagyis a Szűzanya milyen lelki vonását tartod 
fontosnak!
Írj néhány gondolatot arról, hogy milyen a te Mária-képed, vagyis a Szűzanya milyen lelki vonását tartod 

!
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11. Mária, az Egyház anyja, mindannyiunk égi édesanyja

Az első advent

Képzeljük csak el Mária készületét, ahogyan kisfi át várta! Még nem volt ultrahangos vizsgálat, ahol 

megállapíthatták volna, hogy fi út vagy leányt hord a szíve alatt. De az angyal – a jól ismert, kará-

csony táján oly sokat olvasott történet szerint – elmondta neki, hogy fi út fog szülni. A Szent Szűz 

tehát készült a kisbabája születésére, ruhácskákat, kendőket varrhatott. Talán még a nagymama, 

Mária édesanyja, Anna asszony is ott szorgoskodott körülöttük. József pedig már tudta, hogy el kell 

jutnia Betlehembe az áldott állapotban lévő párjával, hogy összeírják őket. Anna asszony, amikor 

meghallotta Józseftől, a vejétől, hogy milyen fáradságos utat kell megtennie a lányának, biztosan 

nagyon aggódott. De nem tehettek semmit: a császár elrendelte a népszámlálást. Felkészültek te-

hát, és Mária szamárháton ülve, József pedig gyalog tette meg az utat. Éjjelente biztosan fáztak is, 

és Máriát sem kerülte el az aggodalom a születendő gyermeke miatt. Szállást hiába kerestek. Nem 

voltak gazdag emberek, és az összeírás miatt minden hely foglalt volt. Egy mai ember számára na-

gyon nehéz elképzelni, hogy milyen kevés dolog állt Mária és József rendelkezésére ahhoz, hogy 

fenntartsák magukat. A mai ember felesleges tárgyakkal veszi körül magát. A régi embereknek meg 

kellett elégedniük a legszükségesebbekkel. Gondoljunk csak a karácsonyi nagybevásárlásainkra, 

a sok pazarlásra! Jézus korában az emberek nem jártak szupermarketekbe. Tudták, hogy az ün-

nepnapokat nem a vásárlás, a „kufárkodás” szentélyeiben, hanem az Isten szent templomában kell 

tölteniük. 

Mária érezte, hogy közeleg a szülés ideje. Éva bűne hozta a fájdalmat és a szenvedést a világra, 

tehát úgy logikus, hogy a Szent Szűznek, aki bűn nélkül volt, fájdalom nélkül kellett megszülnie fi át, 

a Megváltót. De azt is fontolóra kell vennünk, hogy Isten azt akarta, hogy Fia valóban egy legyen 

közülünk. Így a születése is úgy kellett, hogy történjen, ahogyan minden kisbaba születése. Tehát 

Máriának vajúdnia kellett, voltak fájásai, és József biztosan segítséget hívott, hogy az újszülött ér-

kezésekor valaki közreműködjön; magyarul: vágja el a köldökzsinórt, mossa le a gyermeket és az 

anyát. 

Minden korban voltak szent életű emberek, akik látomásaikban Mária szülését inkább lelki él-

ménynek látták, mint testi valóságnak. Nem tudhatjuk egészen pontosan, hogy mi is történt abban 

a betlehemi barlangistállóban. De annyi bizonyos, hogy a világ Megváltóját nem a gazdagok és a 

hatalmasok, hanem a szegény pásztorok, az Úr csillagos ege alatt élő szabad emberek köszöntötték 

először. Ez a karácsony: látni Jézust, és vállalni a szegénység kalandját!
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„Üdvöz légy, Mária…”

A Miatyánk mellett a legszebb katolikus keresztény imádságunk az Üdvözlégy. Ebben az imában 

ahhoz fohászkodunk, aki felette áll test szerinti szülőanyánknak is. De ki volt ő? Ki volt ez a názáre-

ti lány, aki ma legfeljebb a középiskolás korosztályhoz tartozhatna, de az ő korában – több, mint 

kétezer évvel ezelőtt – már volt olyan érett társadalmi, jogi értelemben,  hogy férjhez mehessen 

és gyermeke születhessen. De gondoljunk csak bele! Mi is előzte meg az anyaságát? Egy átlagos 

házasság és egy átlagos családi élet? Nem! Ő úgy lett anya, hogy egy elképesztő történet egyik 

főszereplőjévé vált. Ismerjük Lukácsnál azt a gyönyörű jelentet, amikor Mária názáreti szobájában 

megjelenik az angyal, Gábriel, Gábor, Isten hírnöke, a jó hírek hozója, és elmondja a riadt gyermek-

lánynak, József ács jegyesének, hogy a Megváltót fogja méhében hordozni. Mária szerette az Istent 

és szerette Józsefet. Tanult lány volt, ismerte az Írásokat. Tudta, hogy az angyal milyen nagy dol-

got közölt vele. Merészelt kérdezni, mert tudott kérdezni, volt ismerete hozzá. Jogos volt a kérdé-

se: hogyan lehetséges, hogy anya lesz, amikor férfi t nem ismer, vagyis nem volt testi kapcsolata 

Józseff el, a jegyesével. Szerette őt, de Istent még nála is jobban! Az angyalnak az a szerepe, hogy 

Isten szavát közvetítse, hogy elmondja, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Mária Jézus anyja 

lett – mindannyiunk anyja. Mert aki az egyszülött Fiút a Szentlélektől méhébe fogadja, az egyszer-

re lesz a világ Megváltójának és az egész emberiségnek anyja. Mária kimondott igenje után még 

Józsefnek is el kellett fogadnia, hogy Isten milyen hatalmas küldetésre szánta őt: a várva várt Messiást 

kell felnevelnie, úgy, mintha test szerinti apja lenne. Mária, Jézussal a szíve alatt felkereste egy idős 

rokonát, Erzsébetet. Éppen az angyaltól tudta meg, hogy a gyermeket már nem is remélő koroso-

dó házaspárnak, Zakariásnak és Erzsébetnek Isten utódot ajándékoz. 

A két áldott állapotban lévő asszony találkozik, örömtől ujjongva üd-

vözlik egymást és magasztalják az Istent. Mária segíti nénjét a szülés-

kor. Látja, kézbe fogja azt a kisfi út, aki felnőve majd az ő fi ának lesz 

az előfutára, útjának előkészítője. Megszületett János, akit Keresztelő 

néven szoktunk emlegetni. 

Mária nem otthonában hozta világra a fi át, hanem távol Názáret-

től, egy betlehemi istállóban. Augustus császár ugyanis népszám-

lálást írt elő, és mindenkinek abban a városban kellett feliratkoznia, 

ahonnét családja származott. Így a Dávid házából, vagyis az ő leszár-

mazottai közül való Józsefnek Betlehembe kellett mennie. Nemcsak 

a rideg körülmények tették nehézzé Mária és József dolgát, hanem 

Heródes király kegyetlen féltékenysége is: meg akarta ölni a gyer-

meket, hogy az ne veszélyeztesse a hatalmát. A gyermek, az új király 

születéséről a napkeleti bölcsektől értesült, akik koruk tudós embe-

reinek számítottak, jártasak voltak a csillagászatban. Egy különös csil-

lagot követve jutott el hosszú út után a három férfi  a Szent Család-

hoz. De a bölcsek látogatása után a kis családnak menekülnie kellett 

Heródes mészárlása elől. Mária bizonyára aggódhatott gyermeke Raffaello Santi: Sixtusi Madonna
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sorsa miatt, hiszen ember volt, anya, aki ugyan bízott Isten ígéreté-

ben, hogy fi a lesz a várva várt Megváltó, de sok bizonytalanság is volt 

körülöttük: nem volt otthonuk, menekültek, földönfutók voltak, rá-

adásul amikor Jézust bemutatták a templomban, egy Simeon nevű 

szent életű aggastyán azt jövendölte Máriának, hogy szívét tőr fogja 

átjárni. Ne gondoljuk, hogy az őt ábrázoló templomi szobrok bölcs 

nyugalmával szemlélte a világot! Részt vett az élet drámájában: mi-

kor a fi a tizenkét évesen eltűnt a jeruzsálemi zarándoklat alkalmával, 

ugyanolyan feldúlt volt, mint bármelyik anya egy ilyen kétségbeejtő 

helyzetben! Ott volt a kánai menyegzőn, a barátok és rokonok közt, 

értette a vendéglátást, tudta, hogy borra van szükségük a háziaknak, 

nehogy szégyenben maradjanak. Kérte a fi át, hogy segítsen. Jézus 

azonban arról beszél Máriának, hogy nem érkezett el az ő órája. Mert 

az Atya dönti el, hogy mikor jön el az a bizonyos óra, Jézus megdi-

csőülésének órája. De szerette az anyját is, ezért eleget tett a kérés-

nek: a vizet borrá változtatta, megmentette a házaikat a szégyentől, 

hogy oly kevés bort tudtak csak biztosítani gyermekük menyegzőjére. Mikor Jézus tanított, és ta-

nításával ellenségeket szerzett magának, Mária megpróbálta hazahívni őt. Anya volt. Mindvégig 

anya. A kereszt alatt lett János apostol anyjává is, aztán az apostolok között töltötte be az anya 

szerepét az első pünkösdkor. Lassan szaporodott a nem test szerinti gyermekeinek a száma. Nem 

prédikált – hiszen a zsidóknál, és általában az akkori társadalmakban a nőknek nem lehetett igazi 

vezető szerepük –, de gondoskodott  az Isten ügyéért harcoló, nagy tetteket végrehajtó férfi akról, 

az apostolokról, a tanítványokról. Ő lehetett sokuk számára a hátország, akitől olykor még tanácsot 

is kérhettek. Aztán egy nap elszenderült. Jézus titokzatos módon vitte magához a mennybe. 

Szűz Máriát különösen négy alkalommal ünnepeljük az évben:

 Január 1jén, amikor Mária Istenanyaságának ünnepe van.

 Március 25én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén (kilenc hónappal karácsony előtt).

  Augusztus 15én, Nagyboldogasszony napján, amikor Máriát az Úr testével és lelkével fel-

vette a mennyei dicsőségbe.

  December 8án, amikor a szeplőtelen fogantatásra emlékezünk, vagyis arra, hogy Mária 

mentes maradt az áteredő bűntől.

„Az Úr Jézus jelszava a mi elgondolásunk szerint a »szolgálni« volt, éppígy Szűz Máriáé is. 
Bárcsak mi is a szolgáló szeretetnek lennénk gyakorlói! Hány családi összetűzés, munka
helyi vita szűnne meg” (Szabados Imre Anzelm, ferences).

Mikor a dogmák értelmét próbáljuk kifejteni, ne felejtsük el, hogy az élet nagy kérdései
ről, a mi életünk legmélyebb mozgatórugóiról elmélkedünk! Gondoljunk mindig Máriára: 

A váci Hétkápolna kegyképe
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mennyi könyvet írtak róla, mennyi imádságot mondanak hozzá nap mint nap. De ne 
feledjük, hogy egykor köztünk járt, teste táplálta az Isten Fiát. Nem a felhőkön lépdelt, 
hanem Galilea poros útjain. Nem rózsafüzért tartott a kezében, hanem korsót cipelt a 
názáreti kúthoz. Főzött, mosott, takarított. Kérges volt a tenyere. 

A dogmákat az Egyházi Tanítóhivatal mondja ki a Szentírás alapján, a hittudósok elő
munkálatai nyomán. Azt azonban látjuk, hogy a dogmák nem életidegenek: nagy fon
tosságot kapnak személyes életünk, vallásosságunk terén.

Feladat:

Gyűjts adatokat arról, hogy a magyar népi vallásosságban az egyes Mária-ünnepekhez milyen népszokások 
kötődnek!

!
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12. Isten kegyelme betölti a földet (kegyelemtan)

A megszentelő kegyelem

A kegyelem szó a hétköznapi nyelvben ajándékot jelent, amit szeretetből kapunk. A teológia úgy 

fogalmaz, hogy a kegyelem életközösség, amellyel Jézus magához kapcsol minket. Isten kö-

nyörülő jóakarata. Ezáltal megtisztulunk a bűntől, Isten fogadott fi aivá leszünk, és lehetőséget kapunk 

arra, hogy Isten gyermekeihez méltó életet élhessünk. Így majd eljuthatunk az örök üdvösségre. 

A kegyelem fajai között első a megszentelő kegyelem. Ennek lényege, hogy a megkeresztelt, 

illetve a halálos bűneitől a gyónásban megtisztult ember ebben az állapotban él. A megszentelő 

kegyelemben élő ember kiváltságai:

 A Szentlélek temploma lesz.

  A megszentelő kegyelemmel együtt megkapja a természetfölötti erények csíráit és a Szent-

lélek ajándékait. Így képessé válik arra, hogy Isten fi aihoz méltó életet éljen. 

 Érdemeket szerezhet az örök életre. 

A segítő kegyelem

A megszentelő kegyelemmel ellentétben a segítő kegyelem nem maradandó állapot, hanem al
kalmi indítás a jóra. Isten titokzatos módon működik bennünk: értelmünket megvilágosítja, aka-

ratunkat a jóra indítja, érzelmeinket Isten szándékai szerint alakítja. Egyes hittudósok az évszázadok 

folyamán úgy gondolták, hogy Isten nem belső indításokkal, hanem csak külső támogatással segít 

bennünket az üdvösség útján, például jóbarátok, a Szentírás révén. Vagy nincs is szükségünk a segít-

ségére, enélkül is üdvözülhetünk. Ezt a tévedést (amelyet szerzőjéről, Pelagiusról pelagianizmusnak 

nevezünk) a nagy ókori egyházatya, Szent Ágoston cáfolta a legerősebben, bizonyítva a kegyelem 

szükségességét.
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Szabadság és kegyelem

Mindig visszatérő probléma volt a hittudományban a kegyelem és az emberi szabadság kapcsolata. 

A kérdés a legélesebben akkor merült fel a Katolikus Egyházban, amikor a reformáció, Luther és Kál-

vin mozgalma elindult a XVI. században. Kálvin egyenesen arra a következtetésre jutott, hogy Isten 

némelyeket üdvösségre, másokat kárhozatra rendelt. Ezzel szemben a Trienti Zsinat (1545–1563) 

azt hangsúlyozta, hogy Isten üdvözítő szándéka egyetemes. Mindenki kap tehát az üdvösség 

elnyerésére elegendő kegyelmet. De fontos tétel, hogy az ember a kegyelemmel szemben is sza-

bad marad. Ha él a kegyelemmel, akkor egyre többet kap belőle, és üdvözül, ha nem él vele, akkor 

elveszíti az üdvösséget. 

Érdemes megfogadnunk Kempis Tamás tanácsát, aki azt mondta: „Úgy iparkodj, mintha 
minden a te akaratodon múlnék; úgy imádkozz, mintha minden Isten kegyelmén for
dulna!”

Isten egyetemes üdvözítő akarata

Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt vallja, hogy a föld minden nemzetsége Ábrahám-

ban áldást nyer (vö. Ter 12,3; Gal 3,8), és hogy a Messiás a pogányok számára is világosság lesz 

(vö. Iz 49,6; Lk 2,32). Minden nép minden embere hivatott az üdvösségre. Kétségtelen, hogy 

a Bibliában olyan helyeket is találni, amelyek ennek a tételnek ellentmondani látszanak. Ezt úgy 

kell értelmeznünk, hogy a Szentírás nem tudományosan megfogalmazott tételeket tanít, hanem 

mindig a pillanatnyi (az adott írás keletkezése korának) megfelelő tanítást akar adni, egy kor em-

beréhez szólva mond ki örök érvényű igazságokat. Hozzá kell tennünk azt is, hogy Isten senkire 

nem erőszakolja rá az üdvösséget, tiszteletben tartja szabad akaratunkat. A kereszténység első év-

századainak nagy tanítói, az egyházatyák is meg voltak győződve az üdvösség egyetemességé-

ről. Jézus maga egyetlen kivételt tett, amikor a bűnök megbocsátásáról volt szó. A Szentlélek elleni 

bűnöket nevezte meg itt, és az elbizakodottságra gondolt, amellyel 

kortársainak egy része elutasította az ő tanítását. De az is vétkezik a 

Szentlélek ellen, aki nem elbizakodott, csak kételkedik a megbocsátás 

lehetőségében. Még a hitetlenek is kapnak elégséges kegyelmet, az 

olyan emberek, akik nem tehetnek arról, hogy nem jutottak el a ki-

nyilatkoztatáson alapuló hithez. Akik tehetnek róla, azok a bűnösök 

közé számítanak. De vajon Isten hogyan képes érvényesíteni a nem 

hívőknél, az őt önhibájukon kívül nem ismerőknél üdvözíteni aka-

ró szándékát? Erre a kérdésre nem könnyű választ adni. Mindig sok 

ember élt a földön, aki nem ismerte a Megváltót és az Egyházat, de 

ha előbb nem, haláluk pillanatában feltétlenül megkapják a lehető-

séget, hogy elfogadják Isten végtelen jóságát, és üdvözítő akaratát. Ferenc a madarak közt – Zeffi relli fi lmjében
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Isten egyetemes üdvözítő akaratából következik, hogy mindenkinek megadja az elég
séges kegyelmet ahhoz, hogy üdvözüljön. Még a bűn állapotában lévők is megkapják ezt az 

elégséges kegyelmet ahhoz, hogy megtérjenek. 

Fontos tétel itt, hogy különleges kinyilatkoztatás nélkül senki sem lehet biztos abban, hogy üd-

vösségre rendeltetett. De arról hittantanulmányaink során már ismereteket szereztünk, hogy Jézus 

milyen csodálatos egyszerűséggel fogalmazta meg, ki juthat el Atyja országába. Akár egy szomja-

zónak nyújtott pohár víz által is eljuthatunk az örök boldogságra. „Szomjaztam és innom adtatok” 

– mondja nekünk Jézus. Isten tehát elsősorban szívünk tiszta szándékát nézi. Nem a törvények 

lélektelen teljesítését várja tőlünk, hanem azt a szeretetet, amely képessé tesz az áldozathozatalra.

Szüleitek, nagyszüleitek generációjának nagy fi lmje volt Zeffi  relli alkotása, a Napfi vér, 
Holdnővér. Ebben a fi lmben tanúi lehetünk a világ legnépszerűbb szentje, Assisi Szent 
Ferenc megtérésének. A fi lmben bemutatott történet szerint egy kismadár csipogása 
keltette őt új életre egy hosszú betegség utáni öntudatlan állapotból. Igen, gyakran egy 
súlyos élethelyzet döbbent minket rá arra, hogy az élet mennyi tiszta szépséget kínál 
nekünk, és hogy Isten ajándéka a napsugár, a kék ég, a madárdal, a virágos rét. Sokan 
egy nagy betegség alatt tapasztalják meg, hogy van Isten, és szeret az Isten, és sokszor 
éppen egy megpróbáltatás által akar minket elvezeti magához, hogy képesek legyünk 
vágyakozni rá, vagyis magára az üdvösségre. Ferenc egy kereszténynek mondott társa
dalomban élt a XIII. században, de kortársai a kapzsiság és a kegyetlenség rabjai voltak. 
Ebből a rabságból szabadult ki a később „Isten szegénykéjének” nevezett szent, és lett a 
világ szemében őrült koldus – de Isten szemében kiválasztott. Mert az Úr arra hívta meg 
őt, hogy rázza fel az érzéketlen világot, hogy mutassa meg, hogy vannak nincstelenek, 
leprások, elnyomottak, akik ugyanúgy Isten gyermekei, mint az akkori, világi jólétben 
élő egyházi vezetők. Az törekszik az üdvösségre, aki Ferenchez hasonlóan, Isten iránti 
szabad szeretetből indul el az irgalom útján, ahol mások szolgálata nem teher, hanem 
boldog együttmunkálkodás az irgalom Istenével. Minden munkánk, jó cselekedetünk, 
amit Isten nevében – ha egészen nem is tudatosul ez bennünk – végzünk, közelebb vi
het minket hozzá. A Szentlélek ad nekünk erőt ehhez. Ez maga a kegyelem.

Feladat:

Hogyan zajlott Assisi Szent Ferenc megtérésének folyamata a valóságban? Ha láttátok a fent említett fi lmet, akkor 
meg tudjátok állapítani, hogy Ferenc életrajza és a fi lmbéli történet között milyen különbségek vannak. Vegyétek 
alapul a „Fioretti” című legendagyűjteményt is! A fi lm és a valóság közötti különbségek semmit nem vonnak le a 
Zeffi relli-alkotás értékéből!

!
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13.  Az Egyház küldetése a Szentlélek vezetésével 
(ekkléziológia)

A látható és a láthatatlan Egyház

Ha feltesszük azt a kérdést, hogy mikor és hol keletkezett az Egyház, akkor az első századok ke-

resztényei valami olyasmit felelnének, hogy „a világ az Egyházért lett teremtve” (KEK 760). 

A görög ekklészia szó egybehívást jelent, vagyis azt, hogy Krisztus, a Jó Pásztor egybe akarja gyűj-

teni a nyáját. 

Jézus, amikor kiválasztotta a tizenkét apostolt, akkor szervezte meg az Egyház ősmagját. Az Egy-

házban sokan úgy vélték és ma is úgy vélik, hogy a Miatyánk negyedik kérése, a „mindennapi kenye-

rünket add meg nekünk ma” azt jelenti, hogy magát az Eucharisztiát kérjük ezzel. Ez is benne van 

ebben a kérésben, de az is, hogy kérjük az Urat: gondoskodjon a mindennapi megélhetésünkről. 

Tehát mennyei és földi eledelünkről egyaránt. Így van ez az Egyházzal kapcsolatban is. Isten nem 

azt akarja, hogy csak az égiekkel foglalkozzunk – bár Jézus mindig is hangsúlyozta, hogy a men-

nyek országát kell keresnünk, és a többi majd megadatik hozzá. Éltünknek nemcsak lelki, hanem 

testi vonatkozásai is vannak. Egyházunk is egyszerre Krisztus titokzatos teste és egy látható 
szervezet, melynek felépítése van. Mi, keresztények alkotjuk ennek a jézusi alapítású épületnek az 

élő köveit. Az Isten Igéje megtestesült, és emberi szavakkal beszélt hozzánk. Ezért nem mondhatjuk 

többé, hogy Isten félelmetes hatalommal, mennydörgéssel és tűzoszloppal megjelenő Isten, ha-

nem egy közülünk, aki mégis felülmúl mindannyiunkat. (Bár az első pünkösdkor, tüzes lángnyelvek 

kísérték a Szentlélek kiáradását, de mindez meggyőző jel akart lenni, nem erőfi togtatás.) 

Az Egyház tehát Krisztus titokzatos teste. Tagjainak mind-mind külön feladata van, mint egy em-

beri test egyes részeinek is. De tagjai ennek a testnek azok is, akik már nincsenek köztünk ebben 

a földi életben, tehát elhunyt szeretteink. Ez a szentek közössége, amelyet a Hiszekegyben vallunk. 

„Az Egyház személyekben él”

A fenti gondolatot XVI. Benedek pápa fogalmazta meg. Ha személyekben él, akkor számolnunk kell az 

emberi gyengeségekkel is. Nézzük csak meg Péter apostol történetét: ő kezdetben lelkesen követte 

Jézust, kiállt mellette, hevesen védte őt, mégis, eljött a pillanat, amikor megtagadta Mesterét. Az Egy-

ház történelme sem győzelmi menet, vagy csak a jók és a tiszták története. Isten jól ismeri a hibáinkat, 

korlátainkat, korlátoltságunkat. János evangéliumában van egy gyönyörű jelenet, amikor a feltáma-
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dott Jézus párbeszédet folytat Péterrel a Tibériás-tó partján. A Mester 

felteszi a kérdést Péternek: „Simon (Péter eredeti neve), szeretsz engem” 

(Jn 21,15)? Az evangélium görög szövegében jobban kidomborodik, 

hogy milyen drámai beszélgetésről van itt szó. Péter csak alázatosan 

válaszol, nem feltétel nélküli szeretetről beszél, hanem arról, hogy min-

den barátsága Jézusé. Már nem mer hevesen és meggondolatlanul 

felelni, mert már egyszer elbukott, megtagadta Jézust, amikor elfogták 

és kihallgatták. De Jézus bízott Péterben és arra szólította fel, hogy kö-

vesse őt (vö. Jn 21,19). Jézus nem adott új nevet egyik tanítványának 

sem, kivéve Pétert. Eredetileg Simonnak hívták, de Jézus elnevezte ará-

mi nyelven Kéfásnak (ez azt jelenti, hogy „szikla”), melyet később gö-

rögre Petroszként fordítottak, latinul pedig Petrusnak mondják. 

Az Apostolok Cselekedeteinek 1. és 2. fejezete beszámol az Egyház 

születéséről Jeruzsálemben. A zsidó nép nagy ünnepet ült: a szövet-

ség emlékének napját. Arra emlékeztek, hogy Isten szövetséget kö-

tött velük a Sínai-hegyen. Húsvét után az ötvenedik nap volt. Isten Lelke azon az ünnepen, ami-

kor az apostolok és a Szűzanya is együtt voltak, egészen különleges módon mutatta meg csodás 

erejét: lángnyelvek jelezték érkeztét. A tanítványok elteltek erővel és lelkesedéssel, és elindultak, 

hogy hirdessék Krisztus örömhírét az ünnepre egybegyűlt minden népcsoportnak. Mindenki a sa-

ját nyelvén hallotta az apostolok igehirdetését. Ami Bábelben elromlott, az Jeruzsálemben, azon a 

csodálatos pünkösdön helyreállt. Mindenki megértette a másikat. 

Jézus Krisztus ma is a Szentlelken keresztül szól hozzánk, Egyházának tagjaihoz. Tudja, hogy nem 

vagyunk képesek mindig feltétel nélkül szeretni, de Jézus végtelen szeretete elég ahhoz, hogy a mi 

szeretetünk is egyre tökéletesebbé váljék. 

A „Szikla” mindig is különleges helyet foglalt el az apostolok között: különleges helyzetekben mindig 

Pétert említik elsőként, akit Jézus maga mellé vesz (lásd Jairus leányának feltámasztását: Mk 5,37; Lk 8,51).

Amikor Jézus feltámadásáról Mária Magdolna hírt ad az apostoloknak, János apostol Pétert en-

gedi először a sírba, hogy meggyőződjön arról, ami történt. Péter elsőbbségét Jézus a leghatározot-

tabban az utolsó vacsorán nyilvánította ki.

A mindenkori pápa Péter utódja az Egyház élén. Az Egyház egy, szent, katolikus és apostoli. 
A feltámadt Jézus Szent Péterre bízta a legnagyobb felelősséget az Egyházzal kapcsolatban. Péter 

és az apostolok alkotják az Egyház alapját. 

A hierarchia az Egyházban

Az Egyházra jellemző a hierarchia is, vagyis az, hogy bizonyos felépítés szerint működik, azaz különbö-

zőek a szolgálattevők feladatai. Szent Péter és Szent Pál mindenütt, ahol csak hirdette az igét, közös-

séget alapított, amelyek élére alkalmas személyeket állítottak. Kr. u. 50 körül annyi kérdéses ügy merült 

fel az egyes közösségekben, hogy az apostoloknak már össze kellett gyűlniük Jeruzsálemben, hogy 

A Szent Péter-bazilika Szentlélek-ablaka
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megbeszélést, zsinatot tartsanak. Jelen volt Pál is. Tehát már mint egy-

fajta szervezet működtek, ahol meg kellett fogalmazniuk – persze nem 

a mai jogi nyelvezet pontosságával –, hogy milyen előírások alapján kell kormányozniuk az Egyházat. 

Később, amikor az Egyház növekedni kezdett, még erőteljesebben különültek el az egyes szolgálat-

körök. Az első szolgálattevő „Isten szolgáinak szolgája” (Nagy Szent Gergely pápa nevezte először így 

magát), Róma püspöke, a pápa. A vele egységben lévő püspökök papokat szentelnek, saját egyház-

megyéjük szolgálatára. De léteznek szerzetesi közösségek is, ahol még teljesebb odaadással, testvéri 

közösségben szolgálják a szerzetesek, illetve a szerzetesnők Jézust és embertársaikat. A nagyobb, úgy-

nevezett exempt szerzetesrendek nem a megyéspüspök, hanem a pápa irányítása alá tartoznak. Papi 

tagjai azonban a megyésfőpásztor irányításával végzik lelkipásztori szolgálatukat.  

A papi rendnek három fokozatát különböztetjük meg: diakónusok (szerpapok), áldozó
papok és püspökök. A bíborosok és érsekek csak címet viselnek, a szentelés teljességét a püs-

pökké szenteléssel már megkapták. Azonban minden világi hívőnek, aki meg van keresztelve és 

bérmálva, el kell köteleződnie abban a küldetésben, amelyet Krisztus egész népének adott. Tehát a 

maguk módján részesülnek Krisztus papi, prófétai és királyi szolgálatában. 

„Még sohasem volt az Egyháznak annyi alkalma és lehetősége, mint manapság, hogy 
az evangéliumot a szó és a tanúságtétel révén minden emberhez és minden néphez 
eljuttassa. Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz 
és bővelkedik gyümölcsökben, ha minden keresztény, különösen a misszionáriusok és 
a fi atal egyházak, nagylelkűen és szentül válaszolnak korunk felhívására és kihívásaira” 
(II. János Pál: Redemptoris missio, 92). 

Férfi ak és nők a Szentlélek ösztönzésére alakult különféle rendekben az evangéliumi ta
nácsok útján járnak, a hierarchia vezetése alatt állnak, az hagyja jóvá szabályaikat és ügyel 
arra, hogy alapítójuk szellemében éljenek. A szerzetesek az Egyházért élnek. Nem csu
pán a saját üdvösségük biztosítása érdekében vállalják a lemondást, hanem azért is, hogy 
az egész Egyházra bőséges kegyelem áradjon életükből, imájukból. A szerzetesség nem 
alkot harmadik állapotot a klérus és a világiak között; tagjai mindkettőből kerülnek ki. 
A helyesen élt szerzetesi élet a lemondások ellenére sem állja útját a személyiség egészsé
ges kibontakozásának. Akinek Isten erre hivatást, illetve a hívás meghallására fület adott, 
attól kegyelmét sem fogja megtagadni (vö. II. Vatikáni Zsinat: Perfectae caritatis).

Feladat:

Gyűjts adatokat a Magyarországon működő szerzetesrendekről!

!

Klérus: A papok testülete.
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14. A végső idők (eszkatológia)

„Hiszem a test feltámadását”

A Hiszekegyben imádkozzuk a fenti mondatot. Hisszük, hogy Krisztus valóban feltámadt és örökké él, 

és haláluk után az igazak is örökké élni fognak. Őket Krisztus feltámasztja az utolsó napon. 

A holtak föltámadásának tényét Isten fokozatosan nyilatkoztatta ki népének. Az Ószövetségben 

már megtaláljuk ennek bizonyítékát. A farizeusok és Jézus kortársai közül sokan remélték a feltáma-

dást. De volt a zsidóknak egy olyan csoportja, amely tagadta azt: ők voltak a szadduceusok. Velük 

Jézus is vitatkozott. Jézus a feltámadásba vetett hitet összekapcsolta a saját személyével: kijelentet-

te, hogy ő a feltámadás és az élet (vö. Jn 11,25).

„Onnan jön el ítélni élőket és holtakat”

Jézus az Atyánál van. Nem kötik őt a tér és az idő bilincsei. A hívő embernek megadatott az a ke-

gyelem, hogy abban a tudatban élhessen, hogy a Jézus által felragyogtatott fény nem huny ki soha, 

és hogy földi életünk után nem a teljes megsemmisülés vár minket, hanem a tökéletes boldogság. 

Jézusról azt gondolták az első tanítványok, hogy a mennybe felment Uruk hamarosan újra eljön, 

még az ő életükben. Tekintéllyel és hatalommal jön el, és mindenkit meg fog győzni. Mindenki hinni 

fog a Megváltóban. De az első keresztényeknek azt is fel kellett ismerniük, hogy a Jézus menny-

bemenetelével kezdődött új korszak hossza bizonytalan. Az apostolok tanítványai Kr. u. 150 körül 

meghaltak. Ekkor a keresztények körében bizonytalanság lett úrrá: vajon visszatér-e még az Úr? 

De lassan megértették, hogy nem tudhatják sem a napot, sem az órát. Ma is vannak szekták, akik azt 

állítják, hogy meg tudják jövendölni a világ végének, Jézus visszatérésének időpontját. Ez teljesen 

ellentmond annak, amit Jézus kijelentett. Jézus nem jelölt ki sem évet, sem napot. Csak azt mondta, 

hogy mit kér számon tőlünk az utolsó ítéletkor: szerettük-e Istent, szeretetben éltünk-e, gondoskod-

tunk-e a szükséget szenvedőkről? 

Az Istennel való közösségben való élet a menny. Akik szándékosan visszautasítják Istent, és nem adják 

meg felebarátaiknak azt, amire szükségük van, azok saját magukat zárják ki az Istennel való közösségből, 

és a boldogtalanság végleges állapotába kerülnek. Ez a pokol. Isten azonban nemcsak a feltámadáskor 

ítél meg bennünket (bár erről sokkal több szó esik a Szentírásban). Isten mindjárt halálunk után is 

megítél bennünket. Ez a különítélet. Éppen ezért a mennyország és a pokol mellett létezik a 



52

tisztítóhely is, ami azt jelenti, hogy vannak emberek, akik haláluk pillanatában még nem állnak ké-

szen az Istennel való egységre. De Isten irgalmas hozzájuk, és előkészíti ezeket a lelkeket a vele való 

teljes közösségre. Imádkozzunk halottainkért, hogy minél előbb eljussanak az Istennel való teljes kö-

zösségre, a mennyek országába. Az utolsó ítélet az utolsó napot jelenti, amelyet Isten meghatáro-

zott az embereknek. Ez minden ember megítélésének napja. Ekkor majd napvilágra kerül mindenki 

élete, minden egyes tette, szívének legrejtettebb titka. Az ítélkezés szó félelmet kelthet bennünk: va-

jon ki lehet méltó, hogy megálljon Isten színe előtt? De tudjuk, hogy Jézus a mi testvérünk, képvise-

lőnk az Atyánál – ő hozta el az örömhírt. Isten majd a végső időkben új eget és új földet fog teremteni. 

A Miatyánkban imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod. Ezzel a kifejezéssel elsősorban Isten el-

sőbbségét fejezzük ki. Isten országa nem a csodák birodalma, nem egy elképzelt ország elképzelt 

társadalma. Maga Jézus az Isten országa személyesen, mert ahol ő jelen van, ott van Isten országa. 

Tehát a végidők után bekövetkező új világrendben béke lesz, mindent betölt majd Isten 
ismerete. Ahogyan Izajás próféta mondja (Iz 11,6–7), még a vadállatok is együtt fognak lakni, ját-

szadozni az egykor zsákmányállatuknak mondott fajokkal. Tehát a természetben is egy új rendről 

jövendöl a próféta, amelyben helyreáll a Teremtő által megalkotott eredeti állapot, a bűnbeesés 

előtti viszonyok uralkodnak ismét az egész világon. 

Szent Ágoston írja: „Akkor szabadok leszünk, és látni fogunk, látni és szeretni fogunk, 
szeretni fogunk, és hálát adunk. Lásd, ez érkezik el végül, s ennek nem lesz vége.”

Fra Angelico: Az utolsó ítélet

Feladat:

Gyűjts bibliai idézeteket a végidőkről!

!

Fra Angelico: Az utolsó ítélet
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15. Összefoglalás

Egy Istenben három személy

Szóltunk arról, hogy a vallás az ember személyes kapcsolata Istennel. Sokféle út vezet Istenhez. 

Az egyes vallások többek között abban is különböznek egymástól, hogy miként próbálnak felelni az 

élet nagy kérdéseire. Isten szólt az emberekhez. Kinyilatkoztatásnak azt a tanítást nevezzük, amelyet 

Isten üzenetéből ismerhetünk meg. 

Istenről több dolgot is állíthatunk: egy, mindenütt jelen van, örökkévaló, mindent megtehet, emberi 

elmével teljesen nem ismerhetjük meg őt, létét az emberek nem kitalálták, hanem felismerték. A tudo-

mány és a vallás nem lehet ellenséges viszonyban egymással: pusztán csak arról van szó, hogy 

mindkettőnek más az érdeklődési területe. 

Nagy titok, hogy az egy Istenben három személy van. A szentháromságtanban foglalkoztunk 

a személyek származásával, a szentháromsági vonatkozásokkal, a szentháromsági tulajdonításokkal 

és küldésekkel. Azonban a fenti teológiai fogalmaknál fontosabb, hogy a három személyt egy egé
szen bensőséges szeretetkapcsolat fűzi össze. Ennek mélysége és szépsége felfoghatatlan. 

Jézus, az Atya és Mária fi a

Isten üdvözíteni akar minket. Az üdvtörténet legfontosabb eseménye a Fiúisten megtestesülése volt. 

Az Ószövetségben találunk próféciákat arra vonatkozólag, hogy el fog jönni a Messiás. Olvashatunk 

arról is, hogy a megváltás nemcsak Izraelnek, hanem az egész világnak szól. 

Nincsen „önmegváltás”, az ember nem tud maga szabadulni bűnös állapotából. Jézus belépett 

a történelembe, egy lett közülünk. Beteljesedtek az Írások. Jézus valóságos Isten és valóságos 
ember volt. Emberi teste szenvedett a kereszten, de Istenként dicsőült meg. A megdicsőült Meg-

váltóval találkozott Szent Pál a damaszkuszi úton. 

Krisztus új törvényt hozott nekünk. Jézus a hegyi beszédben fogalmazta meg ezt a törvényt. 

A nyolc boldogság szellemében kell élnünk nekünk, keresztényeknek. Jézus tehát megdicső-

ült, megváltotta az emberiséget, megmentett minket az örök haláltól. A bűneinkből való szabadu-

láshoz azonban szükség van a mi közreműködésünkre is. 

Jézus emberségéhez az is hozzátartozott, hogy földi édesanyától született, aki azonban szűz volt 

Jézus születése előtt, az maradt a szülés közben és azt követően is. Bűn nélkül élte le az életét – amely 
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nem volt könnyű élet. Ez még a szűkszavú evangéliumi beszámolókból is kiderül. Kivételes ember 

volt: mentes volt az áteredő bűntől. Fia Mária testét és lelkét is felvette a mennybe. Égi édesanyánk 

lett. Gyönyörűek a Mária-ünnepeink, kegyhelyeink. 

Isten kegyelmet adó, Egyházat éltető, igazságos Atya

Isten kegyelme betölti a földet. A kegyelem fajairól tanulva megismerkedtünk a megszentelő és 

a segítő kegyelem fogalmával. Fontos tétel, hogy az ember a kegyelemmel szemben is szabad ma-

rad. Ha él a kegyelemmel, egyre többet kap belőle. Minden nép minden embere hivatott az üd-

vösségre. Isten egyetemes üdvözítő akaratából következik, hogy mindenkinek megadja az elégséges 

kegyelmet ahhoz, hogy üdvözüljön. 

Az ekkléziológiában tanultunk a látható és láthatatlan Egyházról. Egyházunk egyszerre Krisztus 

titokzatos teste és egy látható szervezet. Pünkösdöt szokták mondani az Egyház születésnapjának. 

Az Egyház bizonyos felépítés szerint működik. Vannak diakónusok, áldozópapok, püspökök. 

Ez a papi rend három fokozata. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mindannyian részesei va-

gyunk az általános papságnak. 

„Hiszem a test feltámadását” – valljuk a Hiszekegyben. Jézus a feltámadás és az élet. Az első ke-

resztények nagyon várták vissza Urukat. De a visszatérés dátumát senki nem tudja. 

Akik már az Istennel való közösséget élvezik, azok a mennyben van-

nak. Akik szándékosan visszautasították Istent, azok a pokolba kerülnek. 

Azt azonban senki nem tudhatja egyetlen elhunyt emberről sem, 

hogy biztosan a pokolba került. Isten igazságos, de végtelenül irgal-

mas is. A menny és pokol mellett létezik a tisztítóhely is. Ne a kö-

zépkor emberi fantáziával elképzelt képei szerint gondolkodjunk a 

pokolról és a tisztítóhelyről. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi-

lyen az ott lévő lelkek szenvedése. A tisztítóhelyen előkészülnek a lelkek 

az Istennel való boldog közösségre. A végidő után új világrend lesz, és 

mindent betölt majd Isten ismerete. 

A feltámadt Krisztus szobra a váci piarista templomban
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III.   VÁLASZ ISTEN HÍVÁSÁRA 
— A KÖZVETLEN ISTENSZERETET

16. A törvény fajai

„…minden ország támasza, talpköve / A tiszta erkölcs, melly ha megvész: / Róma ledűl s rabigába gör-

bed” – írja Berzsenyi Dániel. A költő csodálatos tömörséggel fogalmazza meg, hogy az erkölcsi nor-

mák betartásától függhet országok, társadalmak, kultúrák fennmaradása. 

Az erkölcs (görögül éthosz, latinul mos) élettörvényt, erkölcsi törvényt jelent. Az erkölcs azon 
normák, szabályok, parancsok összessége, melyek szabályozzák magatartásunkat, cseleke
deteinket a magunk és mások javára is. Az erkölcs segít az élet döntéseiben.

Szent Pál apostol írja, hogy Isten léte természetes ésszel felismerhető (vö. Róm 1,20). Ugyan-

ebben a levelében elemzi a pogányok erkölcsi helyzetét. „Amikor a pogány a törvény híján a termé-

szet szavára jár el a törvény szerint, törvény híján (vagyis anélkül, hogy ismerné Isten kinyilatkoztatott 

akaratát) saját magának a törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva” 

(Róm 2,14–15). Az apostol ezzel világosan tanítja, hogy Isten nemcsak a kinyilatkoztatott törvény-

ben közli akaratát, hanem van szívbe írt törvény, más kifejezéssel természetes erkölcsi törvény 

is, amelyet minden gondolkodó ember felismerhet.

Isten tehát elvárásokkal van velünk szemben. Isten elvárásait törvénynek nevezzük. Mint láttuk, 

Isten gondoskodott arról, hogy akaratának leglényegesebb pontjait természetes ésszel is felismer-

hessük, azonban kinyilatkoztatásban is közölte akaratát. Törvényeket emberek is hoznak. Az Egyház 

törvényei a természetes erkölcsi törvényen és a kinyilatkoztatott isteni törvényen alapulnak. Az ál-

lami törvények a természetes törvények részletes kifejtésének tekinthetők. A törvények rendszerét 

a következőkben tekintjük át.

A törvény fajai eredet szerint

A természetes, vagyis szívbe írt törvényt mindenki felismerheti. Ennek tartalmát összefoglalja 

a tízparancsolat második táblája. Ezt Isten Mózesnek kinyilatkoztatta, de legfőbb pontjai természe-

tes ésszel is felismerhetők.

A kinyilatkoztatott isteni törvényt és az emberi törvényeket tételes törvényeknek nevez
zük. Ezeket magunktól nem ismernénk fel, de ha a kinyilatkoztatásból, illetve az emberi törvények 

ismerete után megtapasztaljuk őket, akkor látjuk, hogy szervesen összefüggnek a szívbe írt törvé-
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nyekkel. A kinyilatkoztatott erkölcsi törvény két fázisa az ószövetségi és újszövetségi törvény. Az első, 

legfontosabb pontja Jahve legfőbb tekintélyének elismerése. Az újszövetségi törvény Krisztusban 

teljesedik be. Jézus törvényhozó is volt, de mindenekelőtt a mi Megváltónk. Később majd részlete-

sen is szó lesz Jézus törvényéről, melyet a hegyi beszédben fogalmazott meg. 

Az isteni törvények, vagyis a természetes és a kinyilatkoztatott törvény mellett megkülönbözte-

tünk emberi: állami és egyházi törvényeket is. 

A törvény fajai teljesítés szerint

Teljesítésük szerint beszélhetünk parancsoló és tiltó törvényekről. A parancsoló törvény felhívás 

valamely cselekedet megtételére, a tiltó pedig valamely cselekedet elhagyására szólít fel. A tiltó 

törvény egyik fajtája a hatálytalanító törvény, melynek általában az emberi törvények esetében van 

jelentősége (pl. az egyházi házasságokkal kapcsolatos akadályok, amelyek egy része alól az Egyház 

felmentést adhat). 

Mikor és hogyan kötelez a törvény?

A természetes törvény minden embert kötelez, a kinyilatkoztatott pedig azokat, akik azt ismerik. Sokan 

vannak azonban ma is, akik nem ismerik a kinyilatkoztatott törvényeket, vagy csak felületes isme-

rettel rendelkeznek róluk. Az egyházi törvény a megkeresztelteket kötelezi. Az állami törvények az 

adott állam polgáraira nézve kötelező erejűek. 

A tiltó természetes törvény mindig kötelez! Ilyen például a Ne 

káromkodj! parancsa. A parancsoló természetes törvény és a téte-

les isteni törvény csak akkor nem kötelez, ha lehetetlen megtarta-

nunk. Az emberi törvény nem kötelez, ha bűnt parancsol, de nem 

kötelezhet akkor sem, ha már megszűnt az érvényessége: erre pél-

da a böjti gyakorlat megváltozása – a régi helyett az új a kötelező. 

Ha aránytalanul nagy kár esnék életünkben, akkor sem kötelez az 

emberi törvény. Vannak esetek, amikor felmentést kapunk egy illeté-

kes személytől a törvény megtartása alól. Ebben az esetben nagyon 

fontos, hogy az erre hivatott személy felelősen döntsön a hozzá for-

duló ügyében. 

Az izraeliták életét szabályozó jogi törvények természetesen már nem 

kötelezőek a keresztények számára. Krisztus által az erkölcsi törvények 

új és teljesebb értelmet kaptak – tehát az Ószövetség ezen törvényei 

köteleznek minket. 

Fontos a szándék, mely a törvény teljesítéséhez vezet. Tiltó tör-

vény esetén elég, ha nincs a törvénnyel ellentétes szándékunk. Ha a Michelangelo Buonarroti: Mózes
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parancsoló törvény tárgyi szolgáltatást kíván, elég, ha csak teljesítjük azt, például: adó stb. A szemé-

lyi teljesítményt kívánó törvényt (pl. misehallgatás) csak személyesen és szándékos cselekedettel 

lehet teljesíteni. Ha valamilyen súlyos okból kifolyólag nem tudjuk a törvényt egészében teljesíte-

ni, akkor kötelesek vagyunk annak legalább egy részét teljesíteni, például egy adósság egy részét 

megfi zetni. Persze ezt nem tehetjük meg a szentmise tekintetében, mert oszthatatlan kötelességet 

nem lehet részben teljesíteni – nem elég „csak benézni” a templomba szentmise alatt, részt kell 

venni az egész szentmisén.  

A törvény nem arra való, hogy feleslegesen korlátozzon minket szabadságunkban. 
Éppen azt a célt szolgálja, hogy ne váljunk semmi káros dolognak a rabjává, hogy építő 
emberek lehessünk a közösségünkben. 

Barsi Balázs ferences atya írja: „Ma is Noé korát éljük. Kezdd el építeni a bárkád! 
Mentsd meg testvéreidet, családodat, plébániádat – azt, aki még megmenthető.” 

Kötelességünk abban a világban, amely egyre kevésbé tiszteli Isten törvényeit, a tör
vény élő tanúinak lennünk! Építsük meg lelki bárkánkat, amelybe befogadhatjuk azo
kat, akik a legjobban rászorulnak Isten irgalmára. 

Feladat:

Keress az ószövetségi törvények közül olyanokat, amelyek a zsidóság hétköznapi életét szabályozták!

!
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17.  A tízparancsolat 
— Az ószövetségi ember erkölcsi felfogása

A Szentírás a tízparancsolat két változatát közli: a Kivonulás könyvének 20. fejezetében és a 

Második Törvénykönyv 5. fejezetében. A Kivonulás könyvében olvasható változat így hangzik:

„Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 
Senki mást ne tekints Istennek, csak engem.
Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy 
lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.
Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket…
Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a 
nevét veszi.
Gondolj a szombatra és szenteld meg.
Hat napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A hetedik nap azonban az Úrnak, a te 
Istenednek a pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, 
sem fi adnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálólányodnak, sem állatodnak, 
sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis hat nap alatt teremtette az 
eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van; a hetedik napon azonban megpi-
hent. Az Úr a hetedik napot megáldotta és megszentelte. 
Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad 
neked.
Ne ölj.
Ne törj házasságot.
Ne lopj.
Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen.
Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem 
szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”
 

A tízparancsolatot általában ennél rövidebb változatban szoktuk használni. A rövidebb változat 

volt a régebbi hittankönyvekben is. A rövidítés Szent Ágoston munkája. 
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Az egyes parancsok értelmezése

Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj! Így hangzik az első parancs. Izrael népének szom-

szédságában éltek olyan népek, akik több istent imádtak. Kultuszaik hatottak a zsidóságra, még ma-

gára a híres bölcs Salamon királyra is. Később már másfajta bálványimádat jellemezte a választott 

népet: a szív tisztátalansága. A próféták nevezték ezt bálványimádásnak. Ozeás próféta Kr. e. 720 kö-

rül súlyos bűnöket tárt fel népe körében: az önzést, a haragot, a lopást, a csalást, a hamis isteneknek 

való áldozatbemutatást. Izajás már az erőszak ellen is fellépett, és feltárta a nép vezetőinek bűneit 

is. Nekünk is Istent kell az első helyre tennünk az életünkben, és nem szabad a világi dolgok rabjaivá 

lennünk. A modern bálványimádás veszélyére Szent Pál apostol is felhívta a figyelmet, amikor a po-

gányokról azt írta, hogy istenük a has (vö. Fil 3,19). Ez ma leginkább a pénzimádatban mutatkozik 

meg. 

Isten nevét hiába ne vedd! A második parancsolat megtiltja Isten nevének hiába vételét. Ez azt 

jelenti, hogy nem szabad Isten nevét megszentségteleníteni. Itt nemcsak a káromkodásról van szó, 

hanem arról is, hogy Isten nevét senki sem használhatja arra, hogy elfedje a csalást és a hazugságot. 

Tiltja Isten nevének közönségessé tételét, könnyelmű használatát is. 

Az Úr napját szenteld meg! Az Úr napja a pihenés napja. Régen a zsidóság körében a hatodik 

napon, vagyis szombat előestéjén, amikor lemenőben volt a nap, a zsinagógában megszólalt a kürt: 

hat hang két-két szólamban hirdette a szombat beköszöntét. Mindenki hazatért, összegyűlt a család, 

ünnepelni kezdtek. A közös étkezés után a család tagjai beszélgettek és énekelt. Másnap reggel fel-

mentek a zsinagógába és részt vettek a szertartáson. Majd együtt ebédeltek otthon. Naplementekor 

a kürt szava azt jelezte, hogy a szombat véget ért. Naplementétől naplementéig tartott az ünnep. 

Isten a Szentírásban olvasható történet szerint hat napig munkálkodott a világ teremtésén, a 

hetedik napon azonban megpihent. A pihenőnap az ókori társadalmakban a rabszolgák számára 

ismeretlen volt. De Isten népe a Szentírás szavait jól megértve pihenést biztosított még a szolgák-

nak is, ezzel emberség tekintetében kitűnt a többi nép közül. Sajnos a szombat örömünnepjellegét 

csorbította az, hogy később a rabbik egészen kicsinyes, aprólékos előírásokkal keserítették meg az 

emberek életét, még azon is vitatkozva, hogy vajon a szombaton tojt tojást megehetik-e, hiszen a 

tyúk megszegte a szombat törvényét. Jézus ezek ellen a merev szabályok ellen a lehető legkemé-

nyebben fellépett. A keresztények a vasárnapot ünneplik, Jézus feltámadásának napját. Sajnos ko-

runkban már nem tapasztalható akkora tisztelete ennek a napnak, mint korábban. Nem szenteljük 

meg kellőképpen a vasárnapot. 

Atyádat és anyádat tiszteld! Ide kívánkozik egy idézet Lukács evangéliumából (Lk 2,41–51).  

Jézus, amikor tizenkét éves volt, szüleivel felment Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Mikor szülei 

visszafelé indultak, Jézus nem szólt nekik, és ott maradt a templomban. A tanítók közt ült, akik mind 

elcsodálkoztak a gyermekifjú okosságán. Szülei persze keresni kezdték, és aggódtak miatta. Mikor 

megtalálták, számon is kérték, hogy miért maradt engedély nélkül Jeruzsálemben. Jézus már ekkor 

kinyilvánította, hogy neki Atyjának, vagyis a mennyei Atyának a dolgaiban kell fáradoznia. De még-

is szüleivel ment, visszatért Názáretbe, és engedelmeskedett Máriának és Józsefnek. Máriát mélyen 

elgondolkodtatta Jézus magatartása és szavai. Vajon Jézus tisztelte-e anyját és nevelőapját? Igen. 
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Nem szemtelenségből válaszolt nekik úgy, ahogyan válaszolt. Egyszerűen csak érezte a hivatását, 

és ennek megfelelően nyilatkozott. Jézus helyzete különleges volt. 

Mit jelent tisztelni a szülőket? Aktív szeretettel szeretni őket, odafigyelni a szavukra. Mi az aktív 

szülőszeretet? Figyelmesség, engedelmesség, törődés és gondoskodás is, amikor a szülők már öre-

gek és betegek lesznek. 

Ne ölj! Mit mond Jézus az ötödik parancsolatról a hegyi beszédben? „Hallottátok, hogy a régiek ezt 

a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állít-

sák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagyta-

nács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére” (Mt 5,21–23). Az emberi élet értékes, 

mert mindannyian Isten képmásai vagyunk. De még az állatok felesleges leölése is bűn. „Gondját 

viseli az igaz a jószágnak, a gonosznak kegyetlen a szíve” (Péld 12,10). A híradásokban nap mint nap 

találkozhatunk erőszakos cselekményekkel. A Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja: „Minden emberi 

élet a fogantatás pillanatától a haláláig szent, mert az emberi személyt az élő és szent Isten önmagáért 

akarta a maga képére és hasonlatosságára teremteni” (2319. cikkely). Az ember nem élet és halál ura. 

Ezért bűn a magzatok elpusztítása az anyaméhben, és a súlyos betegek halálba segítése. Ezekkel a 

témákkal egyre többször lehet találkozni mind az újságokban, mind a televízióban. Az emberi élet 

felfoghatatlan érték, nem szabad könnyelműen elpusztítani. Lehet boldog a fiatal és az öreg is, lehet 

boldog egy egészséges és egy beteg ember is, vannak boldog szegények és gazdagok. Közös vo-

násuk, hogy szeretnek. Igazán szeretnek. Nem lehet megítélni pusztán emberi szempontok szerint, 

hogy mennyire értékes és értelmes az életünk. Isten szemüvegén keresztül kell szemlélnünk ezt is. 

Ezt a szemüveget Jézus ajándékozta nekünk, amikor örömhírt hozott a szegényeknek. 

Ne paráználkodj! A szexualitást Isten akarta. Jézus is családban élt. Részt vett a menyegzőkön, 

szerette a gyerekeket. Jézus nagyra értékelte a családot, de irgalommal tekintett azokra is, akiknek 

saját és mások bűnei miatt nem adatott meg a boldog, tiszta családi élet. Nem ítélte el a házasság-

törő nőt, de felszólította, hogy ne vétkezzen többé. Lukács evangéliumában olvashatunk erről a 

történetről, melyben van egy gyönyörű mondat: „…sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szere-

tett” (Lk 7,47). Jézus ezzel nem azt akarta mondani, hogy bármilyen szeretet jutalmat nyer. A bűn-

bánó asszony újra szerette volna kezdeni az életét, fel akart hagyni a szexuális partnerek váltogatá-

sával. Amikor Jézus elé borult, Istent, mint a megbocsátó Atyát teljes szívéből szerette. Ez hatotta 

meg Jézust – ezért nyert bocsánatot.

Szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy azt tesszük, amihez kedvünk van, hanem azt, hogy meg-

szabadulunk a káros függőségektől, illetve megelőzzük, hogy kialakuljanak. (Itt nemcsak a szexuális 

életről van szó, hanem az alkoholról és a kábítószerről is!) De min is alapszik a férfi igazi szerelme, 

amit a nő iránt táplál? A tévésorozatokban összekeveredik a nemi vágy és a szerelem – és elsikkad 

a felelősség. Az a férfi, aki nem akar családot alapítani azzal a nővel, akinek azt mondja, hogy igazán 

szereti, az az esetek nagy többségében nem érez igazi szerelmet a nő iránt. A házasságban meg-

valósuló testi együttlét az érett és felelős szerelemből adódik. Isten előtt egyedül ennek van értéke. 

Az Isten által összekötött házaspárok együttléte nagy titkot rejt. Ha valódi egységben, keresztény 

hitben élnek, akkor fontos számukra a napi ima. A beszélgetés Istennel és egymással. Ez a hosszú 

és boldog házasság titka.
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Ne lopj! A különböző televíziós csatornákon és a rádióban, újsá-

gokban és az interneten különböző híreket hallhatunk, olvashatunk 

arról, hogy milyen bűncselekmények – lopások, rablások, sikkasztá-

sok stb. történnek. Mit tehet a keresztény ember ilyen helyzetben? 

Mindenekelőtt példát kell adnia arra, hogy tiszteletben kell tartani a 

mások és az állam vagyonát. Isten azokat az anyagi javakat védelme-

zi, melyeket az ember munkájával felhalmozott – nem kapzsi mó-

don. Isten súlyos bűnnek tartja a tolvajlást. Ez az Ószövetségből egy-

értelműen kiderül. Vannak olyan emberek is, akik nem a gazdagokat, 

hanem a szegényeket károsítják meg, sokszor a hiszékenységük mi-

att. Ámosz próféta igen keményen lépett fel azokkal szemben, akik a 

szegényeket meglopták. 

Ne hazudj! Hamis tanúságot ne tégy felebarátod ellen! Arra let-

tünk teremtve, hogy emberi kapcsolatokat építsünk. A személyek 

közötti kapcsolat elsősorban a szavak által alakul ki. De itt fontos ki-

emelnünk, hogy szóval is lehet ölni. Valótlanságot állítani azt jelenti, 

hogy hazudunk. Vagyis: olyasmit találunk ki más emberekről, amit azok nem követtek el. Beszélhe-

tünk itt a hivatali titokról is – ez a felnőttek világában igen fontos. A papot is titoktartás kötelezi, 

vagyis amit gyónás közben hall, azt nem mondhatja el senkinek. De itt kell beszélnünk arról is, hogy 

az ember életének egy nehéz pillanata, amikor a bíróság elé idézik, és tanúvallomást kell tennie. 

Isten azt mondja: Ne tégy hamis tanúságot! 
Ne kívánd embertársad házastársát! Jézus ebben a kérdésben egészen radikálisan foglalt ál-

lást. Már azt is házasságtörőnek nevezte, aki bűnös vággyal asszonyra néz. Persze ebben a kérdés-

ben is fontos az árnyalás, az egyedi esetek elbírálása. Mózes megengedte a válást, Jézus pedig vele 

ellentétben azt mondta, hogy amit Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Tehát Jézus el-

utasította a házasság felbontását. Bár az akkori zsidó társadalom elfogadta az asszony elbocsátását, 

Jézus mégis törvénytelenné tette a válás gyakorlatát (vö. Mt 19,3–12). 

Rembrandt van Rijn: Mózes eltöri a törvénytáblákat

Feladat:

Olvasd el az Ószövetségből Ámosz próféta írását a magántulajdon védelmével kapcsolatban, és írj róla néhány 
a jelenre vonatkozó gondolatot! (Ám 2,6–13). Értelmezd röviden Zakariás gondolatait a Zak 8,16–17 alapján! 
Mi az eskü, mi az igazmondás?

Olvasd el az Ószövetségből Ámosz próféta írását a magántulajdon védelmével kapcsolatban, és írj róla néhány 

!
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18. Törvénykönyvünk, a nyolc boldogság

Boldogság… Mi is az? A boldogság a szeretet gyümölcse. A jelenkor embere vágyik a boldogságra, 

de rossz helyen keresi. Különféle elméletekkel álltatja magát, horoszkópokat tanulmányoz, embe-

reket, „sztárokat” bálványoz. A modernnek mondott ember hallani sem akar arról, hogy létezik egy 

olyan boldogsághoz vezető út, mely nem látványos, nem kerül be a tévébe, nincs fent az interne-

ten. Jézus maga az út. Ő tanított meg minket jól szeretni. Sok boldogtalan emberrel találkozunk, 

akik képesek mások életét megmérgezni. Ők nem válnak ajándékká mások számára, nem fogadják 

el Jézust sem igazán, aki teljesen nekünk adta magát. A 3. évezred embere nemcsak a gyengesége 

és a bűnös naivitása miatt távolodik el a boldogságtól, hanem a közönye miatt is. Nem kíváncsi arra, 

amit Jézus tanított az emberiségnek a boldogság fogalmáról. 

Az idők teljességének elérkeztével Jézus foglalta el a Törvény helyét, amikor meghirdette, 

hogy Isten országa közel van. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyunk mindent, ami eltávolít Istentől. 

Jézus azt mondja, hogy a kereszténynek jobban kell szeretnie Istent, mint apját, anyját, feleségét, 

földjét, sőt jobban, mint saját életét (vö. Mt 19,29; Lk 14,26). 

A keresztények számára Jézus a követendő ideál. Az új Törvény, amely szerint mindannyiunknak 

élnünk kell: Jézus magatartása. 

A boldogságok

Jézus a hegyi beszédben szól a nyolc boldogságról. A keresztény ember számára ez a tízparancso-

lat beteljesítése. Tudomásul veszi az ószövetségi erkölcsöt, de meghaladja azt. A hegyi beszédet 

részletesen Szent Máté evangéliuma írja le, bár Szent Lukács is utal rá.

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 
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Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden 
rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a 
jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat” (Mt 5,1–12).

A keresztények számára Isten országának alkotmánya a hegyi beszéd. Isten országa az a 

Jézussal kezdődött idő, melyben Isten meghívja az embereket, hogy legyenek gyermekei és élje-

nek testvérekként. Olyan emberek közössége, akik elfogadják ezt az istengyermekséget és testvéri 

közösséget. A fenti boldogok kifejezés a Szentírásban azt jelenti, hogy „olyan boldogság birtokosai, 

amely életből, békéből, örömből, nyugalomból, áldásból és üdvösségből áll” (X. Léon-Dufour). Jézus 

arra hívja tanítványait, hogy az általa valóra váltott boldogságokat ők is váltsák valóra életükben. 

Jézus ezt mondta Pilátus előtt: „Az én országom nem e világból való” (Jn 18,36).

De nézzük meg részletesebben az egyes boldogságok értelmezését! 

   Jézus szegény volt, hiszen jászolban született, és később, amikor vándortanító lett, akkor is so-

kat kellett a szabad ég alatt éjszakáznia. Számunkra ez azt jelentheti, hogy ne ragaszkodjunk 

görcsösen az anyagi javakhoz, ne kerítsen hatalmába bennünket a pénzimádat. Anyagi javak 

nélkül nem tudunk élni, de életünket nem irányíthatják az anyagiak. Az eszköz nem válhat cél-

lá, mert akkor nem gazdagítja, hanem kiüresíti az életet.

   Jézus azonosul a szomorkodókkal. Azt ígéri nekik, hogy az utolsó ítéletkor már csupán azért is 

jutalmat kapnak, ha egy pohár vizet adtak valakinek.  

   Jézus szelíd volt – de nem megalkuvó. Amikor a kereskedőket meglátta a templomban, kiűzte 

őket onnét. Tehát Isten házát szenvedélyesen szerette és védte. De alapmagatartása még-

is szelíd volt: nem hadsereggel vonult be Jeruzsálembe virágvasárnap, hanem szamárháton, 

gyalogosan közlekedő tanítványaival. 

   Jézus szerette az igazságosságot. Arra szólított minket, hogy igaz módon éljünk Isten és az 

emberek között, adjuk meg mindenkinek azt, ami jár neki. 

   Jézus irgalmas szívű volt, megszánta a betegeket, az éhezőket. Végtelen szeretettel volt Jairus 

leányának feltámasztásakor is: még arra is volt gondja, hogy felszólítsa a szülőket, hogy adja-

nak enni a kislánynak (vö. Mk 5,43).

   Jézus szíve a legtisztább szív volt: soha nem tett vagy mondott tisztátalan dolgot. Gyönyörkö-

dött a természet szépségeiben: a mezők liliomait csodálta és az ég madarait (vö. Mt 6,28–30).

   Jézus megbékélésre szólította fel az embereket. Az ő békéjét akarja nekünk adni mindennap. 

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek” (Jn 14,27).

   Jézust sok üldöztetés érte, mert hirdette Isten igazságait. Megrágalmazták és kivégezték. De a 

végső győzelem az övé lett – és minden ember győztesnek mondhatja magát, aki Isten igaz-

ságosságának szellemében cselekszik. 
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„A mai ember vásárlással, tárgyakkal kenegeti a sebeit. Gyűlnek körénk a fölösleges 
holmik. (…) Rég tudom, de ma már mondom is, a természetben élve minden könnyeb
ben megy. Távol a civilizációtól könnyebb az ember élete. Könnyebb gyereket nevelni. 
A munka becsületét megtapasztalni. Az alázatot megtanulni. A vereséget elviselni. Tü
relmet gyakorolni. Teljes életet élni. Egységben lenni a kerek világgal. Fűvel, fával, csil
lagokkal. Lelki békét találni. Önfeledten énekelni. Hitet megőrizni” (Schäff er Erzsébet, 
újságíró).

„Az Úr minket arra küldött, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek. 
Elgondolkodtále már azon, mit jelent: hirdetni az evangéliumot? Ez azt jelenti, mintha 
azt mondanám: Téged is szeret az Isten Jézus Krisztusban. És nemcsak mondanom kell, 
hanem valóban gondolnom is. És nemcsak gondolnom, hanem úgy is kell tekintenem 
ezt az előttem álló embert, hogy valami benne már meg van váltva. Hogy van benne 
valami sokkalta nagyobb és nemesebb, mint gondolná. És ez öntudatra ébreszti. Ezt je
lenti hirdetni az evangéliumot. És ezt te csak úgy teheted meg, ha fölajánlod neki barát
ságodat, valóságos, érdekektől mentes, leereszkedés nélküli, bizalomra és igazi értéke
lésre épített barátságodat. Az emberekhez kell mennünk. Feladatunk igen kényes, mert 
az embernek világa óriási csatamező, ahol a gazdaságért és a hatalomért törik magukat. 
És a túl sok szenvedés és durvaság elfedi előlük Isten arcát. És főleg nem úgy kell men
ni közéjük, mint egy újfajta vetélytárs. A Magasságbeli békés tanúinak kell lennünk. 
Irigység és megvetés nélküli embereknek. Képeseknek arra, hogy valóban a barátaik le
gyünk. A mi barátságunkat várják. Barátságot, mely megérteti velük, hogy Isten szereti 
és megváltotta őket Jézus Krisztusban” (Eloi Leclerc, ferences).

Feladat:

Válassz ki egyet a boldogságok közül, és írj megvalósításának lehetőségeiről saját környezetedben!

!
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19.  „Új parancsot adok nektek…” 
— Az Újszövetség erkölcse

Jézus előfutárai

Az Ószövetség parancsai kifejezik Istennek az emberre vonatkozó akaratát. Isten ember iránti szeretete 

így fejeződik ki. Isten az embert nem feleslegesen korlátozni akarja, hanem a javát kívánja. 

A tízparancsolat azonban nem fejezi ki Isten teljes akaratát. Isten teljes akarata felmúlja a törvé-

nyeket, nem a betűhöz ragaszkodik. Jézus nyilatkoztatta ki az Atya teljes akaratát. Az ő példamutató 

élete lett a norma. Ha az ember megteszi Isten akaratát, akkor válik krisztusivá, igazi kereszténnyé. 

Persze a zsidó nép is törekedett arra, hogy tökéletes legyen az Atya előtt. De az volt az izraeliták 

véleménye, hogy ha ismerik és betartják a Törvény minden parancsát, akkor érik el a tökéletessé-

get. Ez sok aggályoskodáshoz vezetett, melyet már a próféták is bíráltak. Jézus pedig határozottan 

szembeszállt a vallási torzulásokkal. Arra törekedett, hogy az emberek megértsék, hogy Isten paran-

csolatainak megtartását ne szűkítsék le pusztán a külsődleges tettekre, hanem igyekezzenek a szí-

vükben is megváltozni. Jézus maga foglalta el a Törvény helyét, bár nem azért jött, hogy eltörölje a 

tízparancsolatot, hanem azért, hogy tökéletessé tegye a Törvényt. Az ősegyház számára Jézus maga 

volt a Törvény. Szent Pál egyértelműen kimondta, hogy milyennek kell lennie a keresztény ember-

nek. Nem kezdett hosszú felsorolásba, hogy milyen törvényeket kell betartania egy kereszténynek. 

Megtérésre szólította fel a népet, úgy, mint Krisztus közvetlen előfutára, Keresztelő Szent János. 

Jézus erkölcsi tanítása 

Jézus hűséges volt a tízparancsolatban kinyilatkoztatott isteni törvényhez. Nem törölte el a Tör-

vényt és a próféták tanítását. Ő teljessé tette a Törvényt, melynek lényege maga a szeretet. 
Átformálta az ószövetségi gondolkodás szerint cselekvő ember látásmódját. Jézus nem a gazdago-

kat és a hatalmasokat tekintette boldognak. 

Jézus elítélte a haragot és a gyűlöletet. A tízparancsolat ötödik parancsa a „Ne ölj”. Jézus gyilkos-

ságnak tartotta a haragot is. Arra fi gyelmeztetett, hogy ha valakivel haragban vagyunk, akkor előbb 

béküljünk ki vele, aztán járuljunk csak Isten oltára elé, akkor imádkozhatunk tiszta szívvel. 

Jézus a hatodik parancsot is kiegészítette. A hatodikhoz kapcsolódik a család védelme szem-

pontjából a kilencedik. Jézus rávilágít arra, hogy a házasságtörés már a szív tisztátalan vágya által is 

megtörténik. A házasságtörés családokat tett, tesz tönkre. 
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Jézus elítélte a házasság felbontását is. A zsidó társadalom elfogadta a válást, a mózesi törvényre 

hivatkozva. Jézus úgy nyilatkozott a házasságról, hogy az felbonthatatlan, mert Isten teremtő tette 

az, hogy egyesítette a férfi t és a nőt. Amit Isten egybekötött, azt ember nem választhatja szét. 

Ne esküdjünk, elégedjünk meg az „igen” és a „nem” egyszerűségével. A már említett hegyi be-

széd nem szabályozza mindenre kiterjedően az ember életét, mint a zsidó törvények. De az a leg-

fontosabb, hogy bármely rendszerben, társadalomban is kelljen élniük a keresztényeknek, mindig 

a hegyi beszéd szellemében kell eljárniuk, cselekedniük. A nyugodt élet útját nem úgy találjuk meg, 

hogy Jézustól minden hétköznapi cselekedetünket megszabó normát várunk, hanem akként, hogy 

ha úgy tekintünk a nyolc boldogság egyes darabjaira, mint a tökéletes boldogsághoz vezető út 

lépcsőfokaira. A lényeg azonban mindig ugyanaz: a szeretet. A hegyi beszéd tehát egybeolvad a 

tízparancsolattal. Gandhi írta, hogy a hegyi beszéd „maga a teljes kereszténység”.

A krisztusi igazságosság

Az igazságosság, amelyet Isten parancsai szerint olyan fontosnak kell tartanunk, azt jelenti, hogy 

tiszteletben kell tartanunk mások jogait, és meg kell adnunk mindenkinek, ami neki jár. Erről a ké-

sőbbiekben még részletesebben tanulunk. Jézus nemcsak az igazságosságot hangsúlyozta szavai-

val és tetteivel, hanem az irgalmasságot is. Az ő korában sem volt könnyű megvalósítani az igazsá-

gos elosztást az emberek között. De később, amikor már az ipari termelés megjelent (XIX. század), 

még komolyabb problémák merültek fel. Egyre több ember keresett munkát (ez a jelenség azóta is 

fennmaradt) és egyre kevesebb munkahelyet teremtettek. Ekkor került előtérbe a szociális igazsá-

gosság kérdése. Isten törvényei arra szólítanak fel bennünket, hogy senki se legyen mérhetetlenül gosság kérdése. Isten törvényei arra szólítanak fel bennünket, hogy senki se legyen mérhetetlenül 

Cosimo Roselli: A hegyi beszéd
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gazdag mások kizsákmányolása árán. Az Egyház mindig igyekezett élen járni a segélyezésben és 

a javak igazságos elosztásának hangsúlyozása tekintetében. A modern korban a pápák is gyakran 

megnyilatkoztak ilyen kérdésekben. Jézus maga volt az igazságosság és az egyszerűség mintaképe, 

hiszen ő a mezők liliomait és az ég madarait állította elénk példaképül. 

Sokan úgy vélik, hogy az ember képtelen a jézusi eszmény megvalósítására, és az, amit az Új-

szövetség törvényének nevezünk, csupán szép ábránd. De Jézusban bízva hisszük és valljuk, hogy 

az ember képes egy emberibb világ kialakítására. Hogy a béke megteremtése lehetséges, és győzni 

fog a testvéri szeretet. Sok vezető beosztású ember érzi ennek a lehetőségnek a nagyszerűségét, 

de sokan nem érzik át felelősségüket, például a fegyverkezés terén. Mindannyiunknak meg kell 

változnunk, és tennünk kell azért, hogy jobb legyen a világ. Ha a környezetedben megvalósítod a 

béke és az igazságosság eszményét, már te is tettél valamit azért, hogy Isten országa épüljön ezen 

a földön, és az újszövetségi erkölcs győzedelmeskedhessen. Isten országa nem egy földrajzilag körül-

határolható terület, hanem az a láthatatlan ország, amelyben a nyolc boldogság szellemében élnek és 

cselekednek az emberek. Ez az ország másmilyen örömmel és gazdagsággal ajándékoz meg ben-

nünket, mint a földi országok.

„Isten nem valamit vár az embertől, hanem őt magát akarja. Az ember nem üdvözül cse
lekedetei által, bármilyen jók legyenek azok. Saját magának kell Isten művévé válnia. 
(…) Ekkor belép a szent engedelmesség világába” (Eloi Leclerc, ferences).

Feladat:

Gyűjts a hétköznapi életre vonatkozó jézusi mondásokat, melyek segíthetnek nekünk erkölcsi döntéseinkben!

!
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20. A lelkiismeret

A lelkiismeret a jó képesség, mely arra késztet minket, hogy megtartsuk az alapvető tör
vényt: tedd a jót és kerüld a rosszat. A jó és a rossz megkülönböztetése az egyes élethelyzetek-

ben igen nehéz. Hogy mikor, milyen döntést hozzunk, az nem az uralkodó társadalmi szokásoktól 

függ, hanem attól, amit Jézus mondott nekünk. Jézust kell példaképünknek választani. Kétes esetben 

mindig a kevésbé rossz megoldást kell választanunk. Persze az élet olykor nagyon is nehéz válaszutak 

elé állíthat bennünket. Annak a kereszténynek, aki komolyan akarja venni lelkiismerete szavát, egy 

bizonyos dolgot el kell kerülnie, mást pedig meg kell tennie. Mit is kell tenni? Azt, amit Jézust tenne 

a helyükben; azt pedig mindenképpen kerülni kell, amit a Mester elítélne, soha nem tenne. Nagy 

tanítómestereink a szentek, akik Jézus nyomában járva mindig igyekeztek megfelelni az evangélium 

szellemének. Nagyon hasznos tehát a szentek életének tanulmányozása. Egyet azonban mindig fi -

gyelembe kell vennünk: a régmúlt idők szentjei egy, a miénktől eltérő társadalomban éltek, tehát az 

adott kor szokásainak fi gyelembevételével kell megértenünk a tetteiket, belehelyezkedve valami-

képpen annak a kornak a szellemiségébe, amelyben éltek. Itt említhetjük Szent István királyunkat, aki 

mélységes igazságérzettől vezetve hozta meg törvényeit, döntéseit, de ezek ma már idejétmúltnak, 

sőt olykor kegyetlennek tűnhetnek. Pedig csak arról van szó, hogy egy egészen más társadalom, kor-

szellem idején cselekedett a nagy király. Csaknem egy évezreddel István királyunk után a II. Vatikáni 

Zsinat így nyilatkozott: „Az isteni törvény rendelkezéseit lelkiismeretében fogja föl és ismeri el az ember; 

köteles is lelkiismeretét minden tevékenységében hűen követni, hogy eljusson céljához, Istenhez. Nem sza-

bad tehát kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen cselekedjék, de nem is szabad őt akadályozni abban, hogy 

lelkiismerete szerint cselekedjék, különösen vallási téren nem” (Dignitatis humanae, 3).

Az ember, mint erkölcsi személyiség

Nyilvánvaló, hogy az ember kiemelkedik a többi élőlény közül, nemcsak értelmének fejlettsége miatt, 

hanem azért is, mert nem pusztán ösztönei, hanem erkölcsi érzéke is vezérli. Sajnos sokszor előfor-

dul, hogy az ember elaltatja lelkiismerete szavát, és súlyos bűnöket követ el. Ekkor gyakran mond-

juk, hogy az ember „elállatiasodott”. Bár az állatok közt – különösen a főemlősöknél – is megfi gyel-

hetők a szolidaritás bizonyos formái (sok megható történet szól erről), de tudatos erkölcsi döntést, 
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és komoly, átgondolt áldozatot csak az ember tud hozni valami nagyobb jó érdekében. Isten egy 

teljes és gazdag világot alkotott, ahol minden egyes teremtménynek megvan a maga szerepe, fel-

adata. Semmi sem hiábavaló. Isten alkotta a természet törvényeit és az erkölcséit is. 

A törvény mindig általános, még Isten törvényének esetében is. Az erkölcsteológia – mint a teoló-

gia egyik ága – az évszázadok folyamán részletesen kidolgozta, hogy miként kell értenünk a tízparan-

csolatot és az egyes jézusi tanításokat. Minden kor felfogása között van valami különbség, de minden 

nagy teológus munkájából egyértelműen kitűnik, hogy az ember erkölcsi lény. Ahogyan van fi zikai, 

kémiai, biológiai rend, úgy van erkölcsi rend is, amely a boldog földi élet biztosítéka. A boldogság itt 

az Isten országának építését, az annak szellemében való életet jelenti. Ha sziklára építjük az életünket, 

akkor bármilyen csapás is érjen bennünket, soha nem fogunk elsodródni az árral, hanem megma-

radunk hitben, bizalomban és elégedettségben. Ez utóbbit azért olyan fontos hangsúlyozni, mert a 

modern társadalomban sok a csalódott, kiégett ember, aki elégedetlen sorsa alakulásával. Pedig aki 

megbecsüli azt, amije van, nem éri tartós csalódás, hamarabb kiheveri a kudarcokat. 

Minden tudatos tettünkért felelősek vagyunk. A lelkiismeretet lehet nevelni, de el is veszíthetjük 

annak fi nomságát, ha a bűn útjára tévedünk, például a rossz tanácsadók, barátok által. Az esti lelki-

ismeret-vizsgálat nagyon fontos abból a szempontból, hogy elkerüljük a rossz, olykor súlyos követ-

kezményekkel járó döntéseket, tetteket. Ha minden este végiggondoljuk az elmúlt nap eseményeit 

a tízparancsolat és a lelkitükör alapján, a Szentlélek segítségével tisztán láthatjuk elkövetett tetteink, 

kimondott szavaink, némely gondolatunk milyenségét. 

A nagyböjt kiváló időszak arra, hogy „lomtalanítsuk a lelkünket.” Ez azt jelenti, hogy kitakarítjuk 

testünket és lelkünket. Ételben-italban mértékletesek vagyunk, több időt szentelünk az imának, a 

másokkal való törődésnek, és otthonunkat is megszabadítjuk a felesleges holmiktól. A nagyböjti és 

az adventi időszak nagyban segíti a lelkiismeretünk „edzését”. 

A nevelés és az önnevelés nagyon fontos a keresztény életben. Persze nem az a legfontosabb, 

hogy a saját erkölcsi személyiségünket építgessük, hanem az, hogy mások szolgálatára törekedjünk. 

Isten nemcsak célt tűzött ki elénk, hanem arra biztat minket, hogy találjuk meg saját hivatásunkat – 

éppen lelkiismeretünk szavától vezérelve. Mi a mi küldetésünk, dolgunk a világban? – kérdezhetjük. 

Ennek eldöntésére is alapos önvizsgálatra, és a Szentlélek segítségére van szükségünk. Igénybe kell 

vennünk bölcs, katolikus keresztény meggyőződésű tanácsadók segítségét is.

A Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja: „Az erkölcsi lelkiismeret az értelem ítélete, mel
lyel az emberi személy fölismeri a konkrét cselekedet erkölcsi minőségét” (1796. cikkely).

Feladat:

Olvassátok el a Mt 15,1-9-et, és értelmezzétek röviden írásban, hogy mit jelentett a történetben a lelkiismeret elaltatása! 

!
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21. Mi az erény?

Az erény mivolta és célja

Az erény készség a jónak állandó és – lehetőség szerint – könnyű teljesítésére. Az erények 

nevelés és önnevelés útján alakulnak ki bennünk. A keresztény ember azért építi az erkölcsi életét, 

hogy azzal mások szolgálatára legyen. 

Az erények fajai

   A teológiai (isteni) erények: a hit, a remény és a szeretet. Ezek az Istennel való kapcsola-

tunkat szabályozzák, éppen ezért a keresztény életforma három alaperényének nevezhetjük 

őket. Ezekhez kapcsolódik a vallásosság erénye, amely az istentiszteleti rendünket (imádság, 

szentmise) szabályozzák. 
   Az erkölcsi erények, melyeket Arisztotelész nyomán sarkalatos erényeknek szoktunk ne-

vezni: az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség. Az okosság által 

az ember bölcsen használja fel a lehetőségeket a szeretet megvalósítására. Ez által tudunk he-

lyesen élni, mások érdekében dolgozni. Az igazi jó felismerését jelenti. Az igazságosság erénye 

képessé tesz minket arra, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami megilleti. Tehát: megadjuk 

egymásnak, a közösségnek, a hatóságoknak és embertársainknak (lehetőségeinkhez mérten), 

ami jár nekik. A mértékletesség kapcsolatban van az okossággal, mely utóbbi szükséges ahhoz, 

hogy olykor téves szubjektív megítéléseink helyett objektíven lássuk a dolgokat. Legyünk mér-

téktartóak nemcsak ételben-italban, hanem szavainkban, megnyilvánulásainkban is. A lelki erős-

ség maga a bátorság: a jó ügyet áldozatok árán is szolgálni kell.

Szólnunk kell még a modern erkölcsteológia szerint az utóbb felsorolt erények közé tartozó alá-

zatról is. Ez az erény megóv minket a gőgtől, hogy jobbnak ítéljük magunkat minden dolgukban 

másoknál. A gőg visszájára fordít mindent erényt. 

Nem szabad pusztán a külsőségekből ítélnünk, és úgy gondolnunk, hogy az él erényes életet, 

aki sokat imádkozik, de elhanyagolja mindennapi kötelességeit. Vagy az a jó katolikus keresztény, 

aki csak szép templomi csokrokkal és gyertyákkal rója le Isten iránti kötelességét. A munkamánia is 

megkísérti az embert, és elhiteti vele, hogy ha éjt nappallá téve dolgozik, csak akkor igazán értékes, 
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erényes ember. Persze kell imádkoznunk, törődnünk kell templomainkkal és lelkiismeretesen kell 

végeznünk mindennapi feladatainkat. De az arányok helyes eltalálásában szükségünk van mind-

azon erényekre, melyeket az előzőekben felsoroltunk. 

Korunkban, amikor annyi igazságtalansággal találkozunk a világon, kiemelt szerepe 
van az igazságosság erényéről való gondolkodásnak. 

Szent II. János Pál pápa hét támpontot adott a 3. évezred keresztényei számára, me
lyeket itt most röviden összefoglalunk:
   Szociális igazságosság: foglalkozni kell a munkanélküliekkel, a betegekkel, a nyo

morgókkal. 
   Szolidaritás: mindannyian az emberiség testének tagjai vagyunk – mindenki érde

két úgy kell tekintenünk, mint a saját érdekünket.
   Az erőforrások egyetemes rendeltetése: a Föld erőforrásait Isten minden ember 

számára rendelte. Nem egy szűk kör, a gazdag rétegek érdekeit kell nézni, hanem a 
Föld erőforrásait (kőolaj, édesvíz, erdők stb.) az egész emberiség tulajdonának kell 
tekintenünk, és nem szabad pazarlóan, felelőtlenül bánnunk velük. Így megment
hetjük a Földet a katasztrófák egy részétől. 

   Napjaink Egyházának döntése a szegények mellett: Jézus különösen gyöngéd volt 
a szegényekkel szemben. Minden kormánynak kötelessége védeni a gyengéket, 
amikor nemzetgazdasági döntéseket hoznak.

   A béke előmozdítása: az Egyház nemcsak a gazdasági problémákat tárgyalja társa
dalmi tanításában, hanem tiltakozik a háborúk kirobbantása ellen, és hangsúlyozza, 
hogy erőszaktól mentes eszközökhöz kell folyamodni a konfl iktusok megoldására.

   Minden emberi lény méltósága: az Egyház fellép a fajgyűlölet ellen és védelmezi 
az emberi jogokat.

   Környezetvédelem: Isten ránk bízta a Földet, melyet épségben meg kell őriznünk a 
következő nemzedékek számára.

Feladat:

Válassz egy szentet (esetleg védőszentedet), akinek példája különösen közel áll hozzád, és írj néhány gondolatot 
arról, hogy ő hogyan valósította meg életében az egyes erényeket! 

!
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22. Mi a bűn? — A bűnök fajai

A bűn fogalmának meghatározása

A bűn elfordulás Istentől. Hűtlenség vele szemben. A bűnös ember szembehelyezkedik Isten-

nel. Az emberiség történetében mindig jelen volt a bűn. A dogmatikai részben már tanultunk az 

ősbűnről, Ádám és Éva vétkéről. Az ember azóta is hajlamos arra, hogy Isten akaratát megtagadja, 

és pusztán a teremtett világ javait tekintse értéknek. A bűn eltávolít Istentől, megrontja a vele való 

szeretetkapcsolatunkat és szembefordíthat minket embertársainkkal is. De nemcsak bűn létezik, 

hanem bűnbocsánat is (vö. Lk 19,10 és Jn 8,7). 

A bűn fajai

Súlyosságuk szerint a következő bűnöket különböztetjük meg:

   Halálos bűnt követ el valaki, ha súlyos dologban, teljesen tudva és akarva fordul szembe Isten aka-

ratával. A halálos bűn megfoszt a megszentelő kegyelemtől. Aki ebben az állapotban hal meg,  

kárhozatra jut. 

   A bocsánatos bűn azt jelenti, hogy valaki csekély dologban, vagy nem teljesen tudatosan és szán-

dékosan szegi meg Isten akaratát. Isten ezeket akkor is megbocsátja, ha földi életünkben nem bán-

juk meg őket, de akkor a túlvilágon vezekelnünk kell értük. 

A halálos bűnt eltörli a jó szentgyónás, a tökéletes bánat és a vértanúság. A bocsánatos bűnt bármely 

imádság vagy jó cselekedet eltörli, ha legalább tökéletes bánattal végezzük. 

Tárgya szerint a bűnt el lehet követni túlzással vagy hiánnyal. A bátorság eltúlzása lehet a vakme-

rőség, a hiánya pedig a gyávaság.

Az emberi magatartás szerint beszélhetünk bűnös tettről és bűnös mulasztásról. A szentmisében a 

lelkiismeret-vizsgálatnál ezt ki is mondjuk: Vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

Megnyilvánulásuk szerint vannak belső és külső bűnök. A belső bűn a tudatban játszódik le. Fajai:

 elhatározni valamely bűn elkövetését;

   helyeselni egy múltbéli rossz cselekedetet, vagy sajnálni egy „kihagyott” lehetőséget a bűn 

elkövetésére;

 helyeselni a rosszat az elkövetés szándéka nélkül.
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Külső bűn a vétkes elhatározás végrehajtá-

sa. Amennyiben valaki elkövette a külső bűnt, 

nem kell egyúttal az azt megelőző belső bűnt 

is meggyónnia. 

Nemcsak személyes, hanem idegen bűnök 

is vannak. Ez utóbbiak a közreműködést jelen-

tik más bűnében, vagyis bűnt követünk el ak-

kor, ha másnak bűnre adunk tanácsot, ha bűnt 

parancsolunk, ha bűnben mással egyetértünk, 

ha mást bűnre csábítunk, ha dicsérjük a bűnös 

cselekedetet, vagy elhallgatjuk a bűnt, elnéz-

zük azt, vagy más bűnét segítjük, oltalmazzuk. 

A bűnök külön csoportjai

   A Szentlélek elleni bűnök: lényegük a különleges ellenállás Isten kegyelmével szemben. Ezek: a vak-

merőség, a kételkedés Isten kegyelmében, a megismert igazságnak való ellenállás. A Szent-

lélek elleni bűnök közé tartozik: irigyelni mástól Isten kegyelmét, megátalkodni a bűnben, 

a halálos ágyon is ellenállni Isten kegyelmének. 

   Az égbekiáltó bűnök: a szándékos gyilkosság, a nemi erőszak, az özvegyek, árvák sanyargatása, 

a munkások bérének igazságtalan visszatartása. 

   Beszélnünk kell a hét főbűnről is. Ezek: a kevélység, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkos-

ság, a harag és a jóra való restség. 

Az ellenünk elkövetett bűnökkel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy aki bánja az ellenünk 

elkövetett bűnét, annak meg kell bocsátani. Aki nem bánja, azzal keresni kell a kiengesztelődés 

lehetőségét. Aki jóhiszeműen vétett ellenünk, arra nem szabad haragudnunk. Néha ellenségnek 

érezzük a szüleinket, a pedagógusokat. Pedig jót akarnak nekünk: ők sokszor jobban tudják, hogy 

mi válik a javunkra, mint mi magunk. A bűnt bizonyos esetekben büntetni kell, de itt a vezérelvünk 

a keresztény igazságosság kell, hogy legyen. 

A bűn ellen folyamatosan küzdenünk kell. A bűn a kísértésekből keletkezik, melyeknek okozói 

a rosszra hajló természetünk, a bűnre csábító alkalmak és a sátán. Nem szabad elbizakodnunk, de 

elcsüggednünk sem a bűn elleni harcban. 

„Isten mindig visszavár minket! (…) Ha végre elindultunk a megtisztulás útján, tudnunk 
kell, hogy van ám Valaki, aki nagyon szeret, nagyon nagy szeretettel vár vissza! Gon

Hieronymus Bosch: A hét főbűn és az utolsó négy állomás
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doljunk csak a tékozló fi ú történetére! Bizony, ez a fi ú mindent tönkretett maga körül, 
kikérte az örökségét, ezzel mintegy az apja halálát kívánta. Amikor már annyira mélyre 
süllyedt, hogy a pogányok disznait őrizte és moslékot sem kapott, elhatározta: haza
megy. Atyja pedig már messziről meglátta, megesett rajta a szíve, eléje sietett, meg
ölelte, megcsókolta, díszes ruhába öltöztette és nagy lakomát rendezett a tiszteletére 
(Lk 15,11–24). Ilyen szeretettel vár vissza minden bűnbánót, megtérőt a mennyei Atya” 
(Kerényi Lajos, piarista)!

„Elveszítettük naivitásunkat. Ez a legszörnyűbb vád, melyet korunk ellen fel lehetne 
hozni. Nem ítéljük el szükségképpen a mai világ tudományos és technikai haladását, 
melyre büszkék vagyunk, hiszen a haladás önmagában csodálatra méltó. Csak elismer
jük, hogy ez a haladás emberi síkon jelentékeny veszteség árán valósult meg. A tudo
mánya és technikája miatt felfuvalkodott ember elveszített valamit naivitásából, nyílt
ságából” (Eloi Leclerc, ferences).

Feladat:

Röviden elemezd János evangéliumának részletét (Jn 8,7)!

!
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23. Kötelességeink Istennel kapcsolatban

A vallásosság meghatározása

A vallásosság az Istennek járó tisztelet megadása. Ezzel elismerjük, hogy mindenestül Istentől 

függünk és neki élünk. Ezt érthetjük tágabb és szűkebb értelemben is. Tágabb értelemben azt jelen-

ti, hogy minden tettünket tehetjük Isten nagyobb dicsőségére (vö. 1Kor 10,31). Szűkebb értelemben 

pedig a hit, a remény és a szeretet kifejezése tartozik ide. Ezt szakkifejezéssel kultusznak mondjuk. 

A vallásosság alapja az imádás. Ez csak Istennek jár. A szenteknek tisztelettel adózunk, a Szűz-

anyának pedig kiemelt tisztelettel. Szent Józsefet különleges tisztelet illeti meg.

Az imádság

Az imádságban is Krisztus a példaképünk. Ő tanított meg minket a Miatyánkra. Az imádságban be-

szélgetünk Istennel. Ehhez belső fegyelemre, szavakra és tettekre van szükségünk. Összeszedetten 

kell imádkoznunk, megfelelő, tiszteletteljes és őszinte szavakkal, és olyan testtartásban, amely ki-

fejezi a tiszteletet. 

Az imádság fajai

1.  Tartalma szerint megkülönböztetünk kérő, engesztelő, hálaadó és dicsőítő imádságot. 

2.  Forma szerint kötött szövegű, vagy saját szavainkkal megfogalmazott, illetve elmélkedő imádság-

ról beszélünk. Ez utóbbi azt jelenti, hogy Isten igazságairól gondolkodunk mélyebben.

3.  Az imádság módja szerint lehet egyéni vagy közösségi. Persze a jó imaéletben mindkettőnek 

igen fontos szerepe van. Lényeges a reggeli ima, amellyel egész 

napunkat megszenteljük. De napközben is fordulhatunk Isten-

hez egy-egy fohásszal, röpimával. Ilyenek az imakönyvekben is 

találhatók. Ebéd előtt elmondjuk az odaillő imát. A régiek – so-

kan még ma is – délben, a harangszóra elmondták az Úrangya-

la kezdetű imádságot is. A régi ember a hajnali harangszókor 

ezzel az imádsággal kezdte a napját, ezzel szentelte meg a déli 

étkezésre való készületét (akár még a mezőn is), és ezzel fejezte 

be a napját. 
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Az imádságok keretet adnak mindennapjainknak, valamiképpen ünneppé varázsolva minden na-

punkat. Fontos tehát az Istennel való kapcsolatunk szempontjából és a lelki egészségünk miatt is, 

hogy a nap bármely szakában tudjunk beszélgetni Istennel. A vasárnap kiemelkedik a hét többi napja 

közül. Ekkor különösen nagy hangsúlyt kap a közösségi ima, hiszen a szentmisén mindannyian együtt 

fordulunk Istenhez. De vannak más közösségi imaalkalmak is, például a rózsafüzér imádkozása. 

A szentmiseáldozat

Már említettük a vasárnapi szentmise kiemelt szerepét istentiszteletünkben, imaéletünkben. 

Az áldozat fogalma már a pogány népeknél is ismert volt, akik felajánlottak valamilyen értéket 

isteneik iránti hódolatuk jeléül. Itt mindenképpen arról volt szó, hogy meg akarták nyerni az isten-

ségek jóindulatát. 

Az Újszövetség egyetlen áldozata az Úr keresztáldozata, melyet a szentmisében jelenítünk meg. 

Lényege szerint Krisztus keresztáldozatának vérontás nélküli megújítása. Benne Jézus maga az áldo-

zatbemutató és egyben az áldozat is. A szentmisén mindannyian úgy vagyunk jelen, mint egy nagy 

család tagjai, Krisztus titokzatos testének egy-egy tagja. Tehát a szentmisén tevékenyen kell részt ven-

nünk, nem csupán hallgatnunk azt. Imáinkkal, éneklésünkkel vagy éppen a szolgálatunkkal (minist-

rálás, felolvasás) még aktívabban részt tudunk venni az utolsó vacsora emlékére rendelt áldozat be-

mutatásában. A szentmisét általában a templomokban tartják, de van rá példa – gondoljunk csak hit-

tan- vagy cserkésztáborokra –, amikor a szabad ég alatt, egy erdei tisztáson gyűlünk az Úr asztala köré. 

A böjti fegyelem és az aszkézis

A böjt megtartása is a vallásossághoz tartozik. A hústilalom hamvazószerdán, nagypénteken és 

nagyböjt péntekjein kötelező, egyéb péntekeken más jó cselekedetekkel helyettesíthető. A szigorú 

böjti napok a következők: hamvazószerda és nagypéntek. Ekkor csak háromszor szabad ennünk és 

egyszer jóllaknunk.

A keresztény élethez tartozik az aszkézis is. Persze ez nem szabad, hogy természetellenessé vál-

jon, hogy az Isten által akart természetes életörömmel szembefordítson minket. Minden korban 

változott az aszkézis gyakorlata. Hiba lenne öncélúan hajhásznunk az aszkézis különböző formáinak 

magas szintű gyakorlását.

Az eskü

Az eskü szó meghatározása teológiai értelemben a következő: Istent hívni tanúbizonyságul szavaink 

hitelének bizonyítására. Ez vonatkozhat a múltra és a jövőre. Az előbbiben valamiről Isten tekinté-

lye alapján tanúskodunk, az utóbbiban pedig valamit megígérünk. Ha csak lehet, törekedjünk arra, 
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hogy ne kerüljön rá sor (vö. Mt 5,34; Jak 5,12), hiszen ez az emberek 

közötti bizalmatlanság jele. Az esküvel kapcsolatban több súlyos bűnt 

is el lehet követni. Ezek a következők: bűnös dologban esküdözni, ha-

misan esküdni, esküt meg nem tartani (esküszegés). 

A világi hatóságok előtt olykor esküdnünk kell. Itt is az igazmon-

dás vezéreljen minket, de a világi hatóságok előtt tett eskünek nincs 

teológiai tartalma. Felfogható egy ünnepélyesebb formában kinyil-

vánított ígéretnek.

A fogadalom

Istennek tett ígéret – szabad elhatározással. Isten nagyobb dicsőségét kell szolgálnia. A szerzetesi 

fogadalom például nagyon komoly, egész életet meghatározó döntés. Persze a fogadalom sem 

kötelez, ha lehetetlen megtartani, vagy ha felmentést kapunk a megtartása alól. 

Mivel már említettük a szerzetesi fogadalmat, kicsit bővebben is szólnunk kell annak jelentő-

ségéről. A szerzetesi fogadalmak alapja az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az 

engedelmesség. A szerzetesek Istennek szentelt életet élnek, melynek folytán Krisztust jobban tud-

ják követni, és így jellé válhatnak az Egyházban. Az evangéliumi tanácsok nem öncélúak, hanem 

eszközök a szeretet gyakorlására. Tagjait minden rend jól megválogatja. A jelölt csak a próbaidő 

leteltével tehet ideiglenes fogadalmat. Örök fogadalmat csak több év ideiglenes fogadalom után 

tehet az, aki szerzetben él. Ez általában a tanulmányok ideje. Szerzetes csak akkor szentelhető pap-

pá, ha végleges fogadalmat tett. 

A szerzetesrendek fajai

  Vannak személődő rendek, melyek imádsággal, elmélkedéssel és fi zikai munkával foglalkoznak. 

   A tevékenykedő szerzetesrendek tagjai az emberek közvetlen szolgálatát vállalták. Ők a beteg-

ápolás, a misszió, a tanítás területén működnek.

Vannak úgynevezett világi rendek is, melyeknek tagjai valamely szerzetesrendhez kötődve csa-

ládban, házasságban élnek, de fogadalmat tesznek – persze mást, mint a házasságról való lemon-

dást vállaló szerzetesek. 

Bűnök a vallásosság ellen

Sajnos a helytelen istentisztelet is mindig jelen volt a keresztény ember vallási életében. A hamis kul-

tusz által a keresztények bűnös dolgokat is belekevertek Isten tiszteletébe. Itt megemlíthetjük azokat 

a spanyol hódítókat, akik kiirtották a dél-amerikai indiánok egy jelentős részét, és sajnálatos mó-
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don mindezt úgy fogták fel, mintha Istennek tennének szolgálatot az erőszakos cselekményekkel. 

De ma is sok haszontalan dolog keveredik bele az istentiszteletbe: például a már interneten is terjedő 

imalavinák. (Egyesek azt akarják elhitetni velünk, hogy ha nem küldünk tovább bizonyos vallásosnak 

mondott üzeneteket, akkor valami tragédia fog történni velünk. Ne higgyünk nekik, ez babonaság!)

Nagyon gyakori, hogy szóval vétünk Isten ellen. A káromkodás, a szentek neveinek könnyelmű 

kimondása tartozik ide. 

Nagyon súlyos bűn a szentségtörés, a szentségek méltatlan felvétele vagy meggyalázása, az Is-

tennek szentelt személyek bántalmazása, a szent helyek meggyalázása. Sajnos ma már az is tapasz-

talható olykor, hogy a templomainkat fosztogatják, istenkáromló feliratokkal gyalázzák. Lépjünk fel 

keményen ezekkel a jelenségekkel szemben! A gyávaság ebben az esetben az Istenbe vetett hit, az 

elkötelezettség hiányát jelenti!

Ne higgyünk a babonáknak, a varázslásoknak, a divatos sámánhitnek sem! Ne imádjunk bálvá-

nyokat, ne a teremtményeknek, hanem a Teremtőnek hódoljunk! Semmiképpen ne hanyagoljuk el 

a vasárnapi szentmisét, az Egyház életében való aktív részvételt.

„Szerzeteseket látva, szerzetesekkel találkozva a nem szerzetesi életállapotban élőkben 
akaratlanul is felmerül egy sor kérdés: Kik ezek? Miért élnek így? Mi motiválja (mozgatja) 
őket belülről? Hogyan élik meg hivatásukat? Valóban boldogoke benne? Nem hiányzike 
nekik a saját család? És mi, szerzetesek, megpróbálunk valamilyen választ adni erre az 
érdeklődésre. Lehet nagy általánosságban is válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy vala
mely sajátos szempont alapján közelíteni meg a témát, de leginkább az egzisztenciális (az 
egész emberi létet érintő) válaszok érdeklik és ragadják meg az embereket. Isten mindig 
egy személyt szólít meg: egy személy életébe, élettörténetébe, lelkébe vésődik bele az 
egész életet megváltozató élmény, amely aztán meghatározza a választ és a további élet
utat” (Szentháromságról nevezett Katalin Ildikó, karmelita szerzetesnővér).

„A szegénységi fogadalom nem azt jelenti, hogy a barátnak (szerzetesnek) csak kapni 
szabad” (Hegyi Ferenc, piarista)!

„Mit is jelent imádkozni? Ez az Istennel való beszélgetés, ami a szereteten alapszik és isteni 
forrásból gyökerezik! A Szentírás, mint forrás, jézusi példa. Számtalanszor olvashatjuk, hogy 
elhagyja a tömeget, elvonul, hogy magányában mennyei Atyjához imádkozzon, és minket 
is megtanított az Úr imádságára, a Miatyánkra” (Adrienn, a Világban Élő Kármel tagja)!

Feladat:

Készíts egy rövid (5–6 kérdéses) interjút lelkiatyáddal, plébánosoddal vagy egy szerzetesrendben élő személlyel, 
hivatásának ébredéséről, a tanulóéveiről, az életét meghatározó egyéniségekről, példaképeiről!

!
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24. Az isteni erények
 

Hit, remény és szeretet

A fenti három fogalom együtt szerepel a páli levelekben (Róm 5,1–5; 1Kor 13,13; Kol 1,3–5). Ezt a 
három erényt teológiai erényeknek nevezzük. Ezek a keresztény életforma alaperényei. Össze-

tartozó erényekről van szó, de fogalmilag mégis meg kell őket különböztetnünk. 

A) A hit

Ennek az isteni erénynek alapvető jelentősége van. Már Ábrahám történetéből kiderül, hogy a hit 

útját járta egész életében, ezért Isten megjutalmazta őt, és megsokasította leszármazottainak szá-

mát – pedig öreg korában ajándékozott neki törvényes utódot Izsák személyében. Mi is a hit? Igaz-

nak tartani azt, amit Isten mond. Ez természetfölötti erény, mely által odaadjuk magunkat Istennek, 

és rá bízzuk az életünket. A hit azonban tettek nélkül halott (vö. Jak 2,14–26).

Mit kell tehát tennünk? Először is el kell fogadnunk az egész kinyilatkoztatást és a legalapvetőbb 

igazságokat: Isten létezik és megjutalmazza azokat, akik keresik őt. De tudnunk kell a hitigazságokat 

is: meg kell tanulnunk a Hiszekegy szövegét, a legfontosabb erkölcsi törvényeket, az imádkozás 

módját és a szentségek felvételéhez szükséges ismereteket. 

De mindenekelőtt el kell jutnunk a személyes hitre. Ebben segítségünkre lehet egy jó lelkive-

zető, a vallásos olvasmányok és az imádságos élet. A hitet tettekre is kell váltani. El kell kerülnünk 

a kísértéseket is. Kötelességünk a hit megvallása: a mindennapi életben nem szabad megalkuvó 

módon viselkednünk, mindig tanúságot kell tennünk Krisztus tanítása mellett. Meg kell védeni hi-

tünket, ha azt támadás éri, és nem szabad úgy viselkednünk, mintha a hétköznapi életünk telje-

sen elkülönülne a vallásos életünktől. Mindig, mindenütt Krisztus tanítványaiként kell viselkednünk. 

Ha kell, barátaink elvesztése árán is ki kell állnunk a hitünk mellett. Nagy igazság, hogy azok a bará-

tok, akik a hitünk megvallása miatt fordulnak el tőlünk, nem is voltak igazi barátaink. 
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A keresztény egységtörekvés — a hit egysége

Mindannyiunknak törekednünk kell az egység előmozdítására. Ez nem azt jelenti, hogy adjuk fel a 

saját felekezetünk tanítását, hanem meg kell találnunk azokat a közös érintkezési pontokat, ame-

lyek alapján el kell indulnunk az egység útján. Erre a legkiválóbb alkalom a januári imahét, amikor a 

keresztények együtt imádkoznak az egységért. 

A hamis megalkuvást azonban kerüljük. Nem szabad feladnunk a Katolikus Anyaszentegyház 

hitigazságait azért, hogy valamiféle megegyezésre jussunk más egyházakkal. Alázattal tudomásul 

kell venni, hogy az egység még nem jött létre. A katolikus hívő tiszteletben tartja más keresztény 

egyházak tanítását, de a katolikus hitigazságokat nem adja fel. 

A szentségek tekintetében fontos különbséget tennünk a protestáns és a keleti egyházakkal 

kapcsolatban. Az utóbbiak templomaiban gyónhatunk, áldozhatunk. Persze csak szükség esetén. 

A protestáns testvéreinkkel csak közös imaalkalmakra van lehetőség, amelyek történhetnek akár 

katolikus, akár protestáns templomokban. 

A hit elleni bűnök 

A hitetlenség lehet jóhiszemű, de lehet olyan is, hogy valaki tudatos döntéssel utasítja el Istent. 

A hit elhagyása nem bűnös, ha az illető nem tehet róla. Lehet, hogy valakinek egyáltalán nem 

volt lehetősége arra, hogy gyermekes hitét elhagyva tovább fejlődjön, és ezért, jó tanácsadók és 

lelkivezetők híján elhagyja a hitét. A tudatos hittagadás azonban súlyos bűn. 

Az eretnekség azt jelenti, hogy elvszerűen elhagyjuk azt az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott 

nekünk. Ma már nagy számban vannak olyan keresztények, akik nem tagjai a Katolikus Egyháznak, 

de jóhiszeműen nem – mert „beleszülettek” egy adott felekezetbe. Ők a különvált testvérek, akiket 

nem nevezhetünk eretnekeknek. 

A szakadárság azt jelenti, hogy a hitet megtartva egyesek megtagadják az engedelmességet a 

pápának.

A hitkétely egyre gyakrabban kísérti meg a mai embert: vagyis egyesek a hitigazságok valame-

lyikét kétségbe vonják. Ez akkor bűn, ha valaki ebbe szándékosan beleegyezik. Az önkénytelen hit-

kétely elleni küzdelem alkalom Isten iránti hűségünk megmutatására.

A közömbösség az egyik legveszélyesebb bűn a hit ellen: a hitet lényegtelen dolognak tartja.  

Nemhívő részéről egy ilyen magatartás lehet ugyan a jóindulat jele, keresztény ember részéről 

azonban súlyos bűn, hiszen jelentéktelennek mutatja be Krisztus áldozatát.

De a hitet el is lehet torzítani: például jóslásoknak való bedőléssel. (Ide tartozik a spiritizmus is, 

mely azt hirdeti, hogy a meghaltak lelkeit meg lehet idézni, mely által közvetlen kapcsolatba lehet 

lépni az elhunytakkal.)
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B) A remény

A remény jelentése: bízni valamiben, és tevékenykedni is érte. Nem elég valamire vágyakozni, ha-

nem tenni is kell érte. A reménynek is vannak azonban feltételei: az, hogy amit remélünk, az valódi 

érték legyen, és esélyünk legyen a remélt dolog elnyerésére. A remény azonban nem csak a köznapi 

élet fogalma, hanem teológiai erény is. Várakozás az isteni ígéret, az üdvösség elnyerésére. Mindan-

nyian kell, hogy reméljük keresztény életünkben az üdvösséget, és ehhez reméljük az eszközöket is:  

a megszentelő és segítő kegyelmet. A remény egész életünkre kihatással van, mert elsősorban 

biztosítja belső függetlenségünket, hogy ne az anyagiak megszerzésére és a siker hajhászására tö-

rekedjünk, hanem az örök értékek szem előtt tartására. Sajnos nem bízhatunk önmagunkban, ezért 

fönnáll annak a lehetősége, hogy nem érjük el örök célunkat. Csak Istenben bízhatunk.

Bűnök a remény ellen

Itt kell beszélnünk a kishitűségről és a kétségbeesésről. El is torzíthatjuk a remény fogalmát. 

A kishitűség a remény hiánya. Júdás is feladta: véglegesen kételkedett Isten jóságában. 

A remény eltorzítása, ha mindent Istenre hárítunk, vagy vakmerően bízunk abban, hogy vétkez-

hetünk különösebb lelkifurdalás nélkül, Isten majd úgyis megbocsát. Követelhetünk csodát is Isten-

től, azt gondolván, ha imádkozunk hozzá, semmi bántódás nem ér bennünket. Ő egyfajta „csoda-

gép”, akinek kötelessége megmenteni minket. Még akár gaztetteinkhez is képes segítséget adni, 

ha mi úgy gondoljuk, hogy az a tettünk jó. Súlyos bűn így gondolkodni Istenről! Csak azt reméljük, 

ami testvéri egyszerűségben megvalósítható. Isten szemében nem egy lottóötös megnyerése a 

legfőbb boldogság, hanem az ő Szentlelkének bírása. Gaztetthez meg végképp nem remélhetjük 

Isten segítségét! 

Ha kizárólag a büntetéstől félve tartózkodnánk a bűntől, az szintén súlyosan rossz lenne.

C) A szeretet

Az igazi keresztény ember válaszol Isten szeretetére. A szeretet Isten iránt lehet tökéletes – azért 

szeretjük őt, mert végtelenül jó. Lehet kevésbé tökéletes is a szeretetünk iránta: azért szeretjük őt, 

mert valami jót várunk tőle. A szeretet nem pusztán szavakban, hanem értékelésben és áldozat-

vállalásban nyilvánul meg. A szeretet hatékony, ha megvalósítja a parancsokat. A felebaráti szeretet 

összefonódik az istenszeretettel. Jézus a felebaráti szeretet mintaképe volt. Irgalmas volt, arra bizta-

tott minket, ahogyan az ószövetségi Tóbiás könyve is, hogy adjunk ételt az éhezőknek, italt a szom-

jazóknak, ruhát a didergőknek, szállást a vándornak, vigaszt a betegnek, szabadságot az igazság-

talanul fogva tartott foglyoknak, megfelelő végtisztességet a holtaknak. Ezt nyomatékosítja Máté 

evangéliuma, amelyben Jézus az utolsó ítéletről beszél. De az irgalmasságnak nemcsak testi cse-

lekedetei vannak, hanem lelkiek is. Ezek: a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni,  
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a szomorúakat vigasztalni, a bűnösöket meginteni, a sértéseket megbocsátani, másokat türelem-

mel elviselni, élőkért és holtakért imádkozni. Ezekre később még visszatérünk. 

Bűnök a szeretet ellen

Ide tartozik többek közt az önzés. Az önző ember visszariad az áldozatok vállalásától, vagy tudato-

san mások kárát akarja. Istent gyűlölni sátáni lelkületre vall. Az istengyűlölők az istenhívőket és 

az ő vallásos tárgyaikat bántalmazzák – mivel Istennek közvetlenül nem tudnak ártani. Az istensze-

retet ellen vét az is, aki földi dolgokat elébe helyez a mennyeieknek. 

A felebarát iránti szeretet csorbul vagy kialszik, ha gyűlölködés él a szívünkben valaki iránt, ha 

féltékenyek vagy irigyek vagyunk, és akkor is, ha másokat megbotránkoztatunk – vagyis helytelen 

szóval vagy tettel másoknak lelki károkat okozunk. De a szeretet elleni bűnök közé kell sorolnunk a 

mások bűnre csábítását vagy a más bűnében való részvételt is. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a mások iránti embertársi szeretet-kötelezettségünk vajon minden-

kivel szemben ugyanolyan-e? A mások iránti kötelességeink ütközése esetén mindig azok vannak 

előnyben, akik a legközelebb állnak hozzánk. Az üdvösség ügye pedig mindent megelőz! 

Lehet rosszul is szeretni, úgy, hogy nem a másik valódi érdekét nézzük, hanem a saját ötletünket 

tartjuk fontosnak, azt akarjuk ráerőszakolni a másikra, csupa „jóindulatból.” Akkor sem szeretünk he-

lyesen, ha segítünk valakinek bűnt elkövetni, például csalást, szélhámosságot stb. 

„A hit szónak nemcsak vallási értelme van, hanem a mindennapi életben is értelmesen 
használjuk. (…) Egyszerűen nem vagyunk képesek mindarról saját magunk meggyő
ződni, amit igaznak tartunk. Ezért fogadjuk el igaznak azt, amit az illetékesek vagy szak
tekintélyek, azaz szüleink, tanáraink, barátaink, tudósaink, a tömegtájékoztatás stb. ál
lítanak, hogy igaz” (Nemes Rita, matematikus).

„Mindig mélyebben tölt el a meggyőződés, hogy csak egyetlen nagy szeretet van, 
egyetlen szeretet, melyhez nincs fogható, mely minden szeretetnél hasonlíthatatlanul 
fölségesebb: a szeretet, mely a mindenség fölött világít, az isteni szeretet, Krisztus, a te 
szíved szeretete…” (Prohászka Ottokár püspök).

Feladat:

Keress olyan szentírási idézeteket (5-6 helyet), ahol a szeretetről a legköltőiebben ír a szent szerző! 

!
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25. A helyes vallásosság

Az ember mindig vágyott a természetfölötti után, de sokszor nagyon is emberi formában képzelte 

el az istenségeket (gondoljunk csak a görög és római istenekre), és erősen hitt bennük – elsősorban 

azért, hogy biztonságban érezze magát a természet erőivel szemben. Különböző varázslatokkal is 

próbáltak hatni az istenek jóindulatára. Ma is vannak olyan keleti, illetve afrikai kultúrák, ahol jel-

lemző, hogy istenként tisztelt állatok segítségében bíznak, különböző, olykor kegyetlen elemeket 

is tartalmazó szertartásokkal áldozva nekik. Az ószövetségi és az újszövetségi ember számára a leg-

főbb bűnök közé tartozott a hittagadás és a bálványimádás. Már Jézust is megkísértette a sátán a 

bálványimádással: „Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem” (Mt 4,9). 

Korunkban Kína egyik legfőbb ünnepe az újév, mely nem esik egybe a mi évkezdetünkkel, és 

mindig egy-egy állat (amelynek az adott évet szentelik) tisztelete jelenik meg ezen a zajos, olykor 

félelmetes és veszélyes népünnepélyen. Láthatjuk, hogy itt csupán teremtmények, emberi agy-

szülemények imádatáról van szó. Az ősi pogány népeknél emberáldozatok is történtek – ez olykor 

még ma is előfordulhat egyes primitív népeknél. Az ószövetségi és az újszövetségi áldozat ettől 

teljesen eltérő. Semmiféle mágikus szertartást nem enged sem a zsidó, sem a keresztény vallás. 

Minden vallás történetében léteztek olyan emberek, akik arra voltak hivatottak, hogy külön-

leges kapcsolatba lépjenek a természetfelettiekkel. Hogy a különböző vallásokban valódi misz-

tikus élményről beszélhetünk-e az egyes szertartásokkal kapcsolatban, amikor például a sámán 

révületbe esik, az vitatható. Gyakran csupán lélektani jelenségekről van szó. Nagyon veszélyes, 

és súlyosan helytelen vallási gyakorlatot jelent, ha a kereszténységbe belekeverünk idegen ele-

meket, például egyes, a természeti és távol-keleti vallásokból ismert motívumokat. Bűn hinni a 

lélekvándorlásban is.   

A zsidóságban, a kereszténységben és az iszlámban is vannak közvetítők Isten és ember között. 

Papok az ókori nagykultúrákban is voltak: Egyiptomban, Mezopotámiában, Kínában. Az egyetlen 

igazi közvetítő azonban maga Jézus Krisztus. De minden kereszténynek kötelessége, hogy hirdesse 

a világban Isten dicsőségét. Ez is közvetítői szerep, de más értelemben, mint Jézus Krisztusé. 
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A szentmise — vallásos életünk csúcsa

Isten és népe között Mózes közvetítésével létrejött a szövetség. E szövetség értelmet, önbizalmat 

és tartást adott a zsidóságnak a többi nép tengerében. Maga a szövetség megkötése egyfajta ál-

dozati szertartás volt. Az ószövetségi áldozati szertartások legtöbbje lakomával zárult. Ilyenkor az 

étkezés is szent volt. Amikor Jeruzsálem lett a vallásos élet központja, akkor minden évben Niszán 

hó 14-én (március–április) a templomban bárányokat áldoztak, aztán családonként elfogyasztották 

a báránylakomát. 

Az évszázadok folyamán a nép hűtlen lett Istenhez. A próféták megjövendölték a népre váró 

büntetést, de Izajás beszélt egy férfiról is, aki szolgaként, önkéntesen vállalja majd, hogy feláldozzák 

(vö. Iz 42,1–9; 49,1–6; 50,4–11; 52,13–53,12). A keresztények ezt a férfit Jézussal azonosították. Jézus 

– mint a próféták – maga is megjövendölte az újabb pusztulást, Jeruzsálem lerombolását. Szenve-

dése előtt lakomát tartott tanítványaival, mely a húsvéti ünnepek légkörében telt. Szavait, csele-

kedeteit az őskeresztény közösségekben újra és újra megismételték. Így történik ez ma is: minden 

szentmisében Jézus szavait, gesztusait idézzük. 

Jézus gyakran evett együtt tanítványaival, és betért a bűnösök, a lenézett emberek házaiba is, 

hogy ott fogyassza el a vacsorát. De minden étkezése között a legfontosabb az utolsó vacsora.  

Ekkor Jézus tanítványai között szétosztotta a testének és vérének hívott kenyeret és bort. Jézus sza-

vait biztosan nem értették a tanítványai: hogyan lehet az, hogy a kenyér a Mester teste és a bor az 

ő vére? Csak később, Jézus feltámadása után, a Szentlélek megvilágosító ereje által értették meg 

egészen, hogy mit is jelentett mindaz, amit Jézus mondott és tett azon az utolsó estén. A közös 

étkezés, az Úr testének és vérének vétele, később a szentmise a keresztények életében mindig is a 

forrás és a csúcs volt. A szentmisében az Egyház :

   Hálás szívvel megemlékezik Jézus haláláról és feltámadásáról. Elfogadja az Istenhez vezető 

egyetlen útként Jézust.

 Kéri az Atyát, hogy emlékezzék meg a mi javunkra Jézusról. 

   Fölajánlja Jézust az Atyának. De Jézus önmagát ajánlotta az Atyának, ezért a jézusi áldozatba 

belehelyezheti az Egyház a saját áldozatát is.

 Közreműködik Jézus végső eljövetelének előkészítésében.

Az áldozat bemutatásához szükség van a felszentelt pap szolgálatára és a hívők közösségének 

tevékeny részvételére. A pap nemcsak Krisztust, hanem az Egyházat is képviseli. 

Imaéletünk

A helyes vallásossághoz hozzátartozik a jó imaélet is. Jézus gyakran imádkozott magányosan, félre-

vonulva tanítványaitól. A tizenkét apostol kiválasztása előtt is egy hegyen imádkozott, átvirrasztva 

az éjszakát (vö. Mk 3,13; Lk 6,12). Az apostol görögül azt jelenti, hogy küldött. Jézus őket arra küld-

te, hogy hirdessék Isten örömhírét. Legfontosabb imádságunkat, a Miatyánkot pedig maga az Úr 

tanította meg nekünk. Ezt kezdetben a keresztények csak igen szűk, beavatott körben mondták 
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el. Ma már a Miatyánkot – legalább a kezdő-

szavait – azok is ismerik, akik nem gyakorolják 

a keresztény vallást. A Miatyánkot sokan ele-

mezték – a zsidó imádságokkal összehason-

lítva, illetve abból a szempontból, hogy rövid-

sége ellenére mégis mennyire felöleli életünk 

minden területét, amelyet Istennek ajánlunk, 

minden lényeges kérésünket, amelyet Isten 

elé viszünk. Hét kérés is megfogalmazódik az 

Úr imádságában. Az első három Istenre vonat-

kozik, a többi négy az imádkozó ember kérése. 

Az Üdvözlégy a másik alapimádságunk, melyben a Szűzanyához fordulunk, hogy járjon közben ér-

tünk Istennél. Ismert imádságunk, a rózsafüzér, az Üdvözlégy kezdetű ima „füzérbe kötése”. Ebben 

az imádságban az Üdvözítő életének titkait elmélkedjük át az Üdvözlégyeket mondva. 

De rövidebb imák is léteznek, mint az előbb említettek. Fohászaink által napközben, akár csak 

néhány másodpercre is gondolatunk Istenhez száll. Sokan nem is tudják, hogy már maga az a fel-

kiáltás is, amelyet olyan sokszor hallunk, hogy „Jézus, Mária!” egy röpima, vagyis Istenhez röpített 

kérés, sóhaj. De létezik a néma imádság csöndje is. Ilyenkor nem kérünk semmit, csak megnyug-

szunk Istenben. A szép természeti környezet, az erdők emberi zajoktól mentes csöndje segíti a 

lelket, hogy megnyíljon Isten felé, és kiszakadjon a hétköznapok rohanásából. Nem szabad félni a 

csöndtől, nem kell mindig valami zajkeltő eszköznek szólnia szabadidőnkben. Merjünk kettesben 

maradni Istennel, valódi önmagunkkal. Hallgassuk őt a természet hangjai és a kezünkbe adott Biblia 

szavain keresztül. 

Imaéletünkben fontos a rendszeresség. Hétköznapjainkat jellemezze egy olyan időbeosztás, 

amelyben helye van a napszakok szerinti imádságnak is. Erről is szóltunk már korábban. 

Szent Jusztinosz a II. században élt és szenvedett vértanúságot. Ő írta le, hogy milyen is 
volt a keresztények összejövetele Rómában, milyen volt akkor a szertartás. „Mi pedig, 
miután megtörtént annak lemosdása, ki elfogadta tanításunkat és hozzánk csatlakozott, 
odavezetjük őt azokhoz, kiket testvéreknek hívunk, ahol egybegyűlve közösen imád
kozunk magunkért, a megvilágosítottért, meg a többiekért, mindenkiért igen buzgón, 
bárhol is legyenek; hogy miután az igazságot megtanultuk, a helyes életre törekedjünk, 
tetteinkben a jót kövessük, azon legyünk, hogy parancsait megtartsuk és az örök üd
vösséget elnyerjük. Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást. Ezek után a tes
vérek elöljárójához kenyeret és kelyhet visznek vízzel vegyített borral, aki kezébe veszi, 
dicséretet és dicsőítést mond a mindenség Atyjának a Fiú és a Szentlélek neve által, hálát 
ad neki és áldást mond hosszan azokért, amiket nekünk adott, hogy ő bennünket ezek
re méltatott. Imái és hálaadásának befejezéseképpen az egész nép ráfeleli az »Áment«. 
Az »Ámen« héber szó, ami annyit jelent: »Úgy legyen.« Az elöljáró hálaadása és az 

Papszentelés
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egész nép felelete után az általunk diakónusoknak nevezettek minden jelenlevőnek 
osztanak a hálaadás kenyeréből és a vízzel elegyített borból, visznek belőle a távol
levőknek is.

Ezt a táplálékot mi Eucharisztiának nevezzük, senki kívülálló nem részesedhet belőle, 
csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemosdott a bűnök bocsánatára 
az újjászületés fürdőjében, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. Ezeket mi nem 
úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megteste
sült Jézus Krisztus, Megváltónk az Isten Igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és 
vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás 
értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. 
Az apostolok is emlékirataikban, melyeket evangéliumoknak nevezünk, úgy hagyomá
nyozták, ahogyan azt ők parancsként kapták, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálát adott 
és így szólt: »Ezt cselekdjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem.« Ugyanúgy fogta a 
kelyhet is, hálát adott és így szólt: »Ez az én vérem«” (I. Apológia, LXV–LXVI).

Feladat:

Olvassátok el az 1Kor 11,23–25-öt és a Lk 22,19–20-at, illetve a Mk 14,22–24-et és a Mt 26,26–27-et! Hason-
lítsátok össze, hogy miben különböznek a szövegek egymástól – többletek, kifejezések eltérései stb! A négy szöveg 
nagyon hasonló, és ezt az magyarázza, hogy közös a forrásuk. A forrás az az elbeszélés lehetett, amit a Kr. u. 
30-as években mondtak el egymásnak az éppen megszülető keresztény közösségek tagjai az utolsó vacsoráról.

!
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26. Az Egyház öt parancsolata

1.  Vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén, és tartózkodj a mun
kától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszente
lését! 

2. Bűneidet legalább évente egyszer gyónd meg!
3. Az Eucharisztiát legalább húsvétkor vedd magadhoz!
4.  Az Egyház által meghatározott napokon tartózkodj a húseledeltől és tartsd meg 

a böjtöt!
5. Lehetőséged szerint segítsd az Egyházat anyagi szükségleteiben!

Ezekhez a parancsolatokhoz szervesen kötődik még hét-hét cselekedet, melynek alapjai a Bibliá-

ban vannak, de így, ebben a formában a teológusok fogalmazták meg őket. Azért kapcsolódnak 

valamiképpen az Egyház öt parancsolatához, mert a keresztény élet gyakorlati megvalósításáról 

szólnak, úgy, mint az öt parancsolat. A másokért, az emberek szolgálatában álló Egyházért való 

konkrét cselekedetek fogalmazódnak meg ebben az 5+7+7 mondatban. 

Az irgalmasság hét testi cselekedete:

1. Enni adni az éhezőknek.

2. Inni adni a szomjazóknak.

3. Felöltöztetni a ruhátlanokat.

4. Befogadni a vándorokat.

5. Meglátogatni a betegeket.

6. Meglátogatni a foglyokat.

7. Eltemetni a halottakat.

Az irgalmasság hét lelki cselekedete:

1. Tanácsot adni a bizonytalankodóknak.

2. Tanítani a tudatlanokat.

3. Figyelmeztetni a bűnösöket.

4. Vigasztalni a szomorúakat.

5. Megbocsátani a bántásokat.

6. Türelmesen elviselni a kellemetlen személyeket.

7. Imádkozni Istenhez az élőkért és a holtakért.
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Mi az Egyház parancsolatainak rendeltetése? 

Az, hogy segítségére legyen a hívőknek az imádságos lelkületük fejlődésében. Megerősítést 

adhatnak a szentségi életben való kitartáshoz, az erkölcsös, igaz élet megőrzéséhez. Minden keresztény 

meghívást kap az életszentségre, de az oda vezető úton nagy segítségére lehetnek a katolikus 

keresztényeknek a fenti parancsolatok és mindazon cselekedetek megtétele, melyeket az Egyház 

Krisztus szavai, tanítása alapján fogalmazott meg. Az Egyháznak kötelessége megnyilatkozni az er-

kölcsi kérdésekről, hivatása irányt mutatni. 

Röviden tekintsük át az egyes parancsolatok és a hét-hét cselekedet értelmét! 

A vasárnap megszentelése ma különösen is fontos kérdés, hiszen társadalmunkban sokan nem 

templomban és nem családi körben töltik ezt a napot, hanem bevásárlóközpontokban, vagy olyan 

munkával, amelyet nem feltétlenül kellene erre a napra hagyni. Természetesen vannak emberek 

– orvosok, tűzoltók, az energiaszolgáltatóknál dolgozók egy része –, akiknek vasárnap is kötelező 

szolgálatban lenniük. Az ő esetükben a szolgálat is megszentelheti a napot. A bűnbánat, a gyakori 

szentgyónás lelki életünk egyik legfontosabb része. Az évi egyszeri szentgyónás parancsa nem azt 

jelenti, hogy ezzel „letudtuk” minden kötelességünket ezen a téren. Javasolt a legalább havi egy-

szeri (elsőpénteki) gyónás, és lehetőleg minden szentmisén, amelyen részt veszünk, az áldozás. 

Tehát nem korlátozódhat csupán húsvétra szentségi életünk, az Egyház parancsa csak azt akarja 

hangsúlyozni, hogy legalább a kereszténység legnagyobb ünnepét szenteljük meg méltó módon, 

melyhez hozzátartozik a szentáldozás is. 

A húseledeltől való tartózkodás – ahogyan már tanultuk – hamvazószerdán, nagyböjt péntek-

jein és nagypénteken kötelező, kivéve a gyerekeket, az időseket és a betegeket. Hamvazószerdán 

és nagypénteken még egy parancsolatra is fontos figyelnünk: naponta csak háromszor étkezhe-

tünk, és csak egyszer szabad jóllaknunk. Az év nem nagyböjtre eső péntekjein a húsfogyasztástól 

való tartózkodás helyett valamilyen jó cselekedet végzésével is tarthatunk bűnbánati napot. 

Enni adni az éhezőknek. Minden korban voltak szükséget szenvedő emberek, akiket kötelessé-

günk tehetségünk szerint anyagilag támogatni. Ez nem mindig pénzadományt jelent, hanem ételt, 

akár egy darab kenyeret is, melyet a kérő embernek adunk. Fontos, hogy mindig úgy segítsünk, 

ahogyan arra a másik embernek valóban szüksége van. Nem támogathatjuk további lezüllését, al-

koholizmusát egy pénzt kolduló embernek. Nagy szerepe van a keresztény okosságnak, hogy úgy 

tudjunk segíteni, hogy azzal elősegítsük a másik ember üdvösségre jutását. Tehát a jó szó, a tanács 

is lehet adomány! Ne féljünk ettől akkor sem, ha egyesek nem fogadják meg józan szavainkat. Min-

denképpen a szemünk előtt kell tartani az üdvösség szempontját.

Inni adni a szomjazóknak. Hányszor láthatjuk a kórtermekben járva, hogy milyen sokat jelent 

egy mozgásképtelen ember számára, ha megitatják – akár szívószálon keresztül is. Jézus maga 

is szomjazott a keresztfán. Ez nemcsak lelki, hanem valódi, testi szomjúság is volt. Mindig jusson 

eszünkbe Krisztus szenvedése, ha beteg embert látunk.

Felöltöztetni a ruhátlanokat. Természeti katasztrófák után, de a mindennapi szegénygondo-

zásban is nagy szerepe van a ruhagyűjtésnek és -osztásnak. Felesleges holmidat ne a kukába dobd, 

hanem add oda valamelyik karitatív szervezetnek.
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Befogadni a vándorokat. Krisztus korában hosszú hetekbe telt, míg az emberek eljutottak 

egyik helyről a másikra – sokszor zarándokutat járva. Ahová ma néhány óra alatt elvisz a vonat, oda 

bizony régen gyalogszerrel vagy szekéren csak napok, vagy hetek alatt jutottak el az emberek. Ezért 

volt olyan fontos, hogy egy-egy út menti házba befogadják őket éjszakára. Ma mást jelent befogad-

ni a vándorokat. Nagy egyházi találkozók alkalmával külföldiek vendégül látására is szükség lehet. 

Nem szabad kényelmesen elzárkózni az idegenek elől. 

Meglátogatni a betegeket. Sok diák és önkéntes vállalkozik arra, hogy betegeket látogat kór-

házakban és idősek otthonában. Ez nagyon fontos feladat, hiszen jelenlétünkkel, néma kézfogá-

sunkkal, mosolyunkkal is derűt vihetünk a sokat szenvedő emberek életébe. Beteg hozzátarto-

zóinkról pedig kötelességünk gondoskodni. Nagy áldozat, de ha vállalható, igyekezzünk az olyan 

állapotú betegeinket otthon ápolni. A megszokott környezet, a hozzátartozók jelenléte még akár a 

gyógyulást is elősegítheti. 

Meglátogatni a foglyokat. A börtönpasztoráció (a rabok lelkigondozása lelkipásztorok és segí-

tők által) jelentős mozgalom hazánkban is. Önkéntesek is tartják a kapcsolatot olyan rabokkal, akik 

készséget mutatnak a javulásra, és később, a börtön falain kívül hajlandóak új életet kezdeni. 

Eltemetni a halottakat. Már az ősember is gondoskodott szeretteinek földi maradványairól – 

erről régészeti leletek tanúskodnak. Minden nagykultúra őrizte halottai emlékét, hitt a túlvilágban. 

Nekünk is kötelességünk látogatni elhunytjaink sírját. De még ettől is fontosabb, hogy imádkoz-

zunk lelki üdvükért, hogy majdan mindannyian együtt ünnepelhessünk Isten országában. 

Tanácsot adni a bizonytalankodóknak. Sokszor nagyon nehéz tanácsot adni másnak – még 

mi magunk sem látunk tisztán sok-sok dologban. Ha mi is tanácstalanok vagyunk, vajon hogyan ad-

juk tanácsot másnak? Mit mondjunk neki? Lehetünk meggyőzőek akkor is, ha a beszélgetés elején 

még azt sem tudjuk, hogy mit fogunk mondani? Ilyenkor kérni kell a Szentlélek segítségét, és olyan 

emberek bölcs tanácsát is meg kell szívlelnünk, akik bizonyos kérdésekben járatosabbak nálunk. 

Tanácsadásunknak mindig tapintatosnak és körültekintőnek kell lennie.

Tanítani a tudatlanokat. Nagyon sokan vannak, akik csak felületesen ismerik a keresztény hi-

tet – vagy éppen tévedésben vannak vele kapcsolatban, és olyan csoportokhoz sodródnak, akiket 

szektáknak nevezünk. Ezeket az eltévedt embereket nem erőszakosan, nem tolakodóan kell meg-

közelíteni. Lelkük javát azt szolgálja, ha letérítjük őket a rossz útról – de nem olyan módszerekkel, 

mint amilyenekkel éppen a szélsőséges vallási mozgalmak dolgoznak. Nagyon fontos a hallgatás 

és a meghallgatás is.

Figyelmeztetni a bűnösöket. Bűnösnek lenni azoknak sem jó érzés, akik keveset törődnek a 

bűn fogalmával. Szíve mélyén minden ember érez valami feszültséget, ha rossz dolgot követett 

el. Ez még a legtöbb „kemény” bűnözővel is így van. Isten szívünkbe írta törvényeit – de a lelki-

ismeret szavát el lehet altatni. Ezért van szükség arra, hogy aki elfojtotta magában a természetes 

lelkifurdalást, esetleg magyarázgatja tettét, azt ráébresszük, figyelmeztessük arra, hogy Isten igaz-

ságos, és nemcsak a jókat jutalmazza, hanem a bűnösöket is megbünteti. Néha nagyon kemény 

ellenállásba ütközhetünk a megátalkodott embereknél, de nem szabad könnyen feladnunk. Persze 

vannak helyzetek, amelyeket képtelenek vagyunk megoldani. Ilyenkor az imán túl nem tehetünk 

semmit a bűnös emberért. 
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Vigasztalni a szomorúakat. Nagyon sok csüggedt arcú emberrel találkozhatunk az utcán és 

a tömegközlekedési eszközökön nap mint nap. Nem szólíthatunk meg mindenkit egyenként, de 

udvarias, derűs magatartásunkkal talán segíthetünk nekik, hogy kizökkenjenek rosszkedvükből.  

Sok ember közvetlenül fordulhat hozzánk, hogy elmondja, mi bántja. Nagyon fontos, hogy hagyjuk 

őt beszélni, ne mi akarjuk lerohanni a vigaszáradatainkkal. A vigasztalás a csendes együttlétben is 

ott van. 

Megbocsátani a bántásokat. Olykor nem könnyű feldolgozni, ha az embert bántják. Vannak 

helyzetek, amikor nem szabad megalkudnunk és úgy tennünk, mintha a minket ért igaztalan vá-

dak nem lennének hamisak. Igen, sokszor ki kell állnunk a magunk erkölcsi tisztasága mellett – 

és ha másokat is képviselünk, akkor főleg nem szabad beletörődni az igazságtalan bánásmódba.  

Jézustól tanulhatunk alázatot és bölcs, bátor kiállást is. Mindenesetre, ha valódi megbánással köze-

lít hozzánk valaki, annak bocsássunk meg. 

Türelmesen elviselni a kellemetlen személyeket. Nem kötelességünk keresni azok társasá-

gát, akikkel nem tudunk szót érteni. Vannak helyzetek, amikor mellettük kell lennünk – például ha 

megbetegszik a számunkra nem szimpatikus illető, és rászorul a segítségünkre. Néha olyan hely-

zetbe kerülünk, amikor meg kell hallgatnunk olyanokat is, akik a terhünkre vannak. Igyekezzünk 

megtenni mindent a béke megőrzése érdekében. Ha kell, akkor türelmesen viseljük a kellemetlen 

emberrel való szükséges együttlétet, egyébként pedig kerüljük a társaságát – nehogy harag és szó-

váltás, bűn támadjon. 

Imádkozni Istenhez az élőkért és a holtakért. Fontos imádkoznunk mások testi-lelki jólétéért. 

Az élőkért – különösen családtagjainkért – mindennap imádkozzunk, kérve Istent, hogy adja meg 

számukra mindazt a jót, amire szükségük van. Egészségben, betegségben minden ember egyaránt 

rászorul Isten irgalmára. A holtakért pedig azért kell imádkoznunk nap mint nap, hogy ha a tisz-

tulás állapotában vannak még, akkor minél előbb eljuthassanak Isten boldogító színelátására. De 

nemcsak mi segíthetünk halottainknak az imádsággal, szentmisékkel, hanem ők is közbenjárhatnak 

értünk Istennél. Ezért egyáltalán nem kell szégyellni azt, ha imáinkban megszólítjuk hívő életet élt, 

kedves halottainkat. De bűn lenne abban hinni, hogy bizonyos szertartások által megidézhetjük a 

holtak szellemeit. A halottidézést az Egyház súlyosan elítéli! 

„A szelídséget sokszor összetévesztjük a gyöngeséggel és a gyávasággal. Jézus szelíd 
volt, de sosem gyönge vagy gyáva. Ha kellett, mindig megmondta az igazat. Az írástu
dóknak, a főpapnak, Pilátusnak. Kötélből ostort fonva ki is verte az árusokat a templom
ból, bár tudta, hogy ebből baj lesz. De elfogatásakor nem kért angyali légiókat a maga 
védelmére, visszaparancsolta Péter kardját…”(Nemeshegyi Péter, jezsuita).
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„Persze a templomba járó, vallásukat valamilyen formában gyakorló emberek általában 
hisznek az örök életben. Ám kevesen ébrednek rá arra, hogy az az örök élet, amiben 
hisznek, már itt a földön elkezdődik. (…) Ahol szeretet van és béke, ott az Isten; és ahol 
Isten van, ott az élet…” (Albert András, piarista).

Ha gyakoroljuk az irgalmasság testilelki cselekedeteit, tapasztalni fogjuk a mennyor
szág „ízének” elővételezését itt a földön…

Feladat:

Olvass utána és számolj be írásban arról, hogy milyen temetkezési szokásaik voltak a különböző kultúrák embe-
reinek! (Egyiptom, Római Birodalom, őskeresztények stb.)

!

Domenico Ghirlandaio: Az irgalmasság anyja
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27. Összefoglalás

Isten léte természetes ésszel is felismerhető. A szívbe írt törvény szerint cselekedhet az is, aki nem 

él az Egyházban. Istennek vannak elvárásai az emberrel szemben. Törvényének legfontosabb té-

teleit a szívünkbe írta, de a kinyilatkoztatásban közölte is akaratát. Törvényeket emberek is hoznak.

Az Egyház törvényei a természetes erkölcsi törvényen és a kinyilatkoztatott isteni törvé
nyen alapulnak. 

Ebben a részben megismertük a törvény fajait eredet és teljesítés szerint. Azt is tárgyaltuk, hogy 

mikor és hogyan kötelez a törvény. Részletesebben kitértünk a tízparancsolatra, annak egyes pont-

jait értelmeztük. Jézus teljessé tette a Törvényt a nyolc boldogsággal. Erről is részletesen tanultunk. 

Az Újszövetség erkölcsi tanításával kapcsolatban beszéltünk Jézus előfutárairól, akik nemcsak kül-

sődleges tettekkel, vallási előírások betartásával akarták teljesíteni Isten akaratát, hanem lelkük-

ben is törekedtek arra, hogy kedvesek legyenek Isten előtt. Ilyen volt Krisztus közvetlen előfutára, 

Keresztelő Szent János. Jézus tanításának lényege maga a szeretet. Jézus hűséges volt a tízpa-

rancsolatban kinyilatkoztatott isteni törvényhez, de kiegészítette azt. Krisztus igazságos és irgalmas 

is volt egyben, de az egyszerűség mintaképe is. Legszebb hasonlatainak egyikében az ég madarait 

állította elénk példaképül. A krisztusi eszmény megvalósítható. Mindannyian tehetünk azért, hogy 

épüljön Isten országa. 

Részletesen tanultunk az egyes erkölcsi erényekről is, de mindezek előtt a lelkiismeretről szól-

tunk. Az erények mivoltát, célját, fajait is meghatároztuk. Az erénnyel ellentétes a bűn. A teológiában a 

bűnöknek is vannak fajai, csoportjai. De tudnunk kell, hogy Isten mindig visszavár minket! 

Vannak kötelességeink Istennel szemben – itt elsősorban a vallásosságról beszéltünk. Vallásos 

életünkben fontos szerepe van az imádságnak, melynek fajait szintén megkülönbözteti az erkölcs-

teológia. Vallásos életünkben kiemelt szerepe van a szentmisének. Mindannyian Krisztus titokzatos tes-

tének tagjai vagyunk. Hogy megmaradjunk Jézus barátságában, sokszor fegyelemre és aszkézisre is 

szükségünk van. 

Ebben a részben tárgyaltuk az eskü és a fogadalom meghatározását is. A fogadalommal kapcso-

latban a szerzetesi fogadalomra tértünk ki részletesebben. Sajnos a bensőséges, hiteles vallásosság-

gal szemben létezik a helytelen istentisztelet is, a hamis kultusz, a szentségtörés. 

Az erények sorában elsőként kell említenünk az isteni erényeket. Ezek a hit, a remény és a szeretet. Min-

den kereszténynek törekednie kell a hit egységének előmozdítására. A hamis megalkuvást el kell 
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kerülnünk. A hit elleni bűnökkel kapcsolatban 

ki kell hangsúlyoznunk, hogy a hitetlenség le-

het jóhiszemű, de lehet olyan is, hogy valaki 

tudatos döntéssel utasítja el Istent. Ennél a 

résznél tárgyaltuk a hit elhagyásának eseteit, 

az eretnekséget, a szakadárságot, a hitkételyt, 

a közömbösséget és a hit eltorzítását. A re-

mény nem azt jelenti, hogy csak vágyakozunk 

valamire, hanem azért tenni is kell. Csak való-

di értéket szabad remélnünk. A legfontosabb, 

hogy keresztény életünkben reméljük az üd-

vösséget. A remény ellen is vétkezhetünk: kis-

hitűséggel és kétségbeeséssel. A szeretet kulcs-

szó a kereszténységben. A szeretet Isten iránt le-

het tökéletes és kevésbé tökéletes is. Ezen fogalmak meghatározására szintén kitértünk. A szeretet 

elleni bűn az önzés. Isten gyűlölete pedig sátáni lelkületre vall. 

A helyes vallásossággal nem fér össze a bálványimádás, a mágikus szertartások. Ezekről már ko-

rábban is szóltunk. Minden korban voltak olyan emberek, akik különlegesen érzékenyek voltak a 

természetfeletti iránt. Azonban itt komoly különbségek vannak az egyes misztikus élmények között 

– gyakran csupán lélektani jelenségekről van szó (pl. valaki hallucinál). 

A szentmise, mint tudjuk, vallásos életünk csúcsa. A szentmisében az Egyház hálásan megemlé-

kezik Jézus haláláról és feltámadásáról. Kéri az Atyát, hogy a mi javunkra emlékezzék meg Jézusról. 

Jézus önmagát ajánlotta az Atyának. Az áldozat bemutatásához szükség van a felszentelt pap szol-

gálatára és a hívők közösségének tevékeny részvételére. Fontos a jó imaélet, meg kell tanulnunk 

hálát adni, dicsőíteni, kérni. Legfontosabb imádságunk az Úr imádsága, a Miatyánk. 

Az Egyház öt parancsolata mellett megtanultuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. Ezeket 

részletesen elemeztük is. Az irgalmasság cselekedeteinél láttuk, hogy nemcsak a lelki szükséglete-

ket kell fi gyelembe vennie a keresztény embernek, hanem nagyon fontos a hiányt szenvedőkről 

gondoskodnunk étellel, itallal stb. Nem lehetünk közömbösek mások nyomorát, szenvedését látva. 

Olykor áldozatot követel a helytállás a nehéz helyzetekben, de igazán akkor vagyunk bátrak, ha fel-

vállaljuk a nehézségeket – melyek megedzik testünket, lelkünket. 

Id. Lucas Cranach: Paradicsom
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IV.   VÁLASZ ISTEN HÍVÁSÁRA AZ 
EMBERTÁRSAK SZERETETE ÁLTAL

28.  Az első nyolc évszázad és a középkor dogmatikai, 
erkölcsteológiai fejlődése

A dogmafejlődés — a kezdetektől a XVI. századig

Jézus mennybemenetele után a tanítványok, és mindazok, akik hatásukra megtértek, nagyon vár-

ták az Úr visszajövetelét. Azt gondolták, hogy még az ő életükben eljön. A szenvedő, üldözött 

ősegyház várakozása mutatkozik meg az Újszövetség legnehezebben értelmezhető részében, a 

Jelenések könyvében is. A „Jöjj, Uram Jézus!” (1Kor 16,22) felkiáltás pedig kifejezte a keresztények 

vágyakozását a szabadulás után.

A különböző hitvallási formulákat megtanították a hitújoncoknak, hogy bevezessék őket Krisztus 

és az Egyház titkaiba, megerősítsék hitüket, és olyan tanítást adjanak nekik, amelyet hitelesnek, át-

gondoltnak tekintettek. Megindult tehát a dogmafejlődés. Az egyik legszebb hitvallás Szent Pálnál 

található (Fil 2,6–11):

„Ő Isten formájában volt,
és az Istennel való egyenlőségét 
nem tartotta olyan dolognak,
amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell,
hanem kiüresített magát,
szolgai alakot öltött,
és hasonló lett az emberekhez.
Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember.
Megalázta magát és
engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért Isten felmagasztalta,
és olyan nevet adott neki,
amely fölötte van minden névnek,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd
a mennyben, a földön és az alvilágban,
s minden nyelv hirdesse
az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.”
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Gyönyörű himnuszban elmondott hitvallás olvasható még az 1Tim 3,16-ban:

„Aki megjelent testben,
igazolást nyert a Lélekben.
Az angyaloknak megjelent,
a pogányoknak hirdették.
Világszerte hittek benne, 
s felvétetett a dicsőségbe.”

A II. században működtek az apologéták, vagyis a hitvédők. Képzett emberek voltak, akik ponto-

san érveltek a kereszténység tételei mellett, védve azokat a pogányok támadásaitól. 

Az első nyolc évszázadot az egyházatyák korának is mondjuk. Ők voltak hitünk legkivá
lóbb tanúi ebben a korban. Ők alapozták meg tudományos igényességgel a kereszténység 
főbb igazságait is. 

Néhányan az akkori művelt Európa nyugati részén éltek, néhányan pedig keletebbre. Így latin 

(Szent Ambrus, Szent Ágoston, Szent Jeromos, Nagy Szent Gergely) és görög egyházatyákról (Nagy 

Szent Vazul, Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent Gergely, Aranyszájú Szent János) beszélhetünk. 

Mindannyian nagyon termékeny írók voltak, és híres egyházi vezetők. Műveiket – melyek a nyu-

gatiak esetében latin, Keleten pedig görög nyelven születtek – ma is elemzik a dogmatikával fog-

lalkozó hittudósok. Az atyák elszántan védelmezték a hitet a tévedésekkel szemben, melyek már 

igen korán megjelentek. A dogmatika fejlődését mindig segítette egy-egy tévtan megjelenése az 

Egyházon belül. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a tévtanok használnak a hittudománynak, csupán 

azt, hogy gyakran a hit tisztaságának védelme érdekében nagyon részletesen meg kell fogalmaz-

ni egy-egy hitigazságot, és annak az elfogadását minden, magát az 

Egyház tagjának valló ember számára kötelezővé kell nyilvánítani. 

Ez a szükséges szigor már az első keresztény századokban megje-

lent. Így tudta az Egyház megvédeni tagjait a például a testgyűlölő 

szekták térhódításától, kimondva, hogy az anyag önmagában nem 

rossz. Meg kellett védeniük a Szentírás épségét is, hogy ne csak 

egyes könyveket tekintsenek Istentől származónak, hanem a Biblia 

minden egyes részét. Sajnos még a XXI. században is vannak olyan 

keresztények, akik elvetik az Ószövetséget. Pedig az Ószövetség is 

Isten igéje, nélküle az Újszövetség nem lenne érthető. De hozzá 

kell tennünk azt is, hogy az Ószövetség koronája az Újszövetség, 

melyben az irgalom kerül előtérbe – és Isten legfőbb parancsa, a 

szeretet.

Az első századokban fogalmazták meg azt is, hogy a Szenthárom-

ság személyei egyenrangúak, egyik sem rendelhető alá a másiknak. 

A legtöbb zsinat krisztológiai kérdésekkel foglalkozott. A különböző 

tévedésekről dogmatikai tanulmányaink során már hallottunk. Sandro Botticelli: Szent Ágoston
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Az erkölcstan fejlődése a középkor végéig

Isten csak fokozatosan nyilatkoztatta ki az erkölcsre vonatkozó akaratát. Hogy az ember 
ezt az isteni akaratot hogyan próbálta megvalósítani, arról szól az erkölcsi viselkedés tör
ténete. Arról pedig az erkölcsteológia története szól, hogy hogyan fejlődött az erkölcsi esz
mélődés a kinyilatkoztatás és a természetes létadottságok fi gyelembevételével. 

Arról, hogy kezdetben milyen volt az ember erkölcsi állapota, a Szentírás első lapjain olvasha-

tunk. Megtörténik az első bűn, és az ember ismerete elhomályosul, akarata rosszra hajlóvá válik. 

Az ószövetségi ember a körülötte élő népek erkölcsi viszonyait is rögzítette. A Teremtés könyvében 

olvashatjuk azokat a történeteket, melyek a bűnös emberiség tetteiről és büntetéséről számolnak 

be. Ilyen a vízözönről szóló elbeszélés (Ter 6,5–8,14), Szodoma története (Ter 19), József egyiptomi 

tapasztalatai (Ter 39). Ezekről már korábban is tanultunk. De voltak a Biblia tanúsága szerint olyan 

kivételes emberek is, akik felülemelkedtek koruk erkölcsi színvonalán. Ilyen volt Noé, Melkizedek, Jób 

vagy Sába királynője. Ábrahámról pedig azt mondja a Szentírás, hogy ő Isten barátja volt. 

Később az ószövetségi törvények szabályozták a zsidóság erkölcsi életét. Kiemelkedő fontossá-

gú volt számukra a tízparancsolat. Mikor a törvény már az évszázadok folyamán holt betűvé vált, 

eljött a világba Jézus, hogy a törvény merev megtartása helyett a szeretet parancsát tanítsa meg 

nekünk. 

Az ősegyház életében alapvető fontosságú volt a megtérésből fakadó Isten felé fordulás. A po-

gány és a zsidó szokások helyett új istentiszteleti rendet alakítottak ki. A keresztény ókorban az 

egyházatyák erkölcsi kérdésekkel is foglalkoztak. 

A középkori ember nem ismerte a „szociális védőhálót”, vagyis azt a fajta biztonságot, hogy ha 

valaki megbetegszik, tartósan rokkant lesz vagy megöregszik, akkor jogosult az ellátásra. Tegyük 

hozzá, hogy az idősek gondozása másként történt, mint manapság: a családban az asszonyok fel-

adata volt a gyermeknevelés és a háztartás ellátása mellett az öre-

gek ápolása is. Így azok családi körben maradhattak, és otthonukban 

hunytak el. Vidéken, a falvakban, tanyákon pedig rendkívül fontos 

szerepe volt a nagycsaládnak. A nagycsalád gazdasági egység volt – 

még a gyerekek munkaerejére is szükség volt a mezőkön, ezért – és 

a nagy gyermekhalandóság miatt – több gyermeket vállaltak, mint 

manapság. De nemcsak az élelem megtermelése miatt volt nagyon 

fontos, hogy több generáció élt együtt, és népes volt a család: kön-

nyebb volt megőrizni a hitet is, a becsületet, és jobban tudták segí-

teni egymást a bajban. Ez erkölcsi szempontból pozitívabb állapotot 

jelentett, mint amelyet a modern korban tapasztalunk. (Gondoljunk 

csak a sok magányos, idős emberre.) Nagyon sok koldus – több, mint 

korunkban – tengődött a középkori városok utcáin rongyokban, be-

tegen, éhesen. Gyakoriak voltak a járványok is, a hiányos tisztálkodás 

miatt. A városokban sok ember élt összezsúfolva, nagyobb esély volt 

arra, hogy a szennyvízzel és a vírusokkal fertőzött rágcsálókkal való A San Damiano-templom Assisiben
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érintkezés miatt az amúgy is rosszul, vitaminszegényen táplálkozó embe-

rek megbetegedjenek, és megfelelő orvosi tudás hiányában tömegé-

vel haljanak meg. Az átlagéletkor igen alacsony volt. Egy-egy háború 

a fosztogatók miatti szenvedések mellett még a járványok kitörését 

is elősegítette, elsősorban a temetetlen holttestek miatt. Tehát lát-

nunk kell, hogy egy nagyon kegyetlen korban kellett az Egyháznak 

megvédenie az emberi élet méltóságát. Ebbe a világba született 

a XII. században Assisi Szent Ferenc, aki feladva a gazdagságot 

és a hírnevet elindult Krisztus útján. Jelenlétével a világban 

többet használt, mint könyvtárnyi erkölcstani mű, hiszen meg-

mutatta, hogyan kell élni krisztusi módon, emberségesen egy 

embertelen világban. Irgalma végtelen volt: még a leprásokkal 

is közvetlenül érintkezett, és vállalta a legszegényebb emberek 

életmódját. 

Az Egyház adományaival, betegápoló tevékenységével min-

dig az elesettek mellett állt – járványok közepette, harcmezőn, 

pogányok közt, fárasztó utakon. A prédikátor atyák erkölcsi ta-

nításokat adtak az őket hallgató népnek, ezzel növelték az írás-

tudatlanok teológiai ismereteit. A teológiai művek olvasása nem 

lehetett elterjedt, mert az emberek legszélesebb rétege nem 

tanult írni-olvasni. Az emberek erkölcsi fejlődésüket a prédikáló 

atyáknak és a nagy szenteknek köszönhették.

A középkorban fejlődött a jogalkotással együtt – mely keresztény szellemben történt – az er-

kölcsteológia is. Ám ekkor még nem számított önálló teológiai ágnak. A középkor legjelentősebb 

hittudós zsenije Aquinói Szent Tamás (1225–1274) volt, aki egy átfogó teológiai rendszer kidolgozá-

sát tűzte ki célul. Híres műve a Summa Theologiae, vagyis A teológia foglalata. 

érintkezés miatt az amúgy is rosszul, vitaminszegényen táplálkozó embe-

rek megbetegedjenek, és megfelelő orvosi tudás hiányában tömegé-

vel haljanak meg. Az átlagéletkor igen alacsony volt. Egy-egy háború 

a fosztogatók miatti szenvedések mellett még a járványok kitörését 

is elősegítette, elsősorban a temetetlen holttestek miatt. Tehát lát-

nunk kell, hogy egy nagyon kegyetlen korban kellett az Egyháznak 

megvédenie az emberi élet méltóságát. Ebbe a világba született 

Aquinói Szent Tamás

Feladat:

Tanuld meg a leckében szereplő gyönyörű Krisztus-himnuszt (Fil 2,6–11)! Gyűjts idézeteket a latin és görög 
egyházatyáktól!

!
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29.  Az újkor és a XX. század 
erkölcsteológiája, dogmatikája

A Trienti Zsinat (1545–1563) dogmatikus döntései

Az újkor, melyet egyháztörténeti szempontból 1517-től számítunk, jelentős kihívások elé állította 

az Egyházat. 1517-ben Luther Mártonnal elindult a reformáció, mely rámutatott a Katolikus Egy-

ház néhány hibájára. Sajnos később további szakadások történtek, egészen szélsőséges nézetek 

születtek, és az erőszakos tettek is jellemezték ezt a korszakot. Létrejöttek a különböző protestáns 

egyházak. Ezekre válaszul összehívták a Trienti Zsinatot. Az atyák itt nemcsak az egyházfegyelmi la-

zulásokat szüntették meg, hanem az egyéni vallásosság is megújult rendelkezéseik hatására. 

A zsinat kimondta, hogy a kinyilatkoztatás forrásai a Szentírás és a Szenthagyomány. Meghatá-

rozták és tételesen felsorolták a Szentírás kánonját. Kijelentették, hogy Ádám bűne minden ember-

re átöröklődött. Az áteredő bűn azonban nem ölte meg az akarat szabadságát. Krisztus érdemei 

eltörlik bűneinket. A hit önmagában nem elegendő az üdvösség eléréséhez. Hét szentség van, a 

szentségeket Krisztus alapította – mondta ki a zsinat. A bérmálásról pedig úgy nyilatkozott, hogy az 

nem pusztán egy szertartás, hanem sajátos értelemben vett szentség, Krisztustól való, és rendes kiszol-

gáltatója a püspök. Nagyon fontos dogmája volt a zsinatnak, hogy az Oltáriszentségben valóságosan 

az egész Krisztus van jelen a színek alatt. A kenyér és a bor átlényegül Krisztus testévé és vérévé. Csak 

a megszentelő kegyelem állapotában szabad felvenni a szentséget. A bűnbocsánat szentségéről 

kimondták, hogy az eltörli a halálos bűnöket. A szentmise pedig valódi áldozat, a keresztáldozat 

megjelenítése. Az egyházi rend és a házasság is szentség. A tisztítóhely létezik, az ott lévőket a hí-

vők imáikkal segíthetik. 

A zsinat a dogmatikus döntések mellett egyházfegyelmi határozatokat is hozott. Ezek termé-

szetesen jótékony hatással voltak az erkölcsi életre. Elrendelte, hogy a gyónásban meg kell vallani 

minden súlyos bűnt szám, fajta és fajtaváltoztató körülmény szerint. Kimondta, hogy mivel a házasság 

szentség, ezért felbonthatatlan. Tilos a többnejűség. A házasságot mindig a pap és két tanú jelen-

létében kell megkötni, a titokban kötött házasság nem érvényes. A zsinat betiltotta a párbajokat is. 

Az erkölcsteológia önálló tudomány lett. A zsinat utáni korszak legjelentősebb hittudósai között 

tartjuk számon Liguori Szent Alfonzot (1696–1787). Nagy hatású lelkivezető volt, és jelentős erkölcs-

teológiai mű szerzője (Theologia moralis, azaz Erkölcsteológia címmel). A földrajzi felfedezések során 

sok szörnyűséget követtek el a hódítók az indiánok körében. Megindult a néger rabszolgákkal való 

kereskedés is. Ezek a jelenségek újabb erkölcsi kérdéseket vetettek fel. Az emberi jogok is beleke-

rültek a teológiai művekbe – Francisco de Vitoria XVI. századi teológus munkássága révén. Ő meg-



99

fogalmazta azt is, hogy a barbár népek nem 

bűnösök, hanem jóhiszemű téves lelkiismeret-

tel élnek. Ez azt jelenti, hogy nem ismerik az 

isteni kinyilatkoztatást, de szívükbe van írva a 

természeti törvény. A körükben tapasztalható, 

a kereszténységgel össze nem egyeztethető 

szokások (pl. többnejűség) nagyrészt nem go-

noszságból, hanem tudatlanságból fakadnak. 

Korunkban a jogállamok szabad vallásgya-

korlást engedélyeznek. A tudomány fejlődésé-

vel – mely önmagában véve pozitív folyamat 

– a nyugati társadalmak úgy rendezkedtek be, 

mintha Isten nem létezne. Nekünk, kereszté-

nyeknek, ebben a világban kell hirdetnünk az 

evangéliumot. A modern erkölcsteológiának 

kapcsolatban kell lennie a szentírástudomán-

nyal és az egyes világi tudományágakkal, pél-

dául orvostudomány, biológia, közgazdaság-

tan. A II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) a XX. szá-

zad legjelentősebb egyháztörténelmi eseménye volt. A zsinat utáni korszak legnagyobb erkölcs-

teológusa Bernhard Häring. Fő műve a Krisztus törvénye, melyben igen részletesen feldolgozta az 

erkölcsteológia minden területét. 

A pápák is többször megnyilatkoztak a XX. század végén erkölcsteológiai kérdésekkel kapcso-

latban. Szent II. János Pál egy egész körlevelet szentelt az erkölcsteológia fő kérdéseinek. Kiemel-

ten fontosnak kell tartanunk, hogy a környezetvédelem korunkban nemcsak tudományos, hanem 

erkölcsteológiai kérdés is. Az élet védelme több szempontból is korunk erkölcsteológiájának leg-

többször megfogalmazott problémája. A magzatok, a halálos betegek élethez való jogának védel-

me, illetve Isten egyedüli mindenhatóságának elismerése számtalan modern, a természettudomá-

nyok eredményeit is felhasználó teológiai írás témája. 

A végső dolgok egyre jobban foglalkoztatják korunk emberét. Mindig is érdekelte az emberi-

séget a halál utáni lét (már az ősi egyiptomi temetkezési szokások is utalnak erre). A keresztény 

embert különösen is foglalkoztathatja Jézus második eljövetele – ahogyan erről már tanultunk.

Az őskeresztények különösen közelinek gondolták azt az időt, amikor Krisztus mint győzedelmes 

király visszatér, és megjutalmazza azokat, akik kitartottak mellette. Az újkortól, de különösen a 

XX. századtól kezdve sok találgatás volt arra vonatkozóan, hogy mikor lesz vége ennek a világnak. 

Ez a jelenség a gomba módra szaporodó szekták megjelenésével fokozódott. A mai katolikus dog-

matika – a keresztény hagyomány alapján – azt mondja, hogy Jézusnak azt a mondását kell mindig 

szem előtt tartanunk, hogy csak az Atya tudhatja, hogy mikor jön el a végső nap. Mindenesetre annyi 

biztos, hogy az idők végén Krisztus dicsőségesen meg fog jelenni, és az Isten az egész emberiséget 

megítéli. Akkor majd az igaznak talált emberek együtt lesznek a szentekkel, az üdvözültekkel. 

Pasquale Cati: A Trienti Zsinat
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„A nagytermészetet az embernek kertté kell varázsolnia és meg kell őriznie, hogy öröm
mel lakhasson benne. Ez istenadta hivatása és küldtetése. A XXI. század keresztény 
humanizmusának még egy lépéssel tovább kell mennie. A Katolikus Egyház korunk
ban szorgalmazza a más vallások követőivel folytatott párbeszédet, hogy a különbö
ző vallások hívei megismerjék egymást és tanuljanak egymástól. E párbeszéd nyomán 
a nagytermészettel való viszony terén a keleti vallások követőitől sokat tanulhatunk. 
A keletiek tudatában vannak az ember és minden élőlény szolidaritásának. A Szentírás 
szerint Isten jogot adott az embereknek, hogy növényi és állati eledellel táplálkozzanak 
(Ter 1,29; 9,3). Arra azonban nincs Istentől adott jogunk, hogy fölöslegesen pusztítsuk a 
növények és állatok életét, és oktalanul romboljuk a természet szépségét” (Nemeshegyi 
Péter, jezsuita).

Feladat:

Gyűjts adatokat Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József életének főbb eseményeiről! Állíts össze egy 
vázlatos életrajzot, ahol a bizonyos állomások mellett megjelennek a jó tetteik is! 
Gyűjts adatokat Assisi Szent Ferenc vagy Kalazanci Szent József életének főbb eseményeiről! Állíts össze egy 

!
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30.  „Munkások az aratásban…” 
— Aktív részvétel az Egyház életében

Az általános papság

Nem csak az egyházmegyés papok, szerzetesek, szerzetesnők, diakónusok feladata dolgozni az 

Egyházért. Péter apostol élő kövekből épült lelki háznak mondja az Egyházat (vö. 1Pt 2,4–9). Ezek 

az élő kövek mi vagyunk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy valamennyire ismerjük a Szentírást, 

eljárunk vasárnap a templomba, és lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogatjuk az Egyházat. 

Minden keresztény részesül Krisztus papságában, ezt nevezzük általános papságnak. Tágabb értelem-

ben tehát pap minden keresztény – akkor is, ha nincs felszentelve. Kötelességünk hirdetni az evan-

géliumot, és mindenütt Krisztus tanúiként kell viselkednünk. 

A fi atalkor különösen alkalmas arra, hogy valami jó ügy szolgálatába álljon az ember, hogy ke-

resse az élete értelmét. Nem szabad, hogy megkörnyékezzen minket a közöny és a világ meg-

annyi lehetősége, Istentől elfordító csábítása. Lehet, hogy a könnyebb út – az erkölcsi lazaság, a 

„langyos” kereszténység – rövid távon valamiféle boldogságérzetet ad. De tartós, igazi boldog-

ságot csak az Istennek adott élet kínálhat. Éljünk családban vagy papként, esetleg szerzetesi kö-

zösségben vagy éppen magányosan, akkor is Istennek élünk. Minden szolgálatunkat neki ajánljuk. 

A legkisebb munkát is lehet örömmel, Istent dicsőítve végezni. Ma, amikor sajnos elöregedett a 

társadalmunk, beleértve a papságot is, egyre nagyobb szerepük van a világiaknak – különösen a 

fi ataloknak – az Egyház életében. Látjuk, hogy egy-egy templom építésénél, felújításánál milyen 

lényeges lehet a hívek segítsége, a kétkezi munka. Nagyon fontos, hogy egyes ima-összejövete-

leket, a gitáros miséket is részben világiak, fi atalok szervezik, hiszen az ilyen együttlétek alkalmával 

a hívek közelebb kerülnek Istenhez, aki „örökké fi atal”, és egymáshoz is. Az egyházi felsőoktatási 

intézmények lehetőséget adnak arra, hogy világiak is bekapcsolódhassanak bizonyos lelkipásztori 

munkákba. Szerepük lehet a plébániák vezetésében, a hitoktatásban, a lelkigondozásban. Az apos-

toli munkának mindig összhangban kell állnia a lelkipásztorok munkájával. Sok helyen diakónus 

szolgál, aki nem tarthat szentmisét, de van áldoztatási joga. Keresztelhet, eskethet, temethet is. 

A nős diakónusok családjukkal példát is adhatnak más keresztény családok számára. Természete-

sen az Egyház nem tökéletes emberekből áll, akik hiba nélkül valók, és csak példát mutathatnak 

másoknak. Az Egyháznak az isteni mellett van emberi arculata is. Az emberi gyengeségtől nem 

mentesek a legkiválóbb keresztények sem. Az Egyház egyes tagjainak olykor nem éppen keresz-

tényi magatartása miatt nem tarthatjuk az egész Anyaszentegyházat és az összes templomba járó 

hívőt képmutatónak. Szent Péter apostol háromszor tagadta meg Jézust, mégis ő lett Egyházának 
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feje. Az ő utóda a mindenkori pápa, az apostolok utódai pedig a püspökök, akik papjaik segítségé-

vel végzik feladatukat. 

Minden papot Isten hív meg a szolgálatra. Az egyházi rend szentségében részesülő felszentelt 

papok a szolgálati (vagy hierarchikus) papságban részesülnek. Mindenkinek más az útja a felszen-

telésig – hiszen mi, emberek mindannyian mások vagyok. Nincs két egyforma történet – de papi 

életút sem. Nem mindenki alkalmas a papi életre azok közül, akik késztetést éreznek a hivatás iránt. 

Nagyon komolyan megvizsgálja az Egyház, hogy kit állít szolgálatba. Sajnos a XXI. század elején 

megfi gyelhető a papi hivatások számának csökkenése, az egyre súlyosbodó paphiány a nyugati 

világban. Missziós területté vált az egykor kereszténynek nevezett Európa is. Hazánkban is igen ne-

héz a helyzet. Való igaz, hogy régebben sok fi atal már tizenhárom évesen is el tudta dönteni, hogy 

mi szeretne lenni. Ebben a család és a pedagógusok, lelkiatyák is segítették őket. De manapság a 

világ annyi lehetőséget kínál egy kamasznak, hogy nehezen meri elkötelezni magát valami mellett. 

Ahogyan a házasságkötések száma csökken, úgy a papi hivatásoké is. Bár sok a csábító lehetőség a 

világban, mégis kötelessége minden keresztény fi atalnak komolyan feltennie magának a kérdést: 

önző módon csak én számítok, vagy számíthat rám Isten? Ez nagyon fontos kérdés. Legyünk őszinték 

magunkkal szemben. Tegyük félre a félelmeinket a nehézségektől és mások negatív véleményétől. 

Keressük őszintén az igazi utunkat. Ebben segítenek minket a plébániai közösségek, a jó lelkive-

zetők és az olyan alkalmak, ahol találkozhatunk a hivatásukról tanúságot tevő emberekkel. Fonto-

sak lehetnek az ifj úsági találkozók – akár egyházmegyei, akár országos, akár világméretű szinten. 

Az utóbbira szép példa a minden évben más országban megrendezésre kerülő taizéi találkozó. 

Csodálatos lelki megújulás forrása lett az a francia kisváros, ahol Roger Schütz megalakította az 

ökumenikus mozgalomért fáradozó közösségét. A világ minden pontjáról érkeznek ide emberek. 

A zarándoklatok is elősegítik a hivatások ébredését. 

Fiatalok Ferenc pápa zárómiséjén a Rio de Janeiró-i Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón 2013-ban
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„Ó Atyánk, add, hogy a keresztények közül 
számos szent papi hivatás szülessen, 
akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, 
igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, 
amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet. 
Adj szent szolgákat oltárodhoz, 
legyenek fi gyelmes és lelkes őrzői 
az Eucharisztiának, 
amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka 
a világ megváltásáért. 

Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, 
hogy a kiengesztelődés szentsége által 
megbocsátásod örömét terjesszék. 

Add meg, ó, Atyánk, 
hogy az Egyház örömmel fogadja 
Fiad Lelkének számos sugallatát, 
és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon 
papi és szerzetesi hivatásokról. 

Erősítsd meg a püspököket, 
papokat, diakónusokat, szerzeteseket, 
és minden Krisztusban megkereszteltet, 
hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket 
az evangélium szolgálatában.

Kérünk téged Krisztus, a mi Urunk által! Ámen.

Mária, Apostolok Királynője, könyörögj érettünk!”

(XVI. Benedek imája)

Feladat:

Gyűjts adatokat a plébániád történetével kapcsolatban! Mikor épült a templom, azóta milyen átalakítások történ-
tek benne, fűződik-e az épülethez valamilyen nevezetes történelmi esemény, különlegesség?

!
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31. Kötelességeink embertársainkkal szemben

A felebaráti szeretet megvalósítása

A felebaráti szeretet tevékeny munkálkodást jelent embertársaink üdvösségén. Ez nemcsak a túlvilá-

gi életre vonatkozik, hanem már ezen a világon is szebbé kell tennünk a körülöttünk élők életét, 

Istenhez kell vezetni őket, erősíteni a tévelygőket a hitben. Már szóltunk az irgalmasság testi és lelki 

cselekedeteiről. Ezeket mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amikor embertársainkkal kapcso-

latba kerülünk. 

A hittudományos művek megkülönböztették a tökéletes és a kevésbé tökéletes szeretetet. Ezt Istennel 

kapcsolatban értelmeztük már korábban. Tehát tökéletes a szeretetünk, ha Istent önmagáért sze-

retjük, mert ő a végtelen jóság, ezért hálás szívvel gondolunk rá és felismerjük őt a teremtett világ 

szépségéből, valódi értékeiből. A kevésbé tökéletes szeretet Isten iránt azt jelenti, hogy azért szeret-

jük őt, mert valami jót várunk tőle; vagy csak akkor imádkozunk szívből és rendszeresen hozzá, ha 

szorult helyzetbe kerülünk az életben. Az Isten iránti tökéletes és kevésbé tökéletes szeretet mintá-

jára beszélhetünk az embertársak iránti szeretet tökéletes és kevésbé tökéletes voltáról is. Ha a má-

sik embert önmagáért szeretjük, elfogadjuk, törekszünk őt lelkiekben gazdagítani, akkor tökéletes 

a szeretetünk. Ha csak azért vagyunk vele, mert a magunk érdekeit is tekintjük, és valamit akarunk 

tőle, még akkor is, ha az nem rossz, akkor kevésbé tökéletes a szeretetünk. Természetesen nem zár-

hatjuk ki az emberek szeretetéből azt, hogy valakit valamely tulajdonságáért szeretünk, vagy éppen 

azért, mert jót tett nekünk. Az ember természetéből fakad, hogy valamiért vonzódik a másikhoz, és 

szeretne minél többet vele lenni. Ez nem bűn. Ez nem ütközik a keresztény önzetlenséggel. Csak az 

nem helyes, ha valakit csak azért szeretünk, hogy kihasználjuk. „Szeresd felebarátodat, mint önma-

gadat” (Mt 22,38). Jézus jól tudta, hogy ez milyen nehéz, hiszen sok ellensége volt. Felebarátunkat 

nem tudjuk jól szeretni, ha nem szeretjük Istent és önmagunkat is.

Családtagjainkért különösen felelősek vagyunk. Idős nagyszüleink, hozzátartozóink pedig joggal 

várhatják el tőlünk a gondoskodást. Ne forduljunk el tőlük csupán azért, mert már képtelenek úgy 

viselkedni, mint azelőtt! Legyünk türelmesek és tapintatosak velük, amennyire csak lehet, vonjuk 

be őket a család életébe. Ugyanígy nem lehetünk keményszívűek a nálunk gyengébb képességű 

társainkkal szemben sem. Támogassuk őket a tanulásban nyújtott segítségünkkel. Vegyünk részt 

az Egyház szeretetszolgálatában úgy és ott, ahogyan az életkorunknak, képességeinknek megfelel. 

A legkisebb fi gyelmesség is hídépítés lehet az emberek között. 
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Mások becsületének védelme

Kötelesek vagyunk megvédeni mások becsületét, ha a helyzet úgy kívánja. Tisztelettel, udvarias-

sággal kell közelítenünk a másik ember felé. De a magunk becsületének tisztaságát is óvnunk kell. 

Előfordul azonban, hogy hiába vagyunk becsületesek, akkor is ki vagyunk téve más emberek táma-

dásainak. Az alaptalan ítélet, előítélet, gyanakvás és rossz feltételezése sajnos mindenkit megkísért. 

A rágalmazás, vagyis másról alaptalanul rosszat állítani, szintén a gyakori bűnök közé tartozik. A gya-

lázkodás pedig a másik ember igaztalan vádolása – szemtől szemben. A gúnyolódás, a megvetés, 

a kirekesztés, mások szándékos összeugrasztása szintén súlyos bűnök. Ha ilyen bűnöket követtünk 

el mások ellen, akkor bocsánatot kell kérnünk tőlük, ha lehet azok előtt, akik tanúi voltak hamis sza-

vainknak. Saját becsületünket is meg kell védenünk az igaztalan vádaktól. Nem lehetünk képmu-

tatók és gyávák, mintha mindegy lenne, hogy valaki igazságot vagy hazugságot állít rólunk. Ezzel 

a másik ember bűnét is pártolnánk. Kötelességünk törvényes eszközökkel megvédeni magunk és 

mások testi épségét is. 

Tetteink minősítése

Minden emberben van különböző fokú tettvágy. Jézus élete bővelkedett világot alakító tettekben. 

Ácsként, a műhelyében dolgozott, később pedig vándortanítóként rótta az utakat, meg-megállva 

tanítani, gyógyítani. Nemcsak a tetteknek van erkölcsi súlyuk, hanem a mulasztásoknak is. Ez azt 

jelenti, hogy nem használtuk fel a jó, hasznos tettekre az időt és az alkalmat. Hány ember döbben 

rá a halálos ágyán, hogy elvesztegette az életét. A hasznos, teljes élethez azonban hitre és bátor-

ságra van szükség, hogy ne alkudjunk meg a körülményekkel és a korszellem negatív hatásaival. 

Persze nem teljesülhet minden álmunk, és nem a magunk javát kell 

mindenekelőtt keresnünk. Ez önzés lenne. Mégis törekednünk kell 

arra, hogy józan mérlegeléssel, Isten elé tárt problémáinknak az ő 

akarata szerint történő megoldásával döntsünk életünk egy-egy ne-

héz helyzetében, amikor válaszút elé kerülünk. Ne csüggedjünk el, 

kerüljük a negatív gondolatokat és szavakat, mint például „nekem ez 

nem megy”, „én képtelen vagyok megváltozni” stb. Gyáva és kényel-

mes módon nem térhetünk ki a kellemetlen feladatatok elől – de a 

szívünkbe írt hivatásunk elől sem! Nagyon fontos erre gondolnunk, 

amikor pályát választunk, a továbbtanulásra gondolunk – akár a kö-

zépiskola kiválasztása esetében is. Csak akkor tudunk hasznosan élni 

mások javára, ha megvan bennünk a készség a tettekre.

Egy-egy tett erkölcsi súlyának megítélésével kapcsolatban el kell 

bírálnunk a beszámíthatóságot is. Az a tett beszámítható, amit tuda-

tosan és szándékosan visz végbe az ember. Az ilyen tettért és elő-

relátható következményeiért felelősséggel tartozik. Csökkenti, meg Fiatalság
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is szüntetheti a beszámíthatóságot minden, ami akaratunkat megköti, vagy tudatunkat tompítja. 

Kívülről megszünteti a beszámíthatóságot az erőszak, csökkenti a megfélemlítés. Belülről csökkenti 

a heves vágy és szenvedély (ha nem magunk ébresztettük). Csökkentheti a megszokás is – de ez el-

len küzdenünk kell! Csökkenti, de akár teljesen meg is szüntetheti a beszámíthatóságot az öntudat 

részleges, vagy teljes hiánya. Teljesen megszünteti a tett erkölcsi megítélésre vonatkozó ismeret 

hiánya. Tehát ne ítélkezzünk könnyelműen senkivel kapcsolatban.

A beszámítható cselekedet erkölcsi minősége, azaz jó vagy rossz volta három tényezőtől függ: 

mit, miért és milyen körülmények között teszünk. De ne felejtsük: a jó cél sem szentesíti a bűnös 

eszközt! 

Van a magyar népnek egy nagy rákfenéje. Sokan, sok oldalról, természettudományos 
szempontból is kimutatták ezt. A magyar gondolkodás és beszéd is nagyon negatív. 
Ez is lehet az egyik oka annak, hogy ilyen »jó helyen« állunk az öngyilkosság, alkoholfo
gyasztás stb. statisztikáiban. Amikor megtérünk, beszédünk, gondolkodásunk nem ala
kul át egyik pillanatról a másikra. (…) Ez nem olyan egyszerű. Hat ránk a világ, amiben 
élünk, negatív gondolataival. Ráadásul milyen könnyű ítélkezni! Pszichológusok által is 
kimutatott tény, hogy a másik emberben általában az zavar minket a legjobban, ami a 
bennünk rejtező rossz.

Feladat:

Írj egy olyan emlékezetes jó cselekedetedről, amikor te magad is érezted, hogy „jót tenni jó”. Írj egy olyan emlékezetes jó cselekedetedről, amikor te magad is érezted, hogy „jót tenni jó”. 

!
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32. Kötelességeink önmagunkkal szemben

A helyes önismeret

Mindenkinek törekednie kell a helyes önismeretre. Erre vezetnek minket a jó lelkitükrök, amelyekből 

szempontokat kaphatunk a lelkiismeret-vizsgálathoz. Ha szembesülünk bűneinkkel, hibáinkkal, akkor 

már megismertük személyiségünk negatív oldalát. De tudatosítanunk kell magunkban, hogy a bű-

neink legyőzhetőek. Nem a bűnös embert, hanem a bűnt kell gyűlölni. A helyes önismeret kialakítá-

sában segít a gyóntató pap, egy jó lelkibeszélgetés, együttlét olyan emberekkel, akik mélyen megélik 

katolikus keresztény hitüket – lehetnek ezek olyan szakemberek is, akik pszichológiával foglalkoznak. 

Ne becsüljük magunkat túl sokra, de ne is legyünk kishitűek. Egészséges önbizalommal jobban tudjuk 

vállalni az élet nehézségeit, kihívásait. Az a tanuló, aki nem látja tisztán hiányosságait és képességeit, 

képtelen lesz arra, hogy jól teljesítsen az iskolában. Ha nem ismeri el, hogy bizonyos területeken, tan-

tárgyakban még erősödnie kell, akkor rossz jegyeket fog hozni elbizakodottsága és lustasága miatt. De 

fennállhat annak a veszélye is, hogy valaki alulértékeli a képességeit, és soha nem tudja kibontakoztatni 

azokat. Gátlásossága megakadályozza abban, hogy olyan eredményeket érjen el az iskolában, mint 

amilyenekre képes lenne. A Szentlelket kérve kezdjünk minden iskolai órát – ha nincs közös imádság, 

akkor magunkban fohászkodjunk, kérve Isten Szentlelkét, hogy világosítsa meg értelmünket. Nemcsak 

a jó jegyek elérése miatt, hanem azért is, hogy helyesen gondolkodjunk magunkról és másokról. 

Kötelességeink testi és lelki egészségünkkel kapcsolatban

Kötelességünk óvni, védeni testi-lelki egészségünket. A testi egészség védelmébe beletartozik, hogy 

ápoljuk, gondozzuk testünket, józan mértékben védjük a betegségekkel szemben. Nem követhetjük 

azonban a divatőrületet, a test bálványimádó kultuszát. Nagyon sok helyen találkozhatunk a média 

révén olyan emberekkel, akiknek a testük az istenük, milliókat áldoznak formálására, ruházkodásukra. 

Ne őket tekintsük példaképeinknek! Sok testi hibával született ember boldogabb a „kigyúrt” sztárok-

nál. Gondoljunk csak arra, hogy milyen sok híres ember lett öngyilkos vagy kábítószerfüggő. A test 

nem marad örökké fi atal – számolnunk kell azzal is, hogy egyszer majd betegség, öregség töri meg a 

hajdan oly szép külsőt. A test szépsége Isten adománya – de tudjuk, hogy testünk halandó. 

A sportolás (a nem eltúlzott, túlhajszoltsághoz vezető módja), a helyes táplálkozás viszont nagyon 

is fontos. „Ép testben ép lélek” – szokták mondani. Nagy igazság van benne. Bár a krisztusi lelkülettel 
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megélt szenvedés a lelkek javát szolgálja, de sok embert a betegség 

megkeserít – bekövetkeznek bizonyos lelki torzulások. Ezért ügyel-

nünk kell arra, hogy a természettel harmóniában élve igyekezzünk 

olyan életvitelt kialakítani, amelynek révén hosszan egészségesek 

maradhatunk. Isten alkotása a testünk, tehát meg kell becsülnünk. Tilos 

könnyelműen kockára tenni a testi épségünket: nem szabad vakme-

rő, „vagány” magatartással veszélybe sodorni magunkat. (Gondoljunk 

csak az extrém sportokra.) A rossz társaság hatására kipróbált alkohol 

vagy kábítószer pedig egyenesen megmérgezi a testünket, tönkrete-

szi értelmi képességeinket. Ezért soha, sehol, egyetlen alkalommal se 

próbáljuk ki a káros élvezeti cikkeket! Az első szál cigaretta után jön a többi – elrabolva egészségünket, 

pénzünket. Ne törődjünk azzal, hogy a társaink majd nem tartanak „jófejnek” akkor, ha nem élünk 

az általuk kínált szerekkel. Komoly veszélybe, bűnözésbe is keveredhetünk azáltal, ha engedünk a 

rossz tanácsadók nyomásának. Legyünk óvatosak! A mértéktartó, józan életvitel a hosszú élet titka. 

Ezt már régi öregjeink is jól tudták – pedig nem jártak orvosi egyetemre. „Hosszabb életű a juhász, 

mint az országút!” – mondták. Régen a falusi ember kevesebb húst fogyasztott, mint manapság. Ma 

hajlamosak vagyunk a gyorséttermeket igénybe venni, ha megéhezünk. A sok zsíros, olajos, rost- és 

vitaminszegény étel elhízást okoz. Nagyon sok a túlsúlyos fi atal, aki a burgonyaszirmon, csokin és kó-

lán kívül nem hajlandó mást fogyasztani. Az ilyen – ha nincs is tudatában ennek – súlyosan vét a testi 

egészsége ellen. Rombolja azt, amit Isten jónak teremtett. Itt különösen nagy a szülők, nevelők fele-

lőssége, hiszen nekik kell óvniuk a felnövekvő nemzedék egészségét. Nagy szerepe van a tudatos ter-

mészetes életmódra nevelésnek. Nehéz a jelenlegi ipari, fogyasztói társadalomban ellenállni egy-egy 

szelet mindenütt reklámozott csokoládénak vagy egy pohár cukrozott üdítőnek. Táplálékainkat sem 

mi magunk állítjuk elő, és életritmusunk is igazodik a társadalmi szokásokhoz. De a keresztény szelle-

mű lemondás az élvezeti cikkekről akár böjtünk, Isten felé fordulásunk részét is képezheti. 

„Aki önmagát szereti, a világmindenséget és embertársait sem gyűlöli. Aki értékeli ön
magát, az másban is soksok értéket talál” (Mácz István, író).

„Az ősi paraszti munkaritmus is évszakokhoz igazodó, természetes és sokoldalú tudást, 
kultúrát igényelt az ipari társadalom állandó, azonos, egyoldalú munkateljesítményéhez 
képest. Tavasztól őszig egyre fokozódó, majd csökkenő munka a szabadban, télen kisebb 
munkateljesítmény a ház körül és a házban…” (dr. Oláh Andor, orvos)

Puskás „Öcsi”

Feladat:

Gyűjts adatokat olyan régi népszokásokról, amelyek egy-egy vallási ünnephez kötődnek! Milyen ünnepi ételek 
kerültek ilyenkor az asztalra? Hogyan ünnepelt a család, a faluközösség?

!
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33.  Őszinteség és hazugság 
— A kommunikáció erkölcstana

Az őszinteség erénye

Az emberi kommunikáció érzékszervekkel felfogható jelek segítségével történik. Ma már nemcsak 

szóban és írásban kommunikálunk, hanem számtalan eszköz áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy 

elérjük egymást (internet, mobiltelefon stb.). A hírek rendkívül gyorsan terjednek a különböző tele-

víziós csatornákon is. Ebben a felgyorsult világban egyre több információt kell feldolgoznunk egyre 

rövidebb idő alatt. Sokszor el sem tudjuk dönteni, vagy nem is gondolunk bele, hogy egy-egy hír 

a valóságot közli, vagy sem. Persze nem járhatunk mindennek magunk utána. Bizonyos dolgokat 

nincs okunk nem elhinni: például egy távoli természeti katasztrófáról szóló beszámolót. Természet-

ellenes lenne, ha mindenkivel szemben bizalmatlanok lennénk. Mégis nagyon fontos, hogy meg-

szűrjük, hogy kinek mit hiszünk el. A tévéműsorok egy része egyenesen az emberek hiszékenysé-

gére épít (egyes show-műsoroknál és reklámoknál tapasztalhatjuk ezt). 

De mi is az őszinteség? Erény, az igazságosság része. Beszédünknek és magatartásunknak is meg 

kell felelnie az igazságosság alapvető rendező elvének. Nem mindenkinek van joga tudni valamit. 

Van, amikor egyenesen titoktartás kötelezi az embert (például az orvost, lelkipásztort). Mindig is 

tapasztalható volt az emberek között, hogy vétettek az őszinteség ellen: vagy hiánnyal, vagy túl-

zással. Az előbbi azt jelenti, hogy valaki kevesebbet közöl valamiről, mint amennyit kellene, azaz 

elhallgatja a tények egy részét. Az utóbbi pedig a titkok kiszolgáltatását jelenti, információk kiadását 

jogosulatlan embereknek. Magatartásunkkal, gesztusainkkal is véthetünk az őszinteség ellen, félre-

vezetve a velünk kommunikáló személyt. 

A hazugság

Ez a bűn súlyos károkat okozhat az emberi kapcsolatokban. A hazug ember, aki részben vagy egész-

ben elferdíti az igazságot, kárt tehet mások becsületében, anyagi helyzetében. A valótlan állítások 

által elveszhet egyesek jó hírneve. Hazugsággal lehet pénzt is kicsalni másokból – sajnos a világ-

hálón gyakran találunk csábító, de teljességgel hamis ajánlatokat. Nagyon ügyeljünk arra, hogy he-

lyesen, ésszerűen használjuk az internetet, kerülve a kétes, bűnös szándékkal létrehozott oldalakat. 

Ezek mind hazugságot közölnek. 
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Hazugság az is, ha mások bűnét elvállaljuk. Ezzel a bűnt pártoljuk, 

ártunk magunknak és másoknak is. Sokszor beszélnek kegyes hazug-

ságról, amikor például a haldoklóval nem közlik egészen pontosan 

az állapotát, és így az gyakran képtelen dönteni abban a kérdésben, 

hogy hívjanak-e hozzá papot. Mindenkinek joga van tudni, hogy tes-

ti állapota milyen, hogy fel tudjon készülni a nagy útra, legyen ideje 

kiengesztelődni Istennel. Durván, tapintatlanul kimondani az igazsá-

got azonban nem szabad. 

A II. világháborúban gyakran előfordult, hogy a mások életét 

mentő emberek hazugsággal vagy a teljes igazság elhallgatásával 

próbálták megmenteni az üldözöttek életét. Azok, akik ilyen helyzet-

ben nem mondtak igazat, nem minősíthetők bűnösöknek, mert az 

üldözöttek hóhérainak éppen hogy nem volt joguk tudni az igaz-

ságot. Nincs mindig mindenkinek joga tudni az igazságot! A bűnel-

követésre készülők nem tiltakozhatnának ésszerűen az ellen, hogy 

félrevezették őket. 

„Az ember személyiségének és az emberi közösségnek kibontakozása éppúgy igényli 
az igazságot, mint tiszta levegőt a tüdő. Erkölcsi kötelességünk az igazság szolgálata: 
keresése, kimondása, védelme” (Jelenits István, piarista).

Feladat:

Írj olyan egyházi személyekről, akik a II. világháborúban védték az üldözött embereket!Írj olyan egyházi személyekről, akik a II. világháborúban védték az üldözött embereket!

!

Kettesben Istennel – az erdők csöndjében
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34. A társadalom alapja a család — A nemi élet erkölcstana

A család — régen és ma

Az Isten által megálmodott család egy anyából, egy apából és a gyermekekből áll. Mivel Isten az em-

bert férfi nak és nőnek teremtette, vagyis két különböző nemet alkotott, azt is akarta, hogy a férfi  és a 

nő szerelméből gyermekek szülessenek. Láttuk a teremtéstörténetnél, hogy Isten milyen fontosnak 

tartotta a Föld benépesítését, azt, hogy hajtsák uralmuk alá az emberek. Ez a feladat csak családban volt 

megvalósítható. Minden munkás kézre szükség volt a fölművelésben, az állattenyésztésben. 

A régi magyar paraszti társadalomban az apa volt a családfő, akinek a többi családtagok segí-

tettek a munkában. Az apát és az anyát megillető tisztelet a gyermekek részéről természetes volt. 

Ha nem is bővelkedtek az anyagi javakban, de mégis biztonságban érezhették magukat, mert a 

nagyszülők, szülők, testvérek körülvették a gyermeket. A társadalom átalakulásával jelentősen meg-

gyengültek a családi kötelékek, úgy tűnik, hogy korunkra már alig találni olyan családot, ahol az 

édesapa és az édesanya áldozatok árán is több gyermeket vállal. A családok szétesését elősegítette a 

paraszti gazdaságok megszűnése, és a városiasodással járó lazább erkölcsök elterjedése is. Az önzést 

II. János Pál pápa egyenesen a „halál kultúrájának” nevezte, utalva arra, hogy egyre kevesebb gyer-

mek születik, egyre több magzatgyilkosság (abortusz) van, egyre feleslegesebbnek érzik magukat az 

öregek és a betegek. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy az emberek – sokszor még a kereszté-

nyek esetében is – nem látnak tisztán a nemi élettel kapcsolatos kérdésekben. 

A házasság

A keresztények között a házasság szentség. Ezzel a szentséggel kapcsolatban az elmúlt időkben az 

Egyház álláspontja módosult néhány kérdésben. A társadalmi változások miatt meg kellett olda-

ni néhány egyházjogi kérdést. Azonban a házastársak kötelességei nem változtak. Ezek: a hűség, 

a kölcsönös segítségnyújtás és a felelősség. A hűség ma sajnos nagyon sokszor veszélybe kerül az 

elvilágiasodott társadalom hatására. Pedig nem mindent szabad, ami jólesik! A házastársak teljesen 

egyenrangúak. Korábban a férfi ak és a nők feladatai a családon belül nagyon élesen elhatárolódtak 

(a férfi  volt a kenyérkereső, a nő a családanya és a háziasszony). Napjainkban, amikor a nőknek is 

munkába kell járniuk, a férjnek ugyanúgy el kell végeznie a háztartási munkák egy részét, mint a 

feleségnek. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben fel kell borítani a hagyományos férfi  és női szere-
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peket. A gyermeknevelésben igenis elsődleges szerepe van az anyának! Mindkét nem, az apa és 

az anya jelenlétére is szüksége van a gyermekeknek ahhoz, hogy egészségesen fejlődhessenek. 

A válások száma egyre nő, a házasságkötéseké pedig csökken. A biztos családi háttér egyre ritkább. 

A keresztény embernek törekednie kell arra, hogy a korszellemen felülemelkedve legyen bá-

torsága szentségi házasságban egy életre elköteleződni, és vállalni a gyermekeket, akikkel Isten 

megáldja a házasságukat. 

A házasoknak is vannak kötelességeik szüleikkel szemben. Fontos előmozdítaniuk a családi békét. 

Gondozniuk kell az idős szülőket. Igyekezniük kell méltóan megülni a családi ünnepeket. Az új, tehát a 

házasságkötés után született család fontosabb, mint régi – a házastárs megelőzi a szülőt. 

Bűnök a nemiséggel kapcsolatban

A nemiség terén az követ el bűnt, aki tudatosan szembefordul azzal az értékrenddel, amelyet Isten 

kíván. Nem adhatunk laza, a hitet semmibe vevő emberek véleményére a nemi erkölcs dolgában. A 

házasságon kívüli nemi érintkezés bűn. Csak elmélyült szerelem, komoly megfontolás és sok imádság 

után szabad úgy dönteniük a fi ataloknak, hogy összekötik az életüket. Ha Istennek tetsző életet kíván-

nak élni, akkor csak a házasságkötés után élhetnek nemi életet. Sajnos ma gyakran látunk próbaházas-

ságokat, amikor a párok halogatják a házasságkötést. Vannak, akik teljesen ki is zárják ennek esélyét. 

Házasságtörések, nemi erőszak és az emberi test áruba bocsátása – a különböző újságok címlap-

jain sok-sok ezekkel kapcsolatos hírrel találkozhatunk. De az internet is a nemi erkölcs elleni bűnök-

nek egyik terjesztője lett. Óvakodnunk kell azoktól, akik gyermekek megrontásával próbálkoznak 

(pedofi lia). Nem tarthatjuk elfogadhatónak az azonos neműek nemi közeledését sem. Ezt már az 

Ószövetség is keményen elítélte. Ha nem betegség, hanem tudatos bűnelkövetés áll az eltévelye-

dés hátterében, akkor nagyon súlyosan vétenek az elkövetők. 

Pál apostol így ír a házastársak kapcsolatáról: „…legyen csak minden férfi nak felesége 
és minden asszonynak férje. A férfi  teljesítse házastársi kötelességét feleségével szem
ben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben. Az asszony nem rendelkezik tulajdon 
testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi  sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a fe
lesége. Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy 
az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán 
meg ne kísértsen” (1Kor 7,2–5).

Feladat:

Te milyennek képzeled el a jövendő családodat? Írj levelet egy képzelt barátodnak a jövőből arról, hogy milyen is 
a család, amelyet házastársaddal alapítottatok! 
Te milyennek képzeled el a jövendő családodat? Írj levelet egy képzelt barátodnak a jövőből arról, hogy milyen is 

!
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35. Az anyagi javak helyes használata

Adni jó

Minden embernek szüksége van élelemre, ruhára, lakásra és pénzre, hogy fenntarthassa magát. Ez 

természetes dolog. Akkor válik a javak megszerzésére való törekvés bűnös dologgá, amikor az em-

ber már nem elégszik meg a szükségessel, és nem arra törekszik, hogy feleslegéből támogassa a 

rászorulókat, hanem magának akar összeharácsolni minden vagyont. A pénz, a kincs imádata veze-

tett a történelemben a háborúkhoz. Sok családi ellentét, emberek közötti viszály okozója is. Voltak 

uralkodók, akik a nép kizsákmányolásával gazdagodtak meg. Sok elnyomott élt Jézus idejében is, 

akik azt várták Jézustól, hogy majd ő az anyagi gondjaikat is megoldja, és igazságos királyként fog 

uralkodni a zsidók országában. Jézus azonban azt mondta nekik: „Ne aggódjatok életetek miatt, hogy 

mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!” (Mt 6,25). Pál apostol az Apostolok 

Cselekedeteiben Jézusnak egy másik meghatóan szép tanítását idézi: „Nagyobb boldogság adni, 

mint kapni” (ApCsel 20,33–35.).

A tulajdonjog

A tulajdon lehet egyéni vagy közösségi. Hozzá kell tennünk, hogy mindkettő alá van vetve az egye-

temes használati jognak, melyet a következő fejezetben tárgyalunk bővebben. 

Az egyéni tulajdont az ember mindig jobban gondozza, mert a magáénak érzi. De ezt sem paza-

rolhatjuk el, amikor mások szükséget szenvednek. Végszükség esetén nem bűn elvenni abból, amit 

mások nélkülözhetnek, hiszen azt erkölcsösen maguktól is fel kellene ajánlaniuk. Természetesen 

fennáll az utólagos kártérítés kötelezettsége. Az egyén mellett a társadalomnak is van tulajdonjoga, 

de egyik tulajdonjog sem korlátlan. Nem szabad sérteni a szociális igazságosságot. 

A tulajdonszerzés formái

Ezek lehetnek:

   A gazdátlan javak lefoglalása (ez ma már egyre ritkább, és fi gyelembe kell vennünk azt is, 

hogy a pusztuló természet kincsei éppen nem lefoglalandó gazdátlan javak)!

  Saját javaink szaporulata (pl. háziállatok, termés).
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  Kamattal szerzett pénz (banki betét után).

   Szerencsejáték (szigorúan csak kis összeget kockáztatva; óvakodjunk a játékgépektől, melyek 

függőséget okoznak és teljesen elszegényíthetik az embert).

  Szerződés útján szerzett vagyon. 

  Vásárlás – a leghétköznapibb tulajdonszerzési mód.

  Ajándékozás. 

  Végrendelkezés útján történő vagyonszerzés.

Bűnök a tulajdon ellen

  Elsősorban a lopás tartozik ide, vagyis idegen tulajdon birtokba vétele, titokban.

  A rablás lényegében azt jelenti, hogy valaki erőszakkal tulajdont sért. 

   Kártékonykodás: más javainak rongálása – erre sajnos látunk példát a közterületeken is, ahol 

a vandálok gyakran tesznek tönkre értékeket.

  Sikkasztás: a sikkasztó a rábízott javakat saját céljaira használja.

  Csalás: károkozás, mely hazugság útján történik.

   Zsarolás: valaki megfenyegetése, hogy amennyiben nem szolgáltatja ki javait, valami rosszat 

követnek el ellene (pl. elárulják egy titkát).

A tulajdon elleni bűnök nem mind egyforma súlyúak. Itt nemcsak az eltulajdonított dolog érté-

kének nagyságára kell gondolnunk, hanem a személyes síkra is. Nagy összeget lopni halálos bűn. 

Kis összeget is, ha az a megkárosítottat lelkileg, idegileg teszi tönkre – például, ha egy kedves tár-

gyától fosztották meg. 

A jóvátétel kötelezettsége a vagyon elleni bűnöknél fokozottan fönnáll. Ez természetesen a bün-

tetőjog asztalára is tartozik, nem csak az erkölcsteológia foglalkozik a problémával. 

„Jézusnak a szegénységről szóló tanítását persze sosem szabad ürügyként felhasználni 
arra, hogy az igazságtalanul elnyomott és kizsákmányolt szegényeknek béketűrést pré
dikáljunk…” (Nemeshegyi Péter, jezsuita).

Feladat:

Készíts egy listát arról, hogy milyen még használható tárgyaidról tudnál lemondani rászoruló embertársaid javá-
ra! Ha templomi gyűjtés van (például karácsony előtti játékgyűjtés), akkor ajánld fel ezeket a szegények számára!

!
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36.  „Hajtsátok uralmatok alá…” 
— Felelősségünk a teremtett világért

Az egyetemes használati jog

Isten minden embert megajándékozott a Földdel. A magántulajdon nem szünteti meg az egyete-

mes használati jogot, vagyis azt, hogy bolygónk minden ember otthona és tulajdona, mert azt az egész 

emberiségnek ajándékozta az Isten. Ezt semmiféle emberi rendelkezés nem írhatja felül, mert Isten 

akarata mindennél előbbre való. 

A javak igazságtalan elosztása — a múltban és a jelenben

A Föld kincseiből soha nem jutott mindenkinek egyformán. Persze erőszakkal nem lehet „egyenlős-

dit játszani”. Erre szomorú példát adtak a kommunista diktatúrák. Szegények mindig lesznek köz-

tünk – ezt már Jézus is mondta. De nem mindegy, hogy mekkora a vagyoni különbség a szegények 

és a gazdagok között, hogy mennyire segítik a tehetősek a nincsteleneket. 

A kizsákmányolás mindig is jelen volt az emberiség történetében. Az újkorban az európai nem-

zetek leigázták Amerika, Afrika és a Távol-Kelet népeinek egy részét. Kapzsiságból állati sorba ta-

szították az emberek ezreit, rabszolgává téve őkét – ezzel megcsúfolták Krisztus tanítását. Később 

sokan nyíltan is tagadták a keresztény tanítást és Isten létét is. Ezek a magukat a tudomány és az 

ész embereinek tartó egyének a XVIII. és a XIX. században olyan károkat okoztak, melyeknek hatá-

sa még ma is érezhető. A hitetlenség elterjedt Európában, felszítva 

az embertelen indulatokat, mely véres forradalmakhoz és végül a 

XX. században két tömegpusztító háborúhoz vezetett. A keresztény 

hitet elvetők és üldözők diktatúráinak milliók estek áldozatul. Bár az 

anyagi javak igazságos elosztását és az egyenlőséget hirdették, még-

is nyomorba döntötték a népeket, elvéve kevés vagyonukat is. Ma 

sem felhőtelen a helyzet: a világ anyagi javainak túlnyomó részét egy 

szűk csoport tartja a markában, míg milliók szenvednek szükséget 

a világ különböző pontjain. Lelkiismeretlen, vezető pozícióban lévő 

emberek még ma is csak nyerészkedni akarnak, amikor a tudósok 

már egyértelműen bebizonyították, hogy az ember felelőtlen te-

vékenysége nyomán a Föld milyen komoly mértékben károsodott. 

ész embereinek tartó egyének a XVIII. és a XIX. században olyan károkat okoztak, melyeknek hatá-

Ők is Isten kedves teremtményei!
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Persze voltak idők, amikor még tudatlanságból nem fi gyeltek a nem-

zetek vezetői arra, hogy ne pusztítsák feleslegesen az erdőket és az 

egyes állatfajokat. De a jó érzésű emberek (az egyszerű, Istennel és 

a természettel békében élők) már akkor sem viselkedtek kegyetle-

nül, amikor a tudósok még nem emelték fel hangjukat bolygónk vé-

delmében. Egy indián soha nem vesz el többet a természettől, mint 

amennyire feltétlenül szüksége van. 

Isten kertjének őrzői

„Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze” (Ter 2,15). A „hajtsátok 

uralmatok alá…” felszólítás szintén a Teremtés könyvében található (1,28), de ez a mondat az előb-

bi idézet által válik igazán érthetővé. Mit is jelent uralom alá hajtani a Földet? Mit jelent uralkodni? 

Azt jelenti, hogy őrzői vagyunk Isten örökségének. Nem kirablói, pusztán haszonélvezői, hanem jó 

gazdái kell, hogy legyünk a teremtett világnak. Ezt az Istentől ránk bízott feladatot akkor teljesítjük 

jól, ha helyi szinten, a magunk környezetében mindent megteszünk azért, hogy ne szennyezzük fe-

leslegesen a természetet. Erre jó példa, ha az egyes hulladékfajtákat külön gyűjtjük (szelektív hulla-

dékgyűjtés), illetve igyekszünk kevesebb műanyag csomagolóanyagot venni (pl. bevásárlószatyor). 

De ezen kívül is számtalan formája van annak, hogy mit tehetünk mi magunk az Isten kertjének 

tisztán tartásáért. Ne másokra várjunk, kezdjük mi magunk a cselekvést!

Boldog VI. Pál pápa a XX. század hetvenes éveiben írt arról, hogy milyennek látja civili
zációnkat, illetve, hogy milyen legyen az igazságos modern társadalom: 

1.  Mindennél fontosabb az ember; tehát fontosabb a tőkénél, a vagyonnál, a haszon
nál stb. A magántulajdon csak eszköz. Vannak korlátjai. 

2.  Birtoklási vágy nélkül csodálni a szépséget, szeretetben egyesülni az Istennel és az 
emberekkel: ez az igazi boldogság útja.

3.  Ha a technikát erkölcsi megfontolások nélkül alkalmazzák, végromlás fenyegeti 
az emberiséget.

4. A társadalom igazságosságon és irgalmas szereteten alapuljon. 
(Nemeshegyi Péter, jezsuita)

Feladat:

Saját szavaiddal írj egy néhány soros imádságot, amelyben a Föld nevű bolygó jövőjéért, a népek közti békéért és 
az igazságosság megvalósulásáért kéred Istent, a Teremtőt!

!

A zordan is gyönyörű természet
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37. A szellemi javak

Őszinteség és becsület

Az őszinteségről és a becsületről már korábban szóltunk. Ha nem léteznének, lehetetlen volna az 

emberek közötti kapcsolatteremtés. Mindig mindenben csak kételkednénk. 

Ha csak az emberi élet puszta értékét tekintjük, akkor minden ember egyenlő. Ha cselekedeteink 

értékét nézzük, akkor már nincs ilyen egyenlőség. Akkor vagyunk igazán értékes emberek, ha teljesít-

jük kötelességeinket, gyakoroljuk a szeretetet, és lehetőségeinkhez mérten kibontakoztatjuk képessé-

geinket. Sokszor az emberek rólunk alkotott véleménye megoszlik: nem mindenki lát bennünket jó-

nak. Lehet, hogy bizonyos dolgokban igazuk van, de ha meggondolatlanul ítélnek meg minket, akkor 

tönkreteszik a jóhírünket. Ekkor jogosan megillet a jóvátétel. Természetesen nekünk is ugyanúgy vi-

gyáznunk kell szavainkra, és ha elhamarkodottan, helytelenül ítéltünk, helyre kell hoznunk bűnünket. 

A munka

A Biblia tanúsága szerint az embernek a paradicsomi állapotból kikerülve kemény munkával kellett 

fenntartania magát. A kenyérkereső tevékenység sokszor egyáltalán nem öröm, hanem küzdelem. 

Ennek ellenére a munkában is keresnünk kell Isten akaratát, és meg kell találnunk azt, amiért arra 

a helyre állított minket, ahol vagyunk. Az iskolapadból persze még nehéz elképzelni, hogy sok év 

múlva majd munkába kell állni, ott, ahol az embernek lehetősége nyílik rá. Kötelességünk keresni a 

hivatásunkat, de sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem érezzük azt, hogy a helyünkön va-

gyunk, inkább kényszeredetten végezzük a dolgunkat, mintsem örömmel. A felnőtt életben ilyen-

kor, ha lehet, változtatnunk kell a helyzetünkön, mert a kedvetlenül végzett munka nem hatékony. 

De nagyon gyakran nincs lehetőség arra, hogy más munkát találjunk. Ebben az esetben meg kell 

próbálni valami értékeset találni a napi kenyérkereső tevékenységünkben. De mindenképpen tö-

rekednünk kell arra, hogy amennyire csak lehet, bontakoztassuk ki Istentől kapott tehetségünket. 

Minden munka értékes és fontos a társadalom számára. Ezért ne nézzük le mások foglalkozását. 

A tudomány vívmányai sok tudós kemény munkájának az eredményei, és ezért értékek. A szel-

lemi javak közt ezeket is említenünk kell. Ám Isten, aki minden tudás forrása, felülmúl minden emberi 

tudományt. 
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A pihenés

Az ember nem robot, szüksége van pihenésre, szórakozásra. Bár ezekre a felnőttek világában nem 

mindig jut elég idő, mégis nagyon fontos szeletei az életünknek. Mind a munkában, mind a tanulás-

ban meg kell találnunk a helyes mértéket. Nem szabad megvonni magunktól a testünk természetes 

igényét a pihenésre. Lelkünknek is szüksége van a feltöltődésre, a széppel, a jóval. Istenkapcsolatunk 

is megsínyli, ha csak a tanulással vagy a munkával vagyunk elfoglalva. Hajhásszuk a teljesítményeket, 

de közben nem marad időnk az élet többi fontos dolgára – és a legfontosabbra: az Istennel való élő, 

imádságos kapcsolatra. Tehát alakítsuk ki életünkben a helyes arányokat, és törekedjünk arra, hogy 

a becsületes munka után szánjunk elég időt a szabadidős tevékenységekre. Különösen diákkorban 

fontos a sport, mert a fejlődő szervezet egészsége megkívánja a testmozgást. Későbbi, felnőtt éle-

tünk minőségére is kihat, hogy serdülőként ésszerű mértékben mozogtunk-e. Figyelni kell arra is, 

hogy nem szabad túlhajszolni magunkat. A versenysportolók teljesítményei szépek, de számtalan 

példát láthatunk arra, hogy az egészségüket is kockára teszik – és nemegyszer tragédiába torkollik 

egy fi atal, ígéretes élet. Ezért legyünk mértékletesek ezen a területen is. 

Az olvasás, a társasjátékok legyenek mindig fontosabbak a szórakozás terén, mint a számítógé-

pes játékok vagy a tévénézés. Az utóbbiak önmagukban véve jók lehetnek, de meg kell találnunk az 

értékes tartalmakat. Ebben elsősorban a szülők segíthetnek. Abban is, hogy a különböző művészeti 

ágakat megismerjük. A képzőművészeti és zenei alkotások nagy része kapcsolódik a keresztény val-

láshoz. Fontos tehát, hogy megismerjük az alkotásokat, a stílusokat, az alkotókat. 
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A néhány éve elhunyt német író, Michael Ende egyik legnépszerűbb könyve a Momo. 
Minden mese tanulságos, de ez a meseregény különösen: a jó és a rossz harca itt úgy 
zajlik, ahogyan manapság tapasztaljuk társadalmunkban. A felnőttek számára is kitűnő 
erkölcsi tanítást ad. 

A történet szerint egy szegény, árva kislányt hasonló egyszerű sorban élő bará
tai egyremásra hagyják el. A dolog hátterében a szürke uraknak nevezett betolako
dók állnak, akiknek az a céljuk, hogy elrabolják az emberek idejét, és tönkretegyék 
emberi kapcsolataikat. Hora mesternek, az idő „kezelőjének” segítségével Momo 
legyőzi a szürke urakat. Minden újra olyan lesz, mint régen: marad idő a barátságra. 
A könyv egyik legfontosabb párbeszéde a következő:

„Itt van mindjárt az első kérdés – kezdte újból a szürke úr –, mi a hasznuk egyáltalán a 
barátaidnak abból, hogy te vagy? Van valami hasznuk belőle? Nincs. Segít nekik abban, 
hogy többet keressenek, valamit kezdjenek az életükkel? Bizony nem.” Miután a szürke 
úr kifejtette, hogy Momo valójában nem is szereti a barátait, mert csak gátolja őket a 
boldogulásukban, a kislány felteszi neki a kérdést: „Hát téged senki se szeret?” Ez a kér
dés teljesen feldúlja a szürke embert, és beteggé teszi. 

Ma, amikor belénk is azt próbálják sulykolni különböző helyekről, hogy csak a ha
szon számít, hogy nem pazarolhatjuk az időnket arra, hogy törődjünk másokkal, szól
junk hozzájuk egy jó szót, akkor feltehetjük a haszonelvű embereknek a kérdést: „Hát 
téged senki se szeret?”

Feladat:

Beszélgess másokkal! Hallgass meg olyanokat (pl. idős embereket, akiknek talán csak a boltban van alkalmuk 
váltani valakivel néhány szót), akikre mások nem fi gyelnek! Írd le a tapasztalataidat, jókat és rosszakat egyaránt! 
(Lehet, hogy nem mindenkit könnyű meghallgatni. Momo mindenkit meghallgatott. Már attól is könnyebb volt a 
barátai élete, hogy a kislánynak kiönthették a szívüket. Momo nem adott tanácsot. Nem is tudott. Csak érezte, 
hogy kinek van szüksége arra, hogy legalább szavakba önthesse a fájdalmát.)

!
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38. A társadalommal szembeni kötelezettségeink

A társadalom, a nemzet és a család kapcsolata

A társadalomnak kötelessége védeni a családokat. Egyszerűen azért, mert a széteső családok szét-

esetté teszik a társadalmat is. Mit jelent ez? Csak összetartó, erős szeretetközösségben élő családok 

képesek hasonlóan összetartóvá és erőssé tenni a társadalmat. A család önmagában életképtelen. 

Mindannyian beágyazottan élünk a nagyobb egységekbe: a helyi lakóközösségbe, a településünk 

életébe és magába a nemzetbe. A nemzet tagjait a vérségi köteléken túl a közös nyelv, a közös mű-

veltség, a történelmi hagyományok, a közös haza 

is összeköti. A Kárpát-medence lakosságának 

összetételét mindig a sokszínűség jellemezte. 

Történelmi ismereteitek alapján már tudhat-

játok, hogy a honfoglaló magyarság sem volt 

egységes, egyetlen nyelvet beszélő nép. Az en-

nek ellenére fontos összetartozást jelképezi a 

vérszerződés története. Nagyon tanulságos le-

het számunkra a történelem tanulmányozása: 

megérteti velünk, hogy semmiféle kirekesztés-

nek nem lehet helye az életünkben, hiszen sok-

féle nyelvet beszélő és sokféle szokású népek 

leszármazottai élnek a mai Magyarországon. 

Az Egyház már régóta hangsúlyozza, hogy 

a népességcsökkenés nagyon komoly veszélyt 

jelent korunkban. Sajnos a magyar családok 

túlnyomó részéből hiányzik a bátorság vállal-

ni a szerényebb életet, de népesebb családot. 

A gyermekvállalási kedv csökkenése egyrészt 

az emberi önzés miatt jellemzi a nyugati társa-

dalmakat. Természetesen csak annyi gyereket 

szabad vállalnia egy házaspárnak, amennyit 

tisztességesen fel tud nevelni. De ez nem azt 

jelenti, hogy egy gyereknél több nem vállal-
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ható, mert egyetlen gyerek többet tud kapni, mint kettő vagy három, vagyis csak egy gyereket 

tud egy család tisztességesen felnevelni. A testvéreket nem pótolják a méregdrága játékszerek. A 

modern ember igényei magasabbak, mint a régieké, de nem szabad követnünk minden csábító 

divathullámot – legyen az a ruházkodás vagy a technikai eszközök világa. Sajnos sok felnőtt, magát 

kereszténynek valló ember gondolkodik negatívan a gyermekvállalásról. Ezért is fogy nemzetünk. 

Bátorság és lemondás nélkül nem tudunk javítani a helyzeten. Jövőtökbe tehát tervezzétek be a fe-

lelős gyermekvállalást, mely megfelelő korban, megfelelő testi-lelki érettségben, szentségi házasságban 

kell, hogy történjen. Csak egészséges szemléletű nemzetek tudnak békét teremteni az emberiség 

nagy családjában. 

Az állammal kapcsolatban szólnunk kell arról is, hogy az általa hozott törvényeket kötelessé-

günk tisztelni – kivételek a diktatúrák, ahol az embertelen rendelkezéseket nem kell betartaniuk az 

állam polgárainak. Kötelességünk az is, hogy tehetségünkkel, munkánkkal szolgáljuk nemzetünket. 

Pusztán anyagi érdekből nem hagyhatjuk cserben a hazánkat. Az „itt élned s halnod kell” parancsa 

nemzetmentő felkiáltás volt Vörösmarty korában, de ma is az. 

Az Egyház

Jézus azt akarta, hogy az apostolok együtt maradjanak, hogy egyre többen legyenek, és térítse-

nek mindenütt a világon. Ő akarta az Egyházat. Megadta Egyházának az alapszerkezetét, a leg-

fontosabb szolgálatokat, de nem határozta meg pontosan, hogy miként építsék fel a tanítványok 

és azok tanítványai azt a látható szervezetet, melynek hatékony működése elengedhetetlen az 

örömhír terjesztéséhez. Szükség van a pápára, a püspökökre, a papokra, a szerzetesekre, a diakónu-

sokra és ránk, akik az általános papság állapotában élünk. Az Egyház látható szervezet, ezért vannak 

törvényei, melyeket az egyházjogban találunk. Törvény számunkra minden dogma is, amelyről 

már korábban, a dogmatikai részben tanultunk. Kormányzásra is szükség van, hiszen a feladatok, 

a hatáskörök nem kuszálódhatnak össze. Kell, hogy legyen tekintély, mely irányt mutat, és szabá-

lyozza az Egyház életét. 

De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak látható, emberi szervezetről beszélhetünk az 

Egyházzal kapcsolatban, hanem egy láthatatlanról is, melyet úgy nevezünk, hogy Krisztus titokzatos 

teste, melynek minden keresztény a tagja. Minden tagnak végeznie kell a feladatát, legjobb tudása 

szerint. Ez kötelessége minden megkeresztelt embernek. Így jobban szolgálhatjuk azt az országot 

is, ahová születtünk és amelyet hazánknak vallunk. 

Renate Fabel a Francesco, a pápa macskája című, valós alapokon álló regényében a 
következőket írja: „Minden szerelmi bonyodalom ellenére Francesco életének közép
pontjában továbbra is a pápával való rendszeres találkozás áll. Hétköznapokon és 
hétvégén egyaránt. Akár esik, akár fú. Nemrég egy ilyen alkalommal valami rendkívüli 
dolog történt a kandúrral. Egy januári napon ahogy közeledik a kőpadhoz, ahol talál
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kozni szoktak, hirtelen visszahőköl. Hajlékony hátát rögtön felpúpozza, s fújni kezd. 
Ez nem lehet ura és parancsolója.” 

A macska végül felismeri a Szentatyát téli pápai öltözetben. De Francesco továbbra 
is neheztel rá, mert gazdája hermelin sapkát visel. A pápa igazat ad a macskájának – a 
sapka mégiscsak egy hermelin életébe került! Lecseréli tehát kötött sapkára. „A her
melin fejfedő soha többé nem bukkant újra elő. A média is nehezményezte. Ez azon
ban sokkal kevésbé befolyásolta a pápát, mint kandúrjának felháborodott tiltakozá
sa.” Ez a kedves történet nagyon mély igazságot akar kifejezni: az Egyház emberarcú 
is, a pápák nem az Olümposzon trónoló istenek, hanem olyan roppant felelősséget 
hordozó vezetők, akik nagyon is tisztában vannak az élettel. Nem a média nyomá
sának engednek, hanem mindig az örök igazságok fényében nyilatkoznak az adott 
kor jelenségeivel kapcsolatban. Nem a – sokszor hamis tartalmakat, rágalmakat köz
lő – világi sajtónak akarnak megfelelni, hanem Krisztusnak – és nemcsak egy herme
linsapka esetében. És tegyük hozzá: XVI. Benedek emeritus pápa valóban kedveli a 
macskákat…

Feladat:

Mit tettél az utóbbi időszakban a plébániád, iskolád hitéletéért? Írj egy 12 pontba szedett beszámolót a munkád-
ról! Ha nem vettél részt aktívan a közösséged életében, írj a terveidről! Tervek, tudatos elhatározások nélkül az 
életed kifolyik a kezeid közül!

Mit tettél az utóbbi időszakban a plébániád, iskolád hitéletéért? Írj egy 12 pontba szedett beszámolót a munkád-

!

Egy kismacska nagy ugrása
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39. Szabadság Krisztusban

Isten szabadságát semmi nem korlátozza. Az Úr kivezette Egyiptom földjéről az izraelitákat. Vele 

szemben a legerősebb hadsereg is gyengének bizonyult. Ábrahám leszármazottai nemzedékeken 

át szenvedtek az egyiptomiaktól, akik szolgaságban tartották őket. Ez a szolgaság sok szenvedéssel 

járt. Az igazságos Isten nem szolgaságra teremtette az embert. Kivezette népét Egyiptom földjéről, 

és törvényt adott neki. Nem azért adta, hogy ezzel újra szolgaságba taszítsa Izrael népét, hanem 

azért, hogy biztosítsa a nyugodt és békés élet feltételeit. Törvényekre, szabályokra nem azért van 

szükségünk, hogy felesleges korlátok között szorítva éljük az életünket. Az ember bűnre hajló ter-

mészetéből fakad, hogy emberi kapcsolataiban lépten-nyomon jelen van a feszültség. Ha indula-

tainkat nem korlátozza külső törvény a belső erkölcsi törvény mellett, akkor bizony nagyon nehéz 

a társadalom nyugodt életét biztosítani. Látjuk, hogy mennyi erőszakos cselekmény volt és van az 

emberek között – az erkölcsi és az állami törvények ellenére. De mi lenne akkor, ha még törvény 

sem létezne? Az önbíráskodásnak szörnyű következményei lennének. Törekednünk kell arra, hogy 

a tízparancsolat – mint külső, kőbe vésett törvény – belső szabályrendszerünkké váljon. 

Jézus maga is szabadságot hozott nekünk, ő is kivezetett minket a szolgaság földjéről: a bűn 

rabságából. Egész életében szabadított: betegségtől, bűntől, az oktalan emberi törvények béklyói-

ból. Szabadon adta oda életét értünk, és megmentett minket az örök haláltól. Minden tette a sza-

badságról szólt – a jó értelemben vett szabadságról. Ezt a szabadságot a világ nem adhatja nekünk 

– csak Jézus Krisztus által kaphatjuk, úgy, ahogyan a tökéletes békességet is. Tanítványai szabadon 

döntöttek Jézus mellett, szabadon követték őt. Mikor az első pünkösd után teljes lelkesedéssel 

kezdték hirdetni az örömhírt, szabadon vállalták a vándortanítók életmódját. Köztük és követőik 

között is sok vértanú lett, akik szabad döntéssel tagadták meg a ha-

tóságok előtt a pogány isteneknek való áldozatbemutatást. 

Az igazi szabadság az, ha szeretetből teszünk valamit. A he-

gyi beszédről már sokat szóltunk, de fontos ezzel kapcsolatban azt is 

kiemelni, hogy a szabadság törvénykönyve. Csak akkor válunk vala-

mire szabaddá, ha másvalamitől megszabadulunk. Ez a másvalami 

elsősorban a bűn és az elkötelezettségtől való félelem. Szabadsá-

gunk arra való, hogy odaajándékozzuk. 

Régi falusi vigasságok farsang idején

 szabadon vállalták a vándortanítók életmódját. Köztük és követőik 
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Jézussal kapcsolatban „a hívő ember többszörös botránkozása: pedig azt hittük, hogy 
ő váltja meg Izraelt, az emberiséget. Hol vannak a megváltás művei és nyomai? Csak 
csupa befejezetlen, csorba, csonka emberi életek. A legreménytelenebb stáció a sír, az 
utolsó állomás – végállomás? Ha így vélem, akkor reménytelen az életemet leélni. Esély
telen vállalkozás. Azóta azonban sírjainkon ott a kereszt. És ebben a jelben bízhatok, 
győzhetek. Győzhetem erővel az életem; és halálom elsötétítő tudatára ettől kapom a 
reményt. A remény jele lett a kereszt, hogy Isten nem halt meg, hogy az Isten nem hagy
ta magára a világot, szeretetének jele, hogy megváltott. Az élet jele, hogy Isten maga az 
élet, az éltető: az én életem és az én éltetőm is” (Mészáros Gábor, piarista).

Jézus szabad akaratából halt meg a kereszten. Hitünk egyik legnagyobb titka ez. 

Feladat:

Írj egy olyan élményedről, amikor valami jót nem parancsra tettél, hanem magadtól, szabad akaratodból!Írj egy olyan élményedről, amikor valami jót nem parancsra tettél, hanem magadtól, szabad akaratodból!

!
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40.  Helyes válaszok korunk néhány fontosabb erkölcsi 
kérdésére

Az ebben a fejezetben tárgyaltakkal kapcsolatban már vannak korábbi ismereteitek, de egyes kér-

désekről részletesebben is beszélnünk kell.

Nem vagyunk élet és halál urai

Az ember hajlamos arra, hogy bizonyos tudás alapján azt gondolja, hogy hatalma van az élet felett, 

minden tekintetben dönthet a maga, vagy mások életével kapcsolatban. Eldöntheti, hogy pon-

tosan hány gyermek szülessen a családokban (Kínában csak egy gyermeket szülhetnek az asszo-

nyok), és nem számít az sem, hogy milyen módon fogannak meg ezek a gyermekek. Biztosan hal-

lottatok már a lombikbébikről, akik létüket laboratóriumi műveleteknek köszönhetik. Bár sejtjeik-

ben ugyanúgy az apa és az anya tulajdonságait hordozzák, ezeknek a gyermekeknek a kifejlődését 

bizonyos technológiák segítik. Kérdezhetjük, hogy mi ebben a rossz? Az, hogy az ember beleavat-

kozott Isten „munkájába”. Nem a teremtés rendje szerint jár el, amikor befolyásolja a természetes 

biológiai működéseket. A gyermekáldás egy férfi  és egy nő, egy házaspár szerelmének gyümölcse 

Isten terve szerint. Hogy egy párnak mikor lesz gyermeke, nem csupán az akaratukon múlik. Nem 

ők döntenek minden területen, hanem Isten szándékait kell fi gyelembe venniük, és aszerint gon-

dolkodniuk a gyermekvállalásról. Ezért bűn a nem természetes fogamzásgátlás, a tabletták stb. 

alkalmazása. 

Azt is el kell fogadni, ha Isten másképp dönt egy pár életével kapcsolatban, ha nem ad nekik 

saját gyermeket, hanem arra indítja őket, hogy fogadjanak örökbe egy kisgyermeket. A mestersé-

ges megtermékenyítésről az Egyház álláspontja az, hogy amennyiben az orvosi beavatkozás egy 

gyermek megfoganásával kapcsolatban a természetes folyamat segítésére irányul, akkor az elfo-

gadható. Viszont nem fogadja el az Egyház a lombikbébi-programokat. De ha a mesterséges meg-

termékenyítés ilyen formájának sikere után megszületik a gyermek, az Egyház azt vallja, hogy szere-

tettel kell fogadni és nevelni. Nem éreztethetjük vele, hogy ő milyen úton fogant. Élete ugyanolyan 

fontos és értékes, mint a többi emberé. Sokszor hallhatsz a klónozásról is, arról, hogy az ember 

maga is előállíthat a saját képére és hasonlatosságára egy másik embert, vagy létrehozhat bizonyos 

technológiákkal állatokat. Ez súlyos bűn!
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Az internetnek, a tévének, a rádiónak, az újságoknak nagy felelőssége van abban, hogy az em-

berek tisztán lássanak a fenti kérdésben is, és ne az Egyházat vádolják maradisággal, hanem meg-

hallgatva a keresztény orvosok, kutatók véleményét, nyilatkozzanak egy-egy, az emberi élettel kap-

csolatos témában. Ne csak a szenzációs híreket közöljék, hanem alaposan nézzenek utána a jelen-

ségek másik oldalának is. Így sokakban felmerülhetne a kérdés: vajon nem a sci-fik olykor félelmetes 

és embertelen világa elevenedett meg? A filmipar kihasználja az emberek borzongás utáni vágyát.  

Egy, a jó és a rossz oldal harcát bemutató, humorral fűszerezett kalandfilm megtekintése nem 

rombolja az ember belső harmóniáját. De mesterséges, beteg világokról szóló, technikai trükkök-

kel agyonzsúfolt filmek aligha szolgálhatják belső békénk megőrzését. Gyakori jelenség, hogy a vé-

res jelenetek mellett a történetek középpontjában egy olyan világ áll, ahol embereket „gyártanak”, 

egészen gátlástalan, minden természetes, velünk született erkölcsi érzéket is felrúgva. Ne legyünk 

„függők” ilyen filmekkel kapcsolatban. Ne bújjunk el egy hamis, kitalált világba a valóságos, sokkal 

tartalmasabb élet elől. Nincs annál szomorúbb, mint amikor egy fiatal számára emberi mivoltukat 

elveszített film- vagy regényhősök lesznek a példaképek, róluk gyűjt „ereklyéket”: pólót, posztert stb. 

Szólnunk kell a halál, a haldoklás körüli vitákról is. Korunkban sokakban felvetődik a kérdés, hogy 

vajon értékes-e annak az embernek az élete, aki már teljesen magatehetetlen, és nincs reménye 

arra, hogy valaha is felépülhessen. Látva az ilyen betegek szenvedését, megkísérthet bennünket a 

gondolat, hogy talán az ő életüknek minél előbb véget kellene vetni. Szabad imádkozni a haldokló, 

vagy a visszafordíthatatlanul leépült ember földi életből való békés eltávozásáért. Nem bűn kérni 

Istent, hogy ha úgy döntött, hogy nem adja meg szerettünknek a gyógyulás kegyelmét, adja meg 

a jó halálét: vagyis azt, hogy szentségekkel megerősítve, emberhez méltó körülmények között, a le-

hető legkevesebb szenvedés után térjen meg Teremtőnkhöz. A régiek nagyon szép imádságokkal 

fordultak Szent Józsefhez a jó halál kegyelméért. József Mária és Jézus közelében ment át a men-

nyei dicsőségbe. Szerettei körében hunyt el, egy Istennek szentelt élet után. Ezért imádkozhatunk 

közbenjárásáért, ha gyógyíthatatlan beteg van a családban. De a sok szenvedés látványának senkit 

nem szabad arra indítania, hogy megkísérelje maga eldönteni: a beteg élete mikor érjen véget. Az 

ember nem dönthet Isten helyett. Nem segíthetjük halálba a haldoklót, mondván, hogy ezzel csak 

rajta akarunk segíteni. Még akkor sem tehetjük ezt meg, ha a beteg maga kéri. Biztosan hallottatok 

már az eutanáziáról: az előbb leírtakat jelenti ez a szó. Senkit nem segíthet halálba egy másik em-

ber – sem téves jó szándékkal, sem rosszal. Nem mi döntjük el, hogy Isten mikor látja jónak magához 

szólítani szeretteinket. Nem tudjuk, hogy mi Isten terve a szenvedéssel. Nagyon sokan – nemcsak a 

nagy szentek, hanem a hétköznapi, de Istennek tetsző életet élő emberek is – felajánlják szenvedé-

seiket a világért, mindazon bajok enyhüléséért, melyek a világban vannak. Ne bújjunk el a haldoklók 

látványa elől. Ma az idős emberek többsége nem családja körében, otthonában hal meg, hanem 

kórházakban, különböző szociális intézményekben. A halál kiszakadt az élet menetéből – pedig az 

élethez tartozik, miként a születés is. Megszülettünk, hogy Isten rólunk szóló akaratát megvalósítsuk. 

Ez bűnre hajló természetünk miatt nem mindig sikerül tökéletesen, és akadnak olyanok is, akik tel-

jesen megfeledkeznek az élet értékes voltáról. Ha megszülettünk, meg is kell halnunk. Tudjuk, hogy 

ez az ősbűn következménye. Nagyszüleink földi létből való eltávozására ne úgy tekintsük, mint egy 

feldolgozhatatlan, idegen, tőlünk távol álló, félelmetes dologra. A halál nem a vég, hanem valami 
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újnak a kezdete. Imádkozzunk halottaink lelki üdvéért! Hogy tiszta lelkiismerettel emlékezhessünk 

rájuk, igyekezzünk idős, beteg szeretteink életét széppé, tartalmassá tenni. Nem a giccses sírcsokrok, 

hanem a halál előtti szeretetteljes együttlétek adhatnak valódi megnyugvást az ittmaradottaknak. 

Tiszteljük, türelemmel gondozzuk tehát nagyszüleinket – kihasználva az időt, amit még együtt tölt-

hetünk. 

Egyszer élünk, miért ne élvezzünk ki mindent a földi jókból?

Sokakban felmerül ez a kérdés is. Miért ne dohányozzunk, igyunk, együnk, éljünk minden testi 

örömnek, ha megvan rá a lehetőségünk? Miért ne próbáljunk ki egy-egy füvescigit, diszkódrogot. 

A válasz nagyon egyszerű: néhány kellemes percünk éveket vehet el az életünkből! Korábban is 

beszéltünk már a káros szenvedélyekről. Itt most annyit jegyzünk meg, hogy önfegyelemmel le-

győzhető a világ élvezeteinek csábítása. Ha azonban mégis elbukunk olykor, meg kell, hogy legyen 

bennünk a készség az újbóli talpra állásra. Nem szabad feladnunk azzal, hogy „én képtelen vagyok 

változtatni az életemen”. Arra ugyanis mindenki képes – persze szükséges ehhez Isten segítségé-

nek kérése, és a megfelelő, segíteni tudó emberekkel való találkozás. Nagyon fontos tudnunk, hogy 

életünk legsötétebb óráiban is visszavár minket az Atya.

A La Mancha lovagja című musicalben (Don Quijote történetének feldolgozása) elhang
zik egy rendkívül bölcs mondat: „Ne hajszold az élvezeteket, mert még vesztedre utol
éred őket.” Jusson eszedbe ez a mondat, amikor a dac és divat olyan helyekre csábítana, 
ahová te sem engednéd majd el a gyermekedet. 

Feladat:

Milyen szépirodalmi alkotásokat ismersz (lehet kötelező olvasmány is), amelyben a jó hősies, tiszta módon győ-
zött? Hogyan döntött a főhős, hogy jóra fordítsa a történetet?

!
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41. Összefoglalás

Jézus eljött közénk, de nem azért, hogy állandóan dicsőítsék őt tanítványai, hanem megalázta 

magát, és engedelmes volt mindhalálig. Már Szent Pál is nagyon fontosnak tartotta, hogy kiemelje 

Jézusnak ezt a természetes, nem megjátszott alázatát. A nagy térítő apostol igyekezett összefoglal-

ni a keresztény hit alapigazságait is. Ezek a hitvallások még rövidek, de gyönyörűen, költői módon 

voltak megfogalmazva. A Kr. u. II. században a hitvédők, az Egyház kiváló, képzett emberei már igye-

keztek pontosítani több, hittel kapcsolatos fogalmat. A nyugati és a keleti egyházatyák keményen 

felléptek a tévtanokkal szemben is, melyek a Szentháromság és Krisztus személyével kapcsolatban 

születtek, de az isteni kegyelemmel összefüggő teológiai viták is jellemezték az egyházatyák kor-

szakát (az első nyolc évszázadot).

A középkor nagy alakja volt Aquinói Szent Tamás, akinek teológiai rendszere évszázadokig meg-

határozó volt a Katolikus Egyházban. Az újkorral kapcsolatban a Trienti Zsinatról (1545–1563) szól-

tunk részletesebben, amely válasz volt a reformációra. Itt dogmatikai döntések is születtek. A fon-

tosabbakról tanultunk:

  a kinyilatkoztatás forrásai a Szentírás és a Szenthagyomány;

  meghatározták a Szentírás kánonját;

  leszögezték, hogy a szentségeket Krisztus alapította;

   a bérmálás nem pusztán szertartás, hanem sajátos értelemben vett szentség – mondta ki a 

zsinat;

  az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Krisztus teste és vére;

  felvenni a szentséget csak a megszentelő kegyelem állapotában szabad;

  a bűnbocsánat szentsége eltörli a halálos bűnöket;

  a szentmise valódi áldozat;

  az egyházi rend és a házasság is szentség;

  létezik a tisztítóhely, az ott lévőket az ittmaradottak imáikkal segíthetik;

   a gyónásban meg kell vallani miden súlyos bűnt szám, fajta és fajtaváltoztató körülmény 

szerint;

  a házasság felbonthatatlan (mert szentség);

  a házasságot két tanú és a pap jelenlétében kell megkötni;

  a párbajokat a zsinat betiltotta.
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Tanultunk a zsinat utáni korszak legjelentősebb hittudósai között 

Liguori Szent Alfonzról is. Az Egyház megújult, a papok képzése ma-

gasabb színvonalú lett, megnyíltak a szemináriumok. De a kornak 

természetesen voltak árnyoldalai is, ilyen volt az indián őslakosság 

leigázása a hódítók által, illetve a négerek rabszolgának való elhurco-

lása. Ekkor kerültek be a teológiai művekbe az emberi jogok. 

Az erkölcsteológia fejlődésének történetében jelentős volt a XX. 

század, amikor a II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) elindította a meg-

újulás folyamatát. A zsinat utáni korszak legjelentősebb erkölcsteo-

lógusa Bernhard Häring volt. A pápák is gyakran megnyilatkoztak 

ebben a korszakban erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban. Korunkban 

az élet védelme került előtérbe az erkölcsteológiai tanulmányokban. 

Ugyanakkor a végső dolgok is egyre jobban foglalkoztatják korunk 

emberét. Ez részben annak köszönhető, hogy a környezetszennye-

zés miatt bolygónk klímája változik, és ez is erősíti a katasztrófavárás 

hangulatát. A végső nap dátumát azonban csak az Atya tudja!

Nem lehetünk tétlenek, mondván, hogy egyszer úgyis minden-

nek vége lesz. Az általános papság arra kötelez bennünket, hogy ne 

legyünk passzívak: kötelességünk hirdetni az evangéliumot, és mindenütt Krisztus tanúiként vi-

selkednünk. J. F. Cooper A préri című könyvében olvashatod a legendás Natty Bumppo halálának 

jelenetét. Indián fogadott fi ához így szól: „Páni, én keresztény ember vagyok, és halálomban is az ma-

radok. Fegyvereimet ne temessétek el velem, és lovat sem kell síromon feláldozni. (…) Fehér ember nem 

dicsekszik halála előtt.” Nem dicsekszik, csak várja Krisztus igazságos ítéletét!

Amikor a felebaráti szeretetet tevékenyen gyakoroljuk, munkálkodunk embertársaink üdvössé-

gén is. Felelősek vagyunk családtagjainkért, és mindazokért, akikkel Isten összehozott minket, hogy 

reánk bízza őket. Védenünk kell mások becsületét, és tetteinkkel is tanúságot kell tennünk erköl-

csi felelősségünkről. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk segíteni másokon, helyes önismeretre van 

szükségünk. Tudatában kell lennünk annak, hogy mihez van tehetségünk, és mihez nincs. Lelki 

egészségünket is ápolnunk kell. A másokkal való kapcsolatainkban fontos az őszinteség. Ezzel ellenté-

tes a hazugság, ami bűn. 

A társadalom alapja a család. A régi magyar paraszti gazdaságok megszűntek, ahol több generá-

ció dolgozott együtt. Törekednünk kellene arra, hogy minél nagyobb számban legyenek példamu-

tató keresztény családok, akik képesek a vidéki, tanyasi életet választani. A nemiséggel kapcsolatos 

bűnökről is tanultunk. Itt ki kell hangsúlyoznunk, hogy milyen fontos, hogy a fi atalok családban, ne 

laza kapcsolatokban gondolkodjanak. 

Az anyagi javakat felhasználhatjuk jóra és rosszra egyaránt. Tanultunk a tulajdonjogról, a tulajdon-

szerzés formáiról, a tulajdon elleni bűnökről. A Földet, mint különösen értékes örökségünket kell kezel-

nünk. A szellemi javakat sem szabad elhanyagolnunk. Az őszinteség és a becsület, a munka, a pihenés 

igenis értékek az életünkben. Az Egyházon belül is vannak feladataink. 

Kalazanci Szent József, a piarista rend és iskolák 
megalapítója, a világ egyik leghíresebb nevelője
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Isten szabadságát semmi sem korlátozza. Jézus maga is szabadságot hozott nekünk. Az igazi 

szabadság az, ha szeretetből teszünk valami jót. Szabadságunk arra való, hogy odaajándékozzuk 

egy Isten szemében jónak tartott cél érdekében. Ez nem azt jelenti, hogy élet és halál uraiként 

rendelkezhetünk mindarról, amiről csak Istennek van joga rendelkezni. Életünk is, halálunk is az ő 

kezében van. A fogamzásgátlás, az abortusz, az eutanázia, a klónozás korunk főbb erkölcsi problé-

mái. Nem élvezhetjük korlátlanul az élet kínálta testi örömöket, mert súlyosan károsíthatják egész-

ségünket (alkohol, dohányzás, kábítószer stb.). 

Éljünk harmóniában a Teremtővel és a természettel!
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