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K e d v e s  Olvasó!  

Kezemben van  a Katekizmus. Spanyolországban  adták ki és már 
az  ötödik kiadás  is elfogyott.  1990-ben  lefordították ukrán  nyelvre  
is.  Szabó  György  atyával,  a  Munkácsi  Egyházmegye  irodaigazga-
tójával,  és  Perduk  Zita  tanárnővel  együtt  lefordítottuk  magyar  
nyelvre is és a kárpátaljai magyar  gyerekek  és hívek  kezébe adjuk. 

De  mielőtt  kezedbe  veszed,  hogy  tanulmányozd  hitünk  igazsá-
gát,  elevenítsük  fel magunkban  szülőföldünk,  Kárpátalja  és  így  a  
Munkácsi  Egyházmegye  rövid  történetét,  múltját, jelenét... 

Milyen  is szülőföldem, Kárpátalja? Természeti  szépsége  minden  
kor  minden  emberét  elkápráztatja.  

De milyenek  az emberek, akiknek  szülőföldjük ez a táj? Asztaluk 
gazdagon  van-e  terítve?  Eletük  és  emberi  sorsuk  a  forgandó  sze-
rencsétől  függ-e,  vagy  ők  maguk  szerencséjük  kovácsai?  Van-e  e  
földnek  és  lakóinak  múltja,  történelme?  Mit  mondanak  nekünk,  
mit  üzennek  fiainknak  Ungvár  és Munkács  várai,  a  nevickei,  sze-
rednyei, huszti  romvárak  omladozó falai, kövei? Milyen  népek,  mi-
lyen  emberek  lakják  e vidéket?  Nemzeti, társadalmi,  vallási  viszá-
lyokról  tesz-e  említést  a  történelem?  

És milyen  a jelene?  Békében,  szeretetben,  megértésben  élnek-e  
e  fold  soknemzetiségű  lakói? Van-e  jogunk  bízni  a jövőben,  hogy  
itt  is  emberhez  méltó  életet  éljünk?  

Kárpátalja felett mindig ragyogott  a napsugár, vagy fekete, sötét 
fellegek  is borították  az  eget?  

О,  a Sátán  nem  nyugodott,  és még ma  is mindent  elkövet,  hogy  
életünket  megmételyezze.  A  sztálini  éra,  például,  életünk  egyik  
legsötétebb  korszaka  volt.  A letartóztatások,  elhurcoltatások  kor-
szaka.  Romzsa  püspököt,  Orosz  Péter  atyát  és  még  öt  társunkat  
halálra  ítélték,  kivégezték  vagy  meggyilkolták...  Nem  tudom  me-
lyik kifejezés a legmegfelelőbb.  1949-ben templomainkat  bezárták,  
vagy  az államegyháznak  adták  át.  Papjaink  közül  128-at  letartóz-
tattak  csak  azért,  mert hűek  maradtak  hitükhöz,  esküjükhöz.  De 20 
református  és  19 római  katolikus  papot  is börtönbüntetésre  ítéltek.  

...Mindez  azért  történt,  hogy  a  nyáj pásztor  nélkül  maradjon...,  
hogy  a hitet,  a vallást  tövestül  kitépjék  híveink,  gyermekeink  lel-
kéből  és janicsárokká  neveljék  őket.  



De a Sátán  aljas terve nem sikerült. Nem vesztettük  el  bitünket,  
hogy  a  viharra  csend jön  egyszer  és  megjelenik  a  fény  az  égen.  

Szemedi  János  görög katolikus  püspöknek,  a  Munkácsi  Egyház-
megye  megyéspüspökének  címere  azt  a  bibliai jelenetet  ábrázolja,  
mikor  a  tengeren  ott  hányódik  a  csónak,  benne  kétségbeesetten  a  
tanítványok.  A csónakban  áll Jézus és kitárt  karokkal  így  szól  hoz-
zájuk:  „Ne féljetek! Én  veletek  vagyok!"  

Kedves  Olvasó!  
Vedd  kezedbe  e kis  könyvet  és  olvasd.  És  meglátod,  megérted:  

halk  léptekkel  közöttünk  jár  az  Úr  és  nem  hagy  el  minket  soha.  
Szíved  ajtaján kopogtat  és bebocsátást  kér.  Nyisd  ki  szíved  és  éle-
ted  ajtaját , hallgasd  tanítását  — melyet  e kis  könyv  tolmácsol  —  
és  meglátod:  félnünk  nem  kell! Mert  nem  sodorhat  el  minket  sem  
a  Sátán  minden  ereje  és  furfangja,  sem  a  sors  zivatara,  mert  О  
velünk  van  a  világ  végezetéig.  

Ungvár,  1992.  szeptember  17.  
Dr.  Ortutay  Elemér  aranymisés  áldozópap.  



A  MAGVETŐ  

Egy  nap  Jézus  leült  a  genezáreti  tó  partján,  majd  beszállt  egy  
bárkába  és  az  odasereglett  népet  így  tanította:  

Kiment  a  magvető  a  földjére vetni.  Amint  vetett,  némely  szem  
az  űtfélre esett.  Odaszálltak  a madarak  és fólcsipegették.  Némely  
mag  köves  helyre  esett,  gyökeret  nem  tudott  verni,  így  elszáradt.  
Némely mag pedig a tövisek  közé hullott,  melyek  a magot  elnyom-
ták.  De  sok  mag  földbe  hullott  és  termést  hozott.  Jézus  azután  
megmagyarázta  a példabeszéd  értelmét.  Mikor  valaki  meghallgat-
ja  ugyan  Isten  tanítását,  de  nem  szívleli  meg,  eljön  a  gonosz  és  
elragadja,  amit  a  szívébe  vetettek.  Ez  az,  akinél  a  mag  az  űtfélre  
esik. 

A köves  talajra  hullott  mag  az,  amikor  valaki  meghallgatja  az  
igét  és  szívesen  be is fogadja, de nem  ver benne gyökeret  a  tanítás  
lényege...  és ha jön  a kísértés  és hitéért  üldöztetést  szenvedhetne,  
eltántorodik,  gyáván  megtagadja  a  tanítást.  

A tövisek  közé hullott  mag  annál,  aki  ugyan  meghallgatja  a  ta-
nítást,  de  a  világi  gondok,  a  csalóka  képek  eltakarják,  elfojtják és 
meddő  marad.  

Végül  a jó  földbe hullik  a  mag,  ha  az  igét  meghallgatják,  meg-
szívlelik  és termést  is hoz,  mert  e tanítás  alapján  rendezik  be  éle-
tüket.1 

Az  Istentől  kapott  TANÍTÁS  

Mit  értünk  az  Istentől  kapott  tanítás  alatt?  
Ezt  így fogalmazhatjuk meg: hinnünk  kell  mindazt,  amire  Isten  

tanított,  amit  Isten  kinyilatkoztatott.  
Értsük  meg  ezt  a  szót  „kinyilatkoztatott".  Ez  azt  jelenti,  hogy  

Isten  tudomásunkra  hozta  akaratát,  hogy tanítását  elfogadjuk  és  
megértsük. 

Akaratát kiválasztott prófétái, papjai által nyilatkoztatta ki. Ké-
sőbb Jézus  Krisztus,  valamint  apostolai,  tanítványai,  és  ezek  utó-
dai  közölték  velünk  Isten  akaratát.  



A  Szentírás  

Hol találhatjuk meg mindazt, amire Isten tanított és tanít  minket?  
A Szentírásban,  amely  két  részből  áll. O -  és  Újszövetségből.  A  

kettő  között  a ha tár  Jézus  Krisztus  születése.  
Ez  a  szó, hogy  szövetség arra  utal,  hogy Isten  szövetséget  kötött  

az  emberrel,  és  az  ember  elfogadja Isten  tanítását.  

A  hagyomány  

Hitünk  forrása  nemcsak  a  Szentírás,  de  a  hagyomány  is,  mely  
továbbadja Isten  tanítását.  

A  Biblia  

A Szentírást  görög nyelven  Bibliának  hívjuk, mert  Isten  sugal-
latára  írták.  A  Biblia  könyveket  jelent,  és  72  könyvből  áll.  Ebből  
15  az  ószövetségi  és  27  az  újszövetségi  könyv.  

Melyek  a  legfontosabb  könyvek?  
1. Az Evangélium,  amely Jézus  életével  foglalkozik:  születésétől  

kezdve  haláláig.  Ismerteti  tanítását  és  részletesen  leírja  szenve-
dését, kereszthalálát,  feltámadását,  egészen  a  mennybemenetelig.  

Az  Evangéliumot  Máté,  Márk,  Lukács  és  János  írták,  akiket  
evangélistáknak  nevezünk.  

2.  Az Apostolok  cselekedetei.  Az apostolok  életével,  cselekedete-
ivel,  tanításával  foglalkozik.  

A  Szenthagyomány  

Jézus  és  az  apostolok  tanítása,  melyet  nem  írtak  le,  de  a  tanít-
ványok  élő  szóval  tovább  adták  és  így  maradt  meg  a  hívók  emlé-
kezetében. 

A  Katekizmus  

A  Katekizmusban  találjuk  meg  mindazt,  amit  tudnunk  kell.  A  
Katekizmus  általában  kérdés-felelet  formájában  magyarázza  hi-
tünk  tanítását.  



Hitünk  tanait  előadni  és megmagyarázni  az egyházi  tanító,  más  
néven  hitoktató  illetékes.  

Jézus hatalmat  adott  az Egyháznak,  hogy apostolai  és azok  utó-
dai,  a  világ  végezetéig  hirdessék  az  О tanítását.  „Menjetek  és  ta-
nítsatok  minden  nemzetet..."  — e szavakkal  bízta  meg  őket,  hogy  
tanítását  mindenki  megismerje.  

Az  apostolok  utódai  a  püspökök,  akiknek  a  papok  és  megbízott  
hitoktatók  segítenek  munkájukban.  

A  világ  legismertebb  könyve  a  Biblia.  A  Bibliát  mindenkinek  
ismernie  kell.  Nemcsak  ismerni,  de  a benne  lévő tanítás  szellemé-
ben  kell  élnünk.  

A  megismert  igazságot  el  kell  fogadnunk,  ez  legyen  életünk  
irányelve.  Ezt  röviden  így  fogalmazhatjuk  meg:  hitünket  állha-
tatosan  megkell  vallanunk  és hitünket  megtagadni  sohasem  sza-
bad! 

Az  apostolok  hite  

Szent  János  evangélista,  а  VI.  fejezetben  leír  egy  tanulságos  
történetet  és  így adja  vissza Jézus  szavait:  „Én  vagyok  az  élet  ke-
nyere.  Aki  hozzám jön,  nem  éhezik  és aki  bennem  hisz,  nem  szom-
jazik  többé  soha."  Majd  így  folytatja  Krisztus  szavait:  „Aki  e  ke-
nyérből  eszik,  nem  éhezik."  

Sokan  nem értették  meg Jézus szavait  és így fogadták: „Kemény 
beszéd  ez..."  

Ettől  fogva tanítványai  közül  sokan  visszahúzódtak  tőle  és  nem 
jártak  vele.  Jézus  ekkor  megkérdezte  a  tizenkettőt:  „Csak  nem  
akartok  ti  is elmenni?" Simon  Péter  erre  így válaszolt:  „Mi  hisszük  
és  tudjuk,  hogy  Te  vagy  Isten  szentje..."  Es  nem  hagyták  el  őt.2  

Az ember  a mindennapi  életben  is hisz  másoknak.  Mi lenne  ve-
lünk,  ha  senkinek  sem hinnénk?  Pedig  sokszor  csalódnunk  kell  az  
emberekben. 

De Istenben  nem csalódhatunk,  még akkor  sem, ha  sokszor  nem  
értjük  az  ő akaratát.  Hisz  Isten  nélkül,  az  О tanítása  nélkül  nem  
lenne  értelme  földi  életünknek.  Ezért  csak  így  imádkozhatunk:  



„Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy az élő Isten fia." És  hitünk  
legyen  olyan  erős,  mint  annak  a  vértanúnak  a  hite,  akitől  kínzói  
azt  kérdezték,  mondd,  miben,  kiben  hiszel,  hogy  érte  képes  vagy  
meghalni?  Erre  ő így  válaszolt:  „Credo,  credo,  hiszek,  hiszek  egy  
Istenben, mennynek  és földnek, minden  látható  és láthatatlan  dol-
gok  teremtőjében."  

Mit jelent  az  a  szó,  hogy  „hit"?  
Ha  én  minden  fenntartás  nélkül,  még  akkor  is,  ha  eszemmel  

megmagyarázni  nem  tudom,  elfogadom  azt,  amit  Isten  kinyilat-
koztatott  és  az  Egyház  tanít.  Ezt  nevezzük  hitnek  és  az  ilyen  em-
bert  hívőnek.  

Mi  a jelentősége  a  hitnek?  
A hitnek  és hittudománynak  a jelentősége  és feladata,  meggyőz-

ni  az  embereket,  hogy  az  Isten  a  legtökéletesebb  LÉNY,  aki  nem  
tévedhet  és  minket  félre nem  vezet.  

Milyen  hitűek  vagyunk  mi?  
Mi  keresztények  vagyunk,  a  katolikus  hitet  valljuk,  melyet  a  

katolikus  Egyház  tanít.  Hiszünk  abban,  hogy  a  katolikus  Egyház  
Jézus  tanítását  csorbítatlanul  adja  az  emberiségnek.  

Imáinkat,  szertartásainkat  a bizánci, keleti  vagy más  szóval  gö-
rög  szertartás  szerint  végezzük.  Ezért  görög  katolikusoknak  ne-
vezzük  magunkat.  

Elismerjük, hogy az Egyház feje, Péter  törvényes  utóda  a  Római  
Pápa. 

Hogyan  üdvözöljük  egymást?  

„Dicsőség Jézus  Krisztusnak."  A válasz  — „Mindörökké  Ámen."  
Húsvétkor:  „Feltámadt  Krisztus.",  „Valóban  feltámadt."  
Kevésbé ismeretes  nálunk  a karácsonyi  köszöntés: „Jézus  Krisz-

tus  született."  „Örvendezzünk,  vagy  Dicsőítsük  őt."  

Hitünk  külső  jelei  

Hitünk  külső  jele  a  kereszt.  Ezzel  ékesítjük  templomaink  tor-
nyát.  Keresztvetéssel  kezdjük  imáinkat.  



Hitünk  alapvető  tanítása,  

amit  minden  kereszténynek  tudni  kell:  
1.  Egy  Isten  van,  a  világmindenség  teremtője  és  kormányzója.  
2. Isten  igazságos bíró, ki  a jókat megjutalmazza  és a  bűnösöket  

megbünteti. 
3. Az egy Istenben három  személy van: az Atya,  a Fiú és a  Szent-

lélek.  Ezt  nevezzük  Szentháromságnak.  
4.  A  második  isteni  Személy,  a  Fiú  Isten,  emberré  lett,  azaz  

testet  öltött,  hogy  önként  vállalt  szenvedésével  és halálával,  a  ke-
reszthalállal  minket  megváltson,  megmentsen.  

5.  Az  ember  lelke  halhatatlan.  
6.  Az  isteni  kegyelem,  azaz  Isten  segítsége  számunkra  feltétle-

nül  szükséges.  

A  Hiszekegy  

Mindazt,  amit  és  amiben  hinnünk  kell,  egy  gyönyörű  ima,  a  
Hiszekegy,  latinul  Credo  (Kredo)  tartalmazza.  

Legnagyobb  kincsünk  

Az  embernek  legnagyobb  kincse  a  hit.  Hitünket  kézzelfogható,  
ünnepélyes  formában  templomokban  valljuk  meg.  A  templomok  
őrzői  a  papok,  akik  Isten  hivatalos  szolgái.  A  templom  lakói  és  
hitünk  megvallói  a  hívek.  A keresztény  hitünk  jele  a  kereszt.  Ne  
félj és ne  szégyelld  hitedet  megvallani!  





AZ  ÓSZÖVETSÉG  

A HISZEKEGY  ELSŐ  ÁGAZATA  

„Hiszek  egy Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  föld-
nek,  minden  látható  és láthatatlan  dolgoknak  teremtőjében."  

Az  Úr  Isten  

Minden  ember,  aki értelme  segítségével  elmélyedt már  világunk  
bölcs rendjében, el kell, hogy jusson arra  a következtetésre,  esetleg  
mély meggyőződésre,  hogy létezik  egy felsőbb lény, ki  mindenható,  
bölcs,  világunk  teremtője.  Ez  a  Lény,  az  Úr  Isten.  

Az emberi értelem azonban behatárolt, gyenge ahhoz, hogy  meg-
ismerje az Urat,  ezért Isten  az emberek  iránti  szeretetejeléül  meg-
ismertette  őket saját Lényével  olyan  eszközök  segítségével,  melyek  
érthetőek  voltak  egy  fejletlen  társadalom  tagja,  az  ókor  embere  
számára.  Isten  emberi  alakot  öltve jelent  meg  előttük  és  emberi  
szóval  szólt  hozzájuk.  

Magát  az Urat  azonban  soha  emberi  szem  nem  látta  és  nem  is  
láthatja, mert Isten  a legtisztább lélek, akit földi ember szeme nem 
láthat,  és emberi  érzékszerv nem  érzékelhet.  Egy felsőbb lény,  aki  
mindenható,  teremtője  és  irányítója  a  megteremtett  világnak.  
Ésszel  ezt felfogni lehetetlen,  csupán  a feltétlen  hit,  ami  segít  ne-
künk. 

A Szentírás  a  következőket  tanítja  az  Úrról:  
a)  Isten  a  legtisztább  lélek;  
b)  az  Isten  Mindenható,  a lét  és  a  mindenség  ura;  
c)  О  a  menny  és  a  föld, vagyis  a  látható  és  a  láthatatlan  világ  

Teremtője; 
d)  az Úr  a  mi  Atyánk,  és  mi  az  О teremtményei  vagyunk;  az  Úr  

nem  csak  megteremtette  a  világot  és  az  embereket,  hanem  ural-
kodik  is fölötte; 

e)  az  Úr  a  szeretet,  a jóság  és  az  igazság;  
f) az Úr  örök, mindenható,  mindenütt jelen  lévő, mindenható,  a  

legszentebb,  legbölcsebb,  legigazságosabb,  legirgalmasabb  és  leg-
hűbb; 



g)  egy  Isten  van,  de  három  személyben:  az  Atya,  a  Fiú  és  a  
Szentlélek,  ezt  egy  szóval  Szentháromságnak  nevezzük.  

Éppen  ezért,  parancsolja  a  Szentírás  a  legfontosabb  parancso-
latot: 

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

Ki  az  Úr  Isten1?  

Az  Úr  Isten  a  legtökéletesebb  lény,  a  legtisztább  lélek,  menny  
és  föld,  vagyis  minden  láthatónak  és láthatat lannak  Teremtője.  

Látható-e  Isten?  

Isten emberi  szem számára láthatatlan, mert Isten  lélek  és nincs 
teste. 

Mi  a  lélek?  

A lélek  halhatatlan  és  test  nélküli  lény,  mely  szabad  akarattal  
és  értelemmel  rendelkezik.  

Mióta  létezik  az  Isten  és  meddig  lesz?  

Isten  mindig  volt  és  mindig  lesz,  Isten  örökkévaló.  

Hol  van  az  Isten?  

Isten  ott  van  mindenhol,  minden  teremtményében.  Isten  min-
dent  tud,  mi  volt,  van  és  lesz,  ismeri  cselekedeteinket,  gondolata-
inkat.  Isten  mindenható,  megtehet  mindent,  amit  akar.  

*  *  *  

Isten  a  mi  Atyánk,  szeret  minket  s  gondoskodik  rólunk.  Eszte-
lennek  nevezi  a  Biblia  azokat  az  embereket,  akik  nem  akarják  
hallani  Istent.  Halld  meg  és  fordulj  hozzá  bizalommal,  megsegít  
téged. 



Már  az  ókori  bölcsek,  filozófusok, kik  még  semmit  sem  tudtak  
az  isteni  kinyilatkoztatásról  azt  írták,  hogy  minden  ember  érzi,  
hogy  létezik  Isten,  minden  nép  hisz  egy  természetfeletti  lényben,  
Istenben. 

A világ  teremtése  

Minden  kor  gondolkodó  embere  kereste  és  a  mai  napig keresi  a  
feleletet  a  következő  kérdésekre:  Hogyan  keletkezett  a  világmin-
denség? 

Hogyan  keletkezett  a  föld,  az  a  bolygó,  amelyen  az  ember  él?  
Hogyan  keletkeztek  azok  a teremtmények,  amelyek  benépesítik  

a  földet?  
Hogyan  keletkezett  az  emberi  faj?  
Létezik-e  a  látható,  az  emberek  számára  érzékelhető  világon  

kívül  egy másik, láthatatlan  világ,  melyről  csak  az isteni  kinyilat-
koztatás  szól?  

A tudomány,  az emberi  megismerés határain  belül  és fejlettségi 
fokától  függően,  sokszor  megpróbálta  már  megválaszolni  ezeket  a  
kérdéseket.  Néha  helyesen,  néha  helytelenül.  

A Szentírás  világosságot  visz  a hipotézisek  és feltevések  halma-
zába.  A Teremtés  könyvének  első  fejezeteiben  válaszol  a  fentebb  
feltett  kérdésekre.  

Figyelembe  kell  venni,  hogy  a  Biblia  nyelvezetében  jelképeket  
és metaforákat  használva  számol  be  az  eseményekről,  mely  nyel-
vezet  a Szentírás keletkezésének  idejében  elterjedt  és érthető  volt  
az  emberek  számára.  

íme,  így  ír  az  írás:  
Először  teremtette  Isten  az  eget  és  a  földet.  A  föld  puszta  volt  

és  üres,  sötétség borította  a  mélységeket  és  Isten  lelke  lebegett  a  
vizek fölött. Isten  így szólt: „Legyen  világosság." És világosság  lett.  
Isten  elválasztotta  a világosságot  a sötétségtől.  A világosságot  nap-
palnak  nevezte,  a  sötétséget pedig éjszakának.  Ez volt az  első  nap.  

Isten  újra  szólt:  „A  vizek  felett  keletkezzen  szilárd  boltozat."  
Isten  a boltozatot  égnek  nevezte.  Ez  volt  a  második  nap.  

Isten  ismét  szólt: „Gyűljenek  össze  az  ég alatti  vizek  egy  helyre  
és  emelkedjék  ki  a  szárazföld."  Úgy  is történt.  És  megparancsolta  



az  Úr,  hogy  a  földön  zöld  növények  és  fák  nőjenek.  Ez  volt  a  har-
madik  nap.  

Akkor  újra  szólt  Isten:  „Legyenek  világító  testek  az  égen  és  vá-
lasszák  el  a  nappalt  az  éjszakától."  Ezzel  az  égboltra  helyezte  a  
Napot és a Holdat, hogy uralkodjanak  a nappal  és az éjszaka fölött.  
Ez  volt  a  negyedik  nap.  

Isten  megparancsolta,  hogy  a  vizek  teljenek  meg  élőlények  so-
kaságával,  az  égen,  a  föld  felett  pedig  röpködjenek  madarak.  Ez  
volt  az  ötödik  nap.  

Isten  megteremtette  az  erdei  vadakat,  csúszómászókat  és  más  
állatokat  fajtájuk  szerint.  Isten  újra  szólt:  „Teremtsünk  embert,  
képmásunk  szerint,  magunkhoz  hasonlóvá."  Megteremtette  Isten  
az  embert  saját képmására,  és hata lmat  adott  neki  a  föld  minden  
teremtménye  fölött.  Ez  volt  a  hatodik  nap.  

Az  Úr  látta,  hogy  amit  alkotott,  az  mind  nagyon  jó.  A  hetedik  
napon  az  elvégzett  munkája  után  megpihent.  Megáldotta  és  meg-
szentelte  ezt  a  napot,  annak  jeléül,  hogy  megpihent  teremtő  mun-
kája  után.3  

*  *  *  



A földet, az eget és minden  élő és élettelen  dolgot,  a  mindenható  
Isten  teremtett.  О  a  forrása  mindennek,  ami  létezik.  Az  érzékel-
hető  világ  létrejöttével  együtt  létrejött  a  tér  és  az  idő  is.  

A láthatatlan  világ  teremtése  

Az  Úr  Isten  megteremtette  a  láthatatlan  világot  is,  vagyis  az  
eget  és  az  égben  az  angyalokat.  Az  angyalok  a  legtökéletesebb,  
leginkább  Istenhez  hasonlítható  teremtmények.  Lelkek,  melyek  
szabad  akarattal  és értelemmel  rendelkeznek.  Az Úr  azért  terem-
tette  az  angyalokat,  hogy  dicsőítsék  őt,  szolgáljanak  neki  és  az  
embereknek. 

Ámde nem minden  angyal  szerette  egyformán  az Urat.  A  Sátán  
és  még  egy pár  angyal  Istenhez  hasonlóak  akartak  lenni  és  fellá-
zadtak  ellene.  Isten  azonban  megbüntette  a  rossz  lelkeket  enge-
deti en ségük ért  és büntetésül  örök  száműzetésre  ítélte  őket  a  po-
kolba.4 

Ok  a  gonosz  lelkek,  vagy  ördögök,  akik  rosszat  akarnak  az  em-
bereknek.  Az angyalok  viszont megvédik  az embereket  a  gonosztól.  
Hitünk  úgy  tanítja,  hogy  minden  embernek  van  egy  őrangyala,  
amely  elkíséri  egész  életén  keresztül.  

Miért  teremtette  az  Úr  az  angyalokat?  

Isten  azért  teremtette  az  angyalokat,  hogy  szeressék  őt,  dicsér-
jék,  szolgáljanak neki, és megvédjék  az embereket  a rossztól.  Isten  
az  angyalokat jónak  és  szentnek  teremtette.  

Minden  angyal  egyformán  jó  és  szent  maradt-e?  

Nem,  egyes  angyalok  elvesztették  szentségüket,  mert  vétkeztek  
az Úr  ellen, büszkék  voltak  és  a büszkeség  az  első főbűn. A gonosz  
lelkek  rossz hatással  vannak  az  emberekre,  búnbe  viszik  őket.  El-



lenben  nem  minden  kísértés  származik  a gonosz  lelkektől.  Önma-
gunkban  és  a  minket  körülvevő  világban  is  sok  a  rossz.  

Ellen  lehet-e  állni  a  kísértésnek?  

Mindenféle kísértésnek  ellen  lehet  állni, annál  inkább,  mivel  az  
Úr  segít  minket  ebben.  

*  *  *  

Gyakran,  mikor fontos kérdésekben  tanácstalanok  vagyunk  két  
hangot hallunk  lelkünkben.  Az egyik az isteni  igét ju t ta t ja  eszünk-
be,  másik  a bűnre  csábít.  Jól  jegyezzük  meg,  hogy  a jó  és  a  rossz  
szellemek  harcot  folytatnak  a  lelkünkért,  és  nem  szabad  megen-
gedni,  hogy  a  rosszak  győzedelmeskedjenek  a  lelkünkben.  

Egyházunk november 21-én  (nov. 8-án) tart ja Mihály  arkangyal  
és  minden  angyal  ünnepét.  Azonkívül  minden  hét  első  napja  az  
angyaloknak  van  szentelve.  

Imádság  a  szent  angyalokhoz:  

Istenek  főharcosai,  az  isteni  dicsőség  szolgálattevői,  angyalok  
fejedelmei  és  az  emberek  oktatói,  kérjetek  nekünk  hasznosat  és  
nagy  kegyelmet,  mint  a  testnélküliek  főharcosai!  

A látható  világ  megteremtése  

A  látható  világ  teremtésének  első  bibliai  mondata  olyan  
messzeségekbe  visz  el  minket,  mely  semmiféle  időmértékkel  nem  
mérhető.  A mélységek  és magasságok  rendezetlen  ősállapotából,  a  
ködök,  felhők  és földi  vizek  felett  lebegő  „Isten  lelke" emberi  érte-
lemmel  fel  nem  fogható  szelleme  formálta  meg  a  rendet,  benépe-
sítve  élőlényekkel  a földet. A megteremtett  mindenségbe  Isten  el-
helyezte  saját  törvényeit,  melyek  szabályozzák  a  létet.  Eme  
törvények  a Teremtő felülmúlhatatlan  bölcsességéből  származnak.  



Az Isteni  teremtés  folyamata  tovább tart  és  fog tartani  az  idők  
végezetéig,  mert  az  Isten  a  lét  Ura  és fenntartja  azt  attól  függet-
lenül,  hogy  milyen  folyamatok  zajlanak  le  a  látható  világban.  

Ki  teremtette  meg  az  eget  és  a  földet?  

Az  eget  és  a földet, vagyis  a látható  és láthatatlan  világot  Isten  
teremtette  meg.  

Mit  értünk  a  teremtés  alatt?  

A  teremtés  alatt  azt  értjük,  mikor  a  Mindenható  a  semmiből  
létrehozta  a  mindenséget.  

Miért  teremtette  meg  az  Úr  a  világot?  

Az Úr  azért  teremtette  meg  a  világot,  hogy  dicsőítsék  az  Urat,  
és  mivel  látta,  hogy  mindaz,  amit  megteremtett  az jó.  

Az első  emberpár  teremtése  

„Alkotó  tevékenységének  hatodik  napján,  megalkotta  az  Úr  
szándékának  célját,  az  embert,  az  ő képére,  Isten  képére."  

Isten  az embert  a föld porából  alkotta  meg, és belelehelte  az  élet  
leheletét.  Halhatatlan  lelket  adományozott  neki.  A  Szentírás  az  
első  embert  Ádámnak  nevezi,  ami  azt  jelenti:  ember  a  földből.  
Ádám  eleinte  egyedül  volt.  Aztán  Isten  így  szólt:  „Nem  jó  az  em-
bernek  egyedül  lenni. Alkotok  neki  segítőtársat,  aki  hozzáillő." Az 
Úr  álmot  bocsátott  Ádámra,  s  mikor  elaludt,  kivette  egyik  oldal-
csontját  és  helyét  hűssal  töltötte  ki.  

Utána  Isten,  az  emberből  kivett  oldalcsontból  megalkotta  az  
asszonyt,  és  az emberhez  vezette.  Ádám  Évának  nevezte  el felesé-
gét, mert  ő lett minden  élő anyja. Isten egymásnak teremtette  őket.  

Az Úr kertet  telepített  az  Édenben.  A kert  közepén  az Úr  kisar-
jasztotta  az  élet  fáját,  a jó  és  a  rossz  tudásának  a  fáját.  Isten  az  
embert  az  édenbe  helyezte,  hogy  művelje  a kertet  és  őrizze.  Meg-
parancsolta  az embernek,  hogy  a kert  minden  fájáról ehet,  de  a jó 



és  a rossz tudásának  fájáról ne  egyék,  mert  amely  napon  megkós-
tolja,  meghal.5  

Ádám  és  Éva  boldogok  voltak  a  paradicsomban.  Az Úr  szerette  
és minden jóval  ellátta  őket.  Cselekedeteiket  az  értelem  irányítot-
ta,  testük  soha  nem  ismert  fáradtságot  és betegséget,  és  halhatat-
lan  volt,  mely  a  lelkükkel  együtt  volt hivatva  folytatni  örök  életü-
ket  a  mennyben.  

Mi  az  ember?  

Az  ember értelmes lény, kinek  örök  és természetfölötti  küldetése  
van.  Isten  teremtette,  testből  és  lélekből.  

A  testtel  együtt  meghal-e  a  lélek  is?  

Az ember  lelke  sohasem  hal  meg.  A halál  pillanatában  elhagyja  
a  testet  és  egy  másik  világban  folytatja  boldog,  vagy  boldogtalan  
létét. 



Miért  teremtette  Isten  az  embert?  

Isten  az  embert  azért  teremtette,  hogy  éljen  ezen  a  világon,  él-
vezze javait,  hogy megismerje az Urat,  higgyen  benne,  dicsőítse  és  
szent  akaratát  teljesítse; rövid  életével  kiérdemelje  az  örök  létet  a  
mennyországban. 

Mi  történik  az  ember  testével  a  halál  után?  

Az  ember  teste  a  világ  végeztével  feltámad,  egyesül  a  lélekkel  
és  örök  boldogságban,  vagy  örök  kárhozatban  lesz  része.  

Ki  volt  az  első  emberpár?  

Az  első  emberpár  Ádám  és  Éva  volt.  Az  Édenben  éltek  és  bol-
dogok  voltak,  mert  részesei  voltak  Isten  kegyelmének,  nem  ismer-
ték  a  fájdalmat  és testük  lelkükkel  együtt  halhatatlan  volt.  

*  *  *  

Milyen hatalmas és mindenható az Úr, hogy egyetlen  akaratával  
megteremtette  az eget  és  a földet,  a látható  és láthatatlan  világot,  
mindezt  saját  dicsőségére.  

Mi,  emberek  is  mindennapi  imánkban  „Hiszek  egy  Istenben,  
mindenható  Atyában,  mennynek  és földnek teremtőjében"  dicsőít-
jük  az Urat.  Mert  örül  az  ember  lelke,  mikor  látja, hogy  mindazt,  
mit  Isten  megteremtett,  azt  az  emberek  hasznára  is  teremtette.  

A  legjobban  akkor  fejezzük  ki  az  Úr  iránti  szeretetünket,  ha  
végrehajtjuk szent  akaratát  és  úgy  élünk,  hogy  parancsainak  ele-
get  tegyünk.  

Életünk  minden percében emlékeznünk kell arra, hogy halhatatlan 
lelkünk  az  Úréhoz  hasonló  és,  hogy küldetésünk  van  e földön. 

A  bűnbeesés  

A kígyó  ravaszabb  volt  a  világ  minden  állatánál.  Megirigyelte  az  
első  emberpár  boldogságát,  és  elhatározta,  hogy bűnbe  viszi  őket.  



Azt  mondta  az  asszonynak:  „Valóban  mondta  Isten,  hogy  nem  
ehettek  a  kert  minden  fájáról?" Éva  így  válaszolt  a  kígyónak:  „A  
kert  fáinak  gyümölcséből  ehetünk.  Isten  csak  a  kert  közepén  álló  
fára  mondotta,  hogy  ne  egyetek  gyümölcséből,  nehogy  meghalja-
tok". Erre  a kígyó azt mondta: „Semmi esetre  sem fogtok  meghalni.  
Isten  jól  tudja,  hogy  amelyik  napon  esztek  annak  a  fának  a  gyü-
mölcséből,  szemetek  felnyílik, olyanok  lesztek,  mint  ő, ismerni  fog-
játok  a jót  és  a  rosszat.  Ezért  tiltotta  meg,  hogy  egyetek  a  fa  gyü-
mölcséből." 

Éva  meghallgatta  a  kígyót,  vett  hát  a  gyümölcsből,  megette  és  
adott Ádámnak  is. Ekkor felnyílt a szemük,  észrevették,  hogy  mez-
telenek. Szégyenükben  elbujdostak  a bokrok  közé, fügefalevelekből 
kötényt  csináltak  maguknak.  

Mikor  az  Úr  mindezt  meglátta  így  szólt  Ádámhoz:  „Ettél  arról  
a fáról, melyről  megtiltottam,  hogy egyél?" Ádám feleségére  akarta  
hárítani  a  felelősséget  és  azt  mondta:  „Az  asszony  adott  nekem,  
akit mellém rendeltél, azért ettem." Isten megkérdezte  az  asszonyt:  
„Mit  tettél?"  Az  asszony  a  kígyót  tette  felelőssé:  „A kígyó  vezetett  
félre,  azért  ettem."  

Ádám  és  Éva  ahelyett,  hogy  bocsánatot  kértek  volna  az  Úrtól,  
mert vétettek  ellene, másra hárították  bűnüket.  Akkor azt  mondta  
az  Úr  Évának:  „Megsokasítom  terhességed  kínjait,  fájdalmak  kö-
zött  szülöd  gyermekeidet,  vágyakozni  fogsz férjed után,  ő  azonban 



uralkodni  fog rajtad." Az embernek,  pedig azt mondta:  „Mivel  hall-
gattál  az  asszony  szavára  és  ettél  a  fáról, jóllehet  megtiltottam,  
hogy  egyél  róla,  a  fóld átkozott  lesz miattad.  Fáradsággal  szerzed  
meg  ra j ta  táplálékodat  életed  minden  napján.  Tövis  és  bojtorján  
terem  számodra,  a  mező füvét kell  enned.  Arcod  verítékével  szer-
zed kenyeredet,  míg vissza  nem  térsz  a  földbe, amiből  lettél,  mert  
por  vagy  és  a  porba  térsz  vissza."  

Majd  így  folytatta  az  Úr:  „Lám  az  ember  olyan  lett,  mint  az  
Isten,  ismer jót  és  rosszat.  De  nem  fogja kinyújtani  a  kezét,  hogy  
az  élet  fájából  is  vegyék,  egyék  és  örökké  éljen."  Isten  kiűzette  
Ádámot  és  Évát  az  Édenből,  hogy  múvelje  a  földet,  amelyből  lett.  

Az  Éden  kertjének  bejárata  elé  az  Úr  odaállította  a  kerubokat  
a  tüzes  karddal,  hogy  őrizzék  az  élet  fájához vezető  u ta t / '  

így,  há t  az  első  emberpár,  kit  az  Úr  a  saját  maga  képére  és  
hasonlóságára  teremtett, bűnt követett  el. Ezért minden  ember,  ki  
tőle  származik  bűnös.  

Mit  tesz  az,  ki  megszegi  az  Úr  parancsát?  

Aki  megszegi  az  Úr  parancsát  az  vétkezik.  

Hogyan  nevezzük  az  első  emberpár  bűnét?  

Az  első emberpár  bűnét  eredendő  bűnnek  nevezzük.  

Hogyan  büntette  meg  az  Úr  az  első  emberpár  vétkét;  csak  az  első  
emberpár  bűnhődött  meg  vétkéért.?  

Isten  Ádámot  és  Évát  kiűzte  a  Paradicsomból,  lelke,  vétke  kö-
vetkeztében  elvesztette  isteni  szentségét,  fogékony lett  a  rosszra.  
Teste  elveszítette  halhatatlanságát,  megismerte  a  fájdalmat,  és  
mindennapi  kenyeréért  keményen  meg kellett  dolgoznia.  Mindezt,  
a  halált,  a  fájdalmat,  a  lelki  gyengeséget  Ádámon  keresztül  az  
egész  emberiség  örökölte.  



Mondhatjuk-e,  hogy  igazságtalan  az  Úr,  mikor  megbüntet  min-
ket  őseink  vétkéért?  

Nem  mondhatjuk, mert  az Úr  semmi  olyantól  nem  fosztott  meg  
minket,  ami  a természettől  fogva a miénk; azoktól  az  adományoktól  
fosztott  meg,  amelyekhez  az  ő jósága  révén  jutottunk.  

Hogyan  nevezzük  azt. a  bünt,  amit  az  ember  követ  el?  

Azt  a bünt,  amit  az  ember  követ  el,  véteknek  nevezzük.  Vétke-
zünk  tettben,  szóban,  gondolatban.  Attól  függően, hogy  Isten  me-
lyik  parancsát  szegjük  meg,  van  halálos  b'ün, amely különösen  sú-
lyos bűn,  és  van  kevésbé  sűlyos  vétek.  Aki  halálos  bünt  követ  el,  
meghal  Isten  számára,  elveszíti  Isten  kegyelmét.  Halálos  bünt  
azok  követnek  el,  akik  tudatosan  megszegik  Isten  fontos  paran-
csait.  Ezt  Isten  ügy bünteti,  hogy  örök kárhozatra ju t  elkövetője  a  
pokolba. 

A kevésbé  sűlyos  bűnök  elkövetőit  nem  fosztja meg  Isten  meg-
szentelő  kegyelmétől,  a  bünbocsánattól;  büntetését  itt  a  földön,  
vagy  a  túlvilágon,  a  tisztítótűzben  kell  kiállnia.  

Elérhető-e  a  bűnök  bocsánata?  

Mivel Megváltónk, Jézus  Krisztus megszenvedett  és meghalt  ér-
tünk  a keresztfán,  hogy megváltson  minket  bűneinktől,  bűnbocsá-
nat  nyerhető  a  szent  keresztségben  és  a  szent  gyónásban.  

A  keresztségben  feloldozást  nyerünk  az  eredendő  bűn  alól.  A  
gyónás  és  az  erős  megbánás  az  elkövetett,  de  megbánt  vétkeink  
alól  ad  feloldozást.  

Kire  nem  szállott  át  az  eredendő  bűn?  

Az eredendő  bün  csak  Szűz Máriára  nem  szállott  át.  Az Úr  kü-
lönös kegyelme  mentette  meg,  mert  kiválasztotta,  hogy  egyszülött  
Fiának,  Jézusnak  anyja  legyen.  A szeplőtelen  fogantatás  ünnepét  
Egyházunk  december  22-én  (9-én,  régi  i.  sz.  sz.)  méltatja.  



Hogyan  ne  vétkezzünk?  

A rendszeres  imádkozás,  lelki  gyakorlat,  a  szentségek  magunk-
hoz  vétele  segít  abban,  hogy  elkerüljük  a bűnt.  Minden  tettünket,  
cselekedetünket  ajánljuk  Istennek  és  ő megsegít  minket.  

Az  első emberpár  vétett  az Úr  parancsa  ellen,  ezért kiűzettek  a  
paradicsomból,  megismerték  a fájdalmat,  a  szenvedést  és  elveszí-
tették  testük  halhatatlanságát.  

Vizsgáld  meg  Ádám  és  Eva  viselkedését  bűnbeesésük  előtt  és  
bűnbeesésük  után.  Vizsgáld  meg  önmagad  viselkedését  és  lelkiis-
meretét,  mikor  nem  vétkezik,  és  milyen  lenne,  ha  vétkezne.  

*  *  *  

A Biblia  első részének,  az  Ószövetségnek  az  első könyvét,  a  Te-
remtés  könyvét  tanulmányozva,  megtaláljuk  a  keresztény  vallás  
alapvető  igazságtételeit,  melyet  minden  ember,  ki  hiszi  Istent,  el  
kell  hogy  ismerjen.  

Létezik  egy  Isten,  a  mindenség  Ura  és  Teremtője;  
Az  Úr  teremtette  meg  a  látható  világot  és  mindent,  mi  benne  

található; 
A Teremtés  olyan  folyamat,  melyet  csak  Isten  tudott  végrehaj-

tani; 
A  látható  világon  kívül  Isten  megalkotta  a  láthatatlan  világot,  

vagyis  a  mennyeket,  benne  az  angyalokkal;  
Isten  minden  teremtménye  között  legtökéletesebb  az  ember,  

mert  saját képére  és hasonlóságára  formálta;  
A látható  és  láthatatlan  világ  között  kapcsolat  áll  fenn,  ezt  bi-

zonyítja, hogy  a látható világ örökkévalónak  van teremtve,  és, hogy 
a  benne  élő emberek  örök  élete  a  mennyben  van;  

Isten  legnagyobb adománya  úgy  az embereknek  mint  az  angya-
loknak,  ez  a  tudat,  a  szabad  akarat ,  és  az  értelem,  melyek  legin-
kább  hasonlóvá  teszik  őket  Teremtőjükkel;  

Úgy  a  látható,  mint  a  láthatatlan  világban  megszegték  Isten  
rendjét,  azzal  a  céllal,  hogy  megszakítsák  a  kapcsolatot  Teremtő  



és teremtménye  között  és  így  ellenszegüljenek  az  Úr  akaratának.  
Ezt  bűnnek  nevezzük.  Mivel  az  emberek  között  először  Ádám  és  
Éva  vétkeztek,  ezt  elsődleges,  vagy  eredendő  bűnnek  nevezzük.  
Ennek  következtében  az  emberek  elveszítették  halhatatlanságu-
kat  és  mennyei  boldogságukat,  kiűzettek  a  paradicsomból.  

Az  embereket  és  Isten  között  a  megbékélést  Jézus  Krisztus,  a  
második  isteni  Személy,  a  Fiű  Isten  oldotta  meg,  ki  eljött  a  földre,  
emberi  testet  öltött  és halálával  megváltotta  az  embereket,  üdvö-
zítette  lelküket.  

A HISZEKEGY  MÁSODIK  ÁGAZATA  

„Hiszek  egy Úrban: Jézus Krisztusban,  Isten  egyszülött  Fiában,  
aki  az  Atyától  született  az  idők  kezdete  előtt.  Isten  az  Istentől,  
Világosság  a  Világosságtól,  valóságos  Isten  a  valóságos  Istentől.  
Született,  de  nem  teremtmény:  az  Atyával  egylényegű  és  minden  
általa  lett."  

Isten  megváltót  ígér  a  világnak  

Az  Úr  még  a  paradicsomban  megígéri,  hogy  Megváltót  küld  a  
világnak, hogy az embereket bűneiktől  megszabadítsa.  Ezt mondja 
a  kígyónak:  „Ellenkezést  vetek  közéd  és  az  asszony  közé,  a  te  iva-
dékod  és  az  ő ivadéka  közé.  О  széttiporja fejedet, te  meg  a  sarkát  
veszed célba."7 Itt  Isten  Máriáról  és Jézusról,  fiáról  beszél,  ki  szét-
tiporta  a  kígyó  fejét, vagyis  legyőzte  a  Sátánt.  

Jézus  Krisztus,  a  második  isteni  Személy,  Isten  Fia.  Az  Úr  az  
emberek  iránti  szeretete  jeléül  adta  őt  a  világnak,  hogy  egy  űj  
rendet  teremtsen  a  földön,  hogy  szenvedésével  megváltsa  az  em-
bereket  az  örök  kárhozattól  és űjra  az  isteni  kegyelem  részeseivé  
tegye  őket.  

Mint  a  napsugár  a  Naptól,  űgy  született  Isten  Fia  Istentől.  О  
örök,  mint  az  Atya  és  mindig  volt,  ha  nem  is jött  le  korábban  az  
emberek  közé.  A  világ  teremtése  óta  az  emberek  sok  ezer  évet  



vártak  arra, míg eljött közéjük  a Megváltó.  Ez az idő az  Ószövetség  
ideje, vagyis az az idő, míg Isten  előkészítette  a Messiás eljövetelét.  

Isten  a  kiválasztottaknak  megismételte  az  ígéretét,  sőt  azt  is  
megmondta,  hogy  mikor  és  hol  fog  megszületni  a  Megváltó.  Sok  
ember  élt  a  földön,  kik  az  isteni  kinyilatkoztatásból  ismerték  és  
hirdették  a  Messiás  eljövetelét.  Ezek  a  Megváltó  előképei  voltak.  

Bűnbeesésük  után  Isten  örökre  eltaszította  magától  az  embereket?  

Az Úr  nem  taszította  el  örökre  az  embereket,  hanem  Megváltót  
ígért  nekik,  ki  visszatéríti  számukra  Isten  kegyelmét  és  lelkük  
h alh atatl an ságát. 

Ki  a  Megváltó,  kit  Isten  a  világnak  ígér?  

Isten  Fiát,  a második  isteni  Személyt küldi  Megváltónak  az  em-
berekhez,  ki  testet  ölt  és  szenvedésével  megváltja  az  embereket  a  
bűntől. Jézus  annyit jelent  — Megváltó.  Krisztus,  héberül  — Mes-
siás,  azt jelenti  felkent.  Az  Ószövetségben  a  papokat,  a  királyokat  
és  a prófétákat felkenték  olajjal. Jézus  egy  személyben  volt  főpap, 
király  és  próféta.  Mint  Isten,  Jézus  a  második  isteni  Személy,  a  
Fiú  Isten.  

Kik  voltak  Jézus  előképei  az  Ószövetségben?  

Jézus  előképei  az  Ószövetségben  — Ábel,  Izsák,  József,  Mózes,  
a  húsvéti  bárány  és  a  rézkígyó.  

*  *  *  

Isten  végtelenül  könyörületes.  Még  akkor  is,  mikor  megbüntet  
minket,  azt  azért  teszi,  hogy  megmentse  lelkünket  a  kárhozattól.  
Éppen  ezért  soha  nem  késő bűnbánatot  tartani  és bocsánatért  ese-
dezni  az  Úrhoz.  Mert  Isten  büntetése  akár  ezen  a  világon,  akár  a  
túlvilágon,  de  elér  mindenkit.  



Káin  testvérgyilkossága  

Ádám  és  Éva  két  legidősebb  fiát  Káinnak  és  Ábelnek  hívták.  
Káin földműves volt, Ábel juhpásztor.  Történt  egyszer,  hogy  mind-
ketten  áldozatot  mutattak  be  az Úrnak.  Ábel  áldozata  kedves  volt  
az Úr  számára.  Ábel  legszebb bárányát  ajánlotta fel tiszta  szívvel.  
Káin  áldozatára  nem  tekintett  le  kedvesen  az  Úr,  annak  füstje  
elterült  a  fold  felett.  Káin  ekkor  nagy  haragra  gerjedt,  de  az  Úr  
szólt hozzá: „Miért gebedtél  haragra? Miért  csüggeszted  le a fejed? 
A  bűn  az  ajtó  előtt  leselkedik  és  rád  vár,  de  te  uralkodj  rajta."  
Káin  nem  akarta  meghallgatni  az  Urat.  

Elhívta  Ábelt  egy mezőre,  ott rátámadt  és  megölte.  Akkor  meg-
kérdezte  az  Úr  Káintól:  „Hol  van  Ábel,  a  testvéred?"  О  így  felelt:  
„Nem  tudom,  nem  vagyok  az  őrzője  testvéremnek."  Ekkor  az  Úr  
megkérdezte: „Mit tettél? Testvéred  vére kiált fel hozzám  a földről. 
Azért  átkozott  leszel  és bujdosni  fogsz  a  földön",  s hogy  senki  meg  
ne  ölje  aki  rátalál,  az  Úr  megbélyegezte  Káint  a  homlokán.8  

Az ártatlanul  megölt  Ábel Jézust  idézi,  Káin  pedig Jézus  azon  
kortársait,  kik  elítélték  Isten  Fiát.  

Mely  bűnök  késztették  Káint  arra,  hogy  megölje  Ábelt?  

Káint  három  főbűn  vitte  a testvérgyilkosságba:  a  büszkeség,  az  
irigység  és  a  harag.  

Mely  bűnökhöz  tartozik  a  testvérgyilkosság?  

A testvérgyilkosság  azokhoz  a  bűnökhöz  tartozik,  melyek  bün-
tetést  kérnek  elkövetőjükre,  vagyis  égbekiáltó  bűn.  

Ezek: 
1. Az  előre  megfontolt  gyilkosság.  
2. Természetellenes  paráznaság  bűne.  
3.  Koldusok,  árvák,  özvegyek  megkárosítása.  
4.  A munkabér  igazságtalan  visszatartása.  

*  *  *  



A büszkeség,  az  irigység  és  a harag  a leginkább  veszélyes  szik-
rák.  Ha  nem  uralkodunk  rajtuk,  fellángolnak  és hasonló  tettekre  
ösztönöznek,  mint  Káint.  

Jézus  azt  mondta,  hogy  „Boldogok  a  szelídek,  mert  ők  öröklik  a  
földet";  „Boldogok  a  békességben  élők,  mert  Isten  fiainak  hívják  
majd  őket."  

A  vízözön  

A meggyilkolt Ábel helyett  az Úr Ádámot és Évát  fiúgyermekkel  
ajándékozta meg, kit Séthnek  hívtak.  Séth  nemzetsége jó volt,  Ká-
in  nemzetsége  büszke  és rossz.  Idővel  a két  nemzetség  összekeve-
redett,  s  így  az  egész  emberiség  rossz  lett.  Valamennyiük  között  
csak  egy igaz  ember  maradt,  Noé, ki  tartózkodott  a bűntől  s hűen 
szolgálta  Istent.  Az  Úr  így  szólt  Noéhoz:  „Készíts  magadnak  bár-
kát,  mert  én  vízözönt  bocsátok  a  földre."  

Isten  százhúsz esztendeig várt, hogy az emberek  megjavuljanak,  
de nem javultak  meg. Noé ezalatt  az idő alatt elkészítette  a bárkát.  
Mikor  eljött  az  idő,  az  Úr  ismét  szólt  Noéhoz:  „Menj  te  és  egész  
házadnépe  a bárkába, mert  téged találtalak  igaznak  előttem  ebben  
a nemzedékben." Azonkívül  megparancsolta,  hogy  vigyen  be  a bár-
kába  kettőt-kettőt  minden  állatból, hímet  és nőstényt,  hogy fenn-
maradjanak  a  földön.  

Ezután  negyven  napig  esett  az  eső  és  nagy  vízözön  lett.  A  sok  
víz mindent  elárasztott  és  magasabb  volt,  mint  a  hegyek.  Az  em-
berek  és  az  állatok  mind  elpusztultak.  Csak  Noé  maradt  meg  és  
akik  vele  voltak  a bárkában.  A vízözön  százötven  napig  tartott.  

Mikor  a  víz apadni  kezdett,  a bárka  megfeneklett  az Ararát  he-
gyén.  Noé kiszállt  a bárkából,  oltárt  épített  az Úrnak  és  hálaáldo-
zatot  mutatott  be.  Ekkor  az  Úr  megfogadta,  hogy  többé  nem  át-
kozza  meg  a  földet  az  emberért.  Szövetséget  kötött  Noéval  és  
utódaival,  minek  jeléül  szivárványt  helyezett  az  égre.9  

9  Teremtés  6,  7,  8,  9  o.  17  versig  



Miért  küldött  az  Úr  vízözönt  a  földre?  

Az Úr  azért  küldött  vízözönt  a  földre, mert  az  emberek  eltávo-
lodtak  tőle, bűnös  és  romlott  életet  éltek.  

Mire  tanít  minket  ez  az  Isten  által  előidézett  katasztrófa?  

Az,  hogy Isten elpusztította  a világot, rámutatott  arra, hogy min-
den,  ami  igaz  és  jó  az  kedvére  való,  és  mindent,  ami  hazug  és  
gonosz,  megvet.  



Hogyan  bánik  Isten  a  megtérő  bűnössel?  

Isten  a  megtérő  bűnösnek  szívesen  megbocsát,  mert  végtelenül  
irgalmas. 

Miért  nevezhetjük  Noé  bárkáját  a Keresztény  Egyház  előképének?  

Azért,  mert  mint  a  vízözönt  is  csak  azok  élték  túl,  akik  a  bár-
kában  voltak,  ügy  csak  az  üdvözül,  ki  a  Keresztény  Egyházban  
talál  menedéket.  

*  +  *  

Sok  bűnös  elveszne,  ha  az  Úr  nem  volna  oly  könyörületes.  De  
О  nem  akarja  a  bűnösök  halálát,  hanem  azt  akarja,  hogy  azok  
megtéijenek  és  tovább  éljenek.  Hálásnak  kell  lennünk  az  Úrnak  
irgalmáért,  mert  így lehetőségünk  van  a vezeklésre  és  a  megtérés-
re.  És  nem  szabad  könnyelműen  viszonyulni  ehhez,  mert  az  Úr  
igazságos  és  megbünteti  a  bűnösöket.  

Ábrahám  küldetése  

A  Noé  nemzetségéből  származó  emberek  benépesítették  a  Föl-
det.  Lassan  elfelejtették  az Istent  és bálványokat  kezdtek  imádni,  
vagyis pogányok lettek. Istenségeket készítettek  maguknak  külön-
böző állatok  képére,  vagy  a Nap,  a  Hold,  a  csillagok  előtt  borultak  
le. Maradtak  azonban  igaz  emberek,  kik  hittek  Istenben,  nem  fe-
lejtették  őt  el.  Ilyen  istenfélő ember  volt Ábrahám,  Háránból.  Egy  
alkalommal  az  Úr  így  szólt  hozzá:  „Vonulj  ki  földedről...  arra  a  
földre, amelyet majd mutatok  neked. Nagy néppé teszlek...  Általad  
nyer  áldást  a  föld minden  nemzetsége."  

Ábrahám  meghallgatta  az  Istent,  feleségével  Sárával  és  unoka-
öccsével, Lóttal  együtt  elköltözött  Kánaánba.  Erre  a földre  mondta  
az Úr:  „Ezt  a  földet utódaidnak  adom."10  

Ezért  nevezik  Ábrahámot  a  zsidó  nép  ősatyjának.  



Ábrahám  áldozata  

Ábrahámot  és Sárát  az  Úr  öreg korukra  fiúgyermekkel  ajándé-
kozta  meg,  kit  Izsáknak  neveztek.  Izsák  sok  örömet  szerzett  Áb-
rahámnak  és ezért nagyon  szerette.  Egy alkalommal  az Úr  próbára  
akarván  tenni Ábrahámot,  megparancsolta  neki, hogy fiát,  Izsákot  
mutassa  be  égőáldozatul.  Ábrahám  meghallgatta  az  Urat.  Korán  
reggel  elindult  Izsákkal  arra  a  hegyre,  amelyet  az  Úr  kijelölt.  Ott  



oltárt  épített,  megkötözte  Izsákot  és  az  oltárra  helyezte  a  máglya  
tetejére.  Ám  abban  a  pillanatban,  mikor  fel  akarta  áldozni  fiát,  
meghallotta  az  égből  az  Úr  hangját:  „Ábrahám,  Ábrahám!  Ne  
nyújtsd  ki  kezedet  a fiú felé, ne  árts  neki.  Most már  tudom,  hogy  
féled  az  Istent  és  egyetlen  fiadat  sem  tagadtad  meg tőlem."  Ábra-
hám  ekkor  megpillantott  egy  kost  a  bozótban.  Azt  áldozta  fel  az  
Úrnak  fia helyett. Isten, miután  meggyőződött Ábrahám  hűségéről  
még egyszer megáldotta  őt és népét és megígérte, hogy utódai  közül  
fog származni  a  világ  Megváltója.11  

Ábrahám  áldozata  Krisztus  áldozatának  előrevetítése,  mert  
ahogy  Ábrahám  fel  akarta  áldozni  egyetlen  fiát,  úgy  a  Mennyei  
Atya  is  feláldozta  egyszülött  fiát  a  világ  megváltására.  

Melyik  Isten  első  és  legfontosabb  parancsa?  

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

Mire  tanít  minket  ez  a  parancsolat?  

Istennek  ez  a  parancsolata  arra  tanít,  hogy  Istent  mindenek  
felett  szeretni  kell.  

Hogyan  szeretjük  Istent  mindenek  felett?  

Mindenek  felett akkor  szeretjük  Istent,  ha  megtesszük  azt,  mit  
Isten  parancsol  és készek  vagyunk  inkább mindent  elveszíteni,  sőt  
meg  is halni,  mint  Istent  súlyos  bűnnel  megbántani.  

Melyik  Isten  második  legfontosabb  parancsa?  

A második  legfontosabb parancs:  szeresd felebarátodat, mint  ön-
nön  magadat.  

*  *  *  



Szeressük  Istenünket,  mert jó és végtelenül  irgalmas.  Isten  ma-
ga parancsolta,  hogy szeressük  mindenekfelett.  Ki Istent  nem  sze-
reti,  saját magát  sem szereti, mert  ki  Isten  ellen  vét, önmaga  ellen  
is  vét.  

Hogyan  indítjuk  föl  magunkban  a hitet,  a reményt  és a  szeretetet?  

Istenem,  hiszek  tebenned,  mert  örökké  igazmondó  vagy.  
Istenem,  remélek  tebenned,  mert  végtelenül  hű  és  irgalmas  

vagy. 
Istenem,  mindennél  jobban  szeretlek  téged,  mert  végtelenül  jó  

és  szeretetreméltó  vagy.  

József  és  testvérei  

Izsák fia, Jákob előtt az Úr kinyilatkoztatta,  hogy  nemzetségéből  
fog megszületni  a  Megváltó.  Az Úr  Jákobnak  más  nevet  is  adott,  
ezentúl  Izraelnek  hívjanak,  mert  Istennel  szemben  erősnek  bizo-
nyultál  — mondotta.  Róla  nevezték  el  a  zsidó  népet.  

Jákobnak  tizenkét  fia  volt, közöttük  József, kit  a  legjobban  sze-
retett. Testvérei féltékenyek lettek rá  és elhatározták, hogy eladják 
rabszolgának.  így  került  József  Egyiptomba,  apjának,  Jákobnak  
pedig  azt  mondták,  hogy vadállat  tépte  szét.  Józsefet  azonban  el-
kísérte  a  Gondviselés.  Szerény,  példás  életével  és  bölcsességével  
felhívta magára  a fáraó figyelmét, aki bizalmába fogadta és rábízta 
az  ország  irányítását.  Ekkor  Egyiptomban  hét  bőséges  esztendőt  
hét  ínséges  év  követett.  József  feladata  volt,  hogy  tartalékolja  és  
elossza  az  élelmet.  Nagy  volt  az  éhség  szerte  a  világban  és  Egyip-
tomba jártak  az  emberek  búzáért.  Jákob  is elküldte f a i t  Kánaán-
ból,  hogy  vegyenek  búzát.  Kétszer  voltak  Józsefnél  testvérei,  de  
nem  ismerték  meg,  pedig  apja  után  érdeklődött  tőlük.  Mikor  má-
sodszor  mentek  el hozzá,  akkor fedte fel József  a kilétét.  Testvérei  
megijedtek,  hogy  megbosszulja  mit  vele  tettek,  de  József  megbo-
csátotta  vétküket.  A fáraó engedélyével  Egyiptomba hozatta  apját  
és  testvéreit  és  ott  telepedtek  le.  

12  Teremtés  37-töl  o.  50.  f-ig.  



Jákob  Egyiptomban  halt  meg.  Mikor  halálán  volt  megáldotta  
fiait. Juda  fiának megjövendölte, hogy nemzetségéből  királyok fog-
nak  születni,  és mikor  e királyok  elveszítik hatalmukat,  akkor jön 
el  a  Messiás.  Jákobot  végrendelete  szerint  Kánaánban  temették  
el.  Ez  is  megerősítése  akar  lenni  annak  az  ígéretnek,  hogy  Isten  
ezt  a  földet nekik  adta.  

József  ugyancsak  előképe  Krisztus  eljövetelének,  mivel  meg-
mentette  a kiválasztott  izraeli  népet  az  éhhaláltól,  mint  Krisztus  
megmentette  az  embereket  az  örök  haláltól.  

Gondoskodik-e  az  Úr  az  emberről  és  más  teremtményeiről?  

Természetesen  gondoskodik,  Isteni  Gondviselés  nélkül  a  világ  
elveszne  és mindent,  mi  az  élethez  szükséges  Istentől  kapjuk.  

*  *  *  

József  története  is  azt  mutatja  nekünk,  hogy  az  Isteni  Gondvi-
selés  az  egész  világot  elkíséri.  Ott  van  minden  nép, minden  ember  
életében,  mindennapjaiban,  cselekedeteiben.  Minden  emberi  sze-
rencsétlenségetjóra fordíthat. Ezért, mint József tette,  minden  bi-
zodalmunkkal  hagyatkozzunk  az  Úrra.  

József  példát  mutatott,  hogyan  kell  szeretetben,  egyetértésben  
élni testvéreinkkel, felebarátainkkal. Tudni  kell  megbocsátani  bű-
neiket  és  Isten  megjutalmaz  ezért.  

AZ EGYIPTOMBÓL  VALÓ  KIVONULÁS  

MÓZES 

Izrael  népe  megsokasodott,  megerősödött  Egyiptomban,  betöl-
tötte  az  országot.  Az egyiptomiak  veszélyeztetve  érezték  magukat  
és rabszolgává  tették  őket,  sőt  a fáraó megparancsolta,  hogy  min-
den  születendő  héber  kisfiút  vessenek  a  folyóba.  

Akkoriban  történt,  hogy  egy  héber  asszony  kisfiút  hozott  a  vi-
lágra.  Anyja három  hónapig  titkolta,  de  mikor  már  nem  rejteget-
hette  tovább,  papiruszkosarat  készített,  abba  tette  a  gyereket  és  



levitte  a folyóhoz. A fáraó leánya kíséretével  a parton  tartózkodott  
és  meglátta  a kosarat  a  kisdeddel.  Megtetszett  neki  a  kisfiú,  ma-
gához  vette  és  neveltette.  Mózesnek  nevezte  el,  ami  azt jelenti  —  
vízből  húztam  ki.  Dajkájának  édesanyját  fogadták  fel,  kitől  meg-
tudta,  hogy  ő izraeli.  Mózes hamar  észrevette,  hogy  népe  szolga-
sorban, elnyomatásban  él, ezért  ahol tudott,  ott segített, ha  tehette  
népe  védelmére  kelt.  A fáraónak  ezt tudtára  adták,  így  Mózesnek  
menekülnie  kellett  Egyiptomból.  Midián  földjén  telepedett  le  és  
juhokat  legeltetett.  

Egy alkalommal,  mikor  a juhokat  legeltette,  elért  a Hóreb  hegy-
hez  — Isten  hegyéhez.  Mózes  ott  csodálatos  dolgot  látott:  egy  égő  
csipkebokrot,  amely  lángolt,  de  el  nem  égett.  Közelebb ment,  hogy  
jobban  megnézze  és  ekkor  meghallotta  a  csipkebokorból  az  Úr  
hangját,  ahogy  őt szólította:  „Mózes,  Mózes.  Én  vagyok  a  te  atyáid  
Istene:  Ábrahám  Istene,  Izsák  Istene,  Jákob  Istene.  Látom  az  én  
népemnek  nyomorúságát,  mely  Egyiptomban  van.  Most  eredj,  el-
küldelek  a fáraóhoz, és vezesd ki  az  én népemet,  Izrael  fiait  Egyip-
tomból  jó  és  tágas  földre,  tejjel  és  mézzel  folyó  földre."13  Isten,  
miután  megbízta  Mózest  e feladattal,  csodatevő  erővel  is felruház-
ta,  hogy  Izrael  fiai  felismerjék benne  küldöttét.  

Egyiptomból  való  kivonulás  

A fáraó sokáig nem akarta  elengedni  az izraelieket  Egyiptomból,  
mert  sajnálta,  hogy  ennyivel  kevesebb  szolgája  lesz.  Ekkor  Isten,  
ahogy Mózesnek  megígérte, különböző csapásokkal  sújtotta  Egyip-
tomot. 

Végül  így  szólt  az Úr  Mózeshez:  „Még egy csapást  hozok  a  fára-
óra  és Egyiptomra, azután  majd elbocsát benneteket."  Ugyanakkor  
megparancsolta  a zsidóknak,  hogy  minden  családfő  öljön meg  egy  
ép,  egészséges  bárányt  és  a  vérével  jegyezze  meg  a  házát.  Húsát  
pedig az éjszaka folyamán  egyék  meg, reggelre ne maradjon  belőle.  
Mert  ez  a  húsvéti  bárány."  



Éjfélkor — mondta  az  Úr  Mózesnek  — végigvonulok  Egyiptom  
földjén. Minden  elsőszülött  meghal  Egyiptomban:  a fáraó  elsőszü-
lötte  is  ...azonkívül  minden  állat  elsőszülötte.  

Az  izraeliek  meghallgatták  Mózest  és mindent  úgy  cselekedtek  
ahogy az Úr rendelte.  Azon az éjszakán  Isten kivezette Izrael  népét  
Egyiptomból.  A fáraó hamar  megbánta,  hogy  engedett  és  hadsere-
get  küldött  utánuk.  A  zsidók  a  Vörös-tengernél  jártak,  mikor  a  
fáraó  seregei  utolérték  őket.  És  Isten  újból  megmutatta,  hogy  ő  
harcol  népéért.  A Vörös-tenger  Mózes vesszőcsapására  szétnyílt  a  
kiválasztott  nép előtt és így átkelhettek  a tengeren. Mikor  azonban  
a  fáraó  serege  követte  őket  a  tenger  összezárult  a  fejük  felett  és  
maga  alá  temette  őket.14  

Ebben  a  történetben  a  húsvéti  bárány  Jézus  Krisztus  előképe.  

Hány  csapást  mért  az  Úr  Egyiptomra  és  melyik  volt  az  utolsó?  

Az  Úr  tíz  csapást  mért  Egyiptomra;  az  utolsó  csapás  minden  
elsőszülött fiú és hím  állat halála  volt.  De az Úr megmutatta,  hogy  
különbséget  tesz  Egyiptom  és  Izrael  népe  között,  ezért  Izrael  fiait  
megóvta  a  pusztulástól  azon  a  szörnyű  éjszakán.  

Miért  nevezzük  a  húsvéti  bárányt  Jézus  Krisztus  előképének?  

Azért,  mert  amint  a húsvéti  bárány  vére megmentette  az  izraeli  
elsőszülött  fiúkat  a  haláltól,  úgy  a  Megváltó  vére  is  megmentette  
az  emberek  lelkét  az  örök  haláltól.  

Miért  hitt  Izrael  népe  Mózesnek?  

Azért,  mert  Mózes  Isten  küldötte  volt  és  ezt  csodatevő  erejével  
is bizonyítani  tudta.  

Mit  jelent  hinni  és  hogyan  kell  hinni  keresztény  módon?  

Keresztény  módon hinni  annyit jelent, mint  elismerni  és elfogadni 
igaznak  az  Úr  kinyilatkoztatásait  és  a  Keresztény  Egyház  tanait.  

*  *  *  



A Biblia  arra  tanít  minket,  bogy „hit  nélkül  nem  lehetünk  ked-
vesek  az  Úr  előtt",  vagy  „igaz  ember  hitből  él".  Ne  vétkezzünk  és  
ne  mondjuk, hogy  a  földön  sok  a  szenvedés  és  az  igazságtalanság  
és  ne  veszítsük  el  hitünket.  Mi  több,  Isten  azt  mondta,  hogy  a  
szenvedés  az  tűz,  amely  megtisztítja  lelkünket.  

Krisztus  urunk  is  azt  mondta:  „Szenvedésünkben  találunk  rá  
lelkünkre."  Ne  felejtsük  el,  hogy  az  Úr  minden  szenvedésért  és  
igazságtalanságért  megjutalmaz bennünket.  Szent hitünkért  min-
dig hálásnak  kell  lenni  Istennek.  

A  KIVÁLASZTOTT NÉP  A  PUSZTÁBAN  

A  Manna  

Az Egyiptomból  való  kivonulás  során  Isten  népét  egy  pusztába  
vezette,  hogy  próbára  tegye  őket.  Az  izraelieknek  nem  volt  mit  
enniük  és inniuk  a pusztában, ezért lázadozni kezdtek  Mózes  ellen:  
miért vitte ki  őket Egyiptomból  a „húsosfazék  mellől". Akkor  Isten  
csodát  tett.  Minden  reggel  az  égből  harmat  hullott,  mely  miután  
felszáradt  méz  ízű  kenyérré  változott.  Nem  tudván,  hogy  mi  az,  
Mannának  nevezték  el.  Isten  annyit  engedett  összeszedni  belőle,  
amennyi  aznapra  elegendő  volt.  így történt  ez  a pusztában  töltött  
negyven  év  minden  napján,  kivéve  a  hét  hetedik  napját,  mikoris  
az  Úr  pihent  és  ezért  a  hatodik  napon  két  napra  valót  adott.15  

A  Manna  a  Szent  eukarisztia  előképe,  vagyis  Jézus  Krisztus  
teste  és  vére  kenyér  és bor  színében.  

Isten  tíz  parancsolata  

A kivonulás  után  három  hónappal  Izrael  népe  a  Sinai  hegy  alá  
érkezett.  Ott  azt  mondta  az  Úr  Mózesnek:  „Eredj  el  a  néphez  és  
szenteld  meg  őket,  mossák  ki  ruháikat,  és  legyenek  készek,  mert  



harmadnapra  leszáll  az  Úr  az  egész  nép  szeme  láttára  a  Sinai  
hegyre.16 

Harmadnap  reggel  mennydörgött  és  villámlott,  sűrú  felhő  volt  
a  hegyen, hatalmas  harsonazúgás  hangzott  fel.  Az egész  Sinai  he-
gyet  beborította  a  füst,  mivel  az  Úr  tűzben  szállt  le  rá.  Az  egész  
nép  remegett  miközben  az  Úr  beszélt  Mózessel.  Isten  ekkor  tíz  
parancsolatot  adott  a  zsidó  népnek.  

Én  vagyok  az Úr,  a te Istened,  én hoztalak  ki  Egyiptom földjéről,  
a  szolgaság  házából.  

1.  Senki  mást  ne  tekints  Istennek  csak  engem.  Ne  csinálj  ma-
gadnak  faragott  képet,  hasonmást  arról,  ami  az  égben  vagy  a  föl-
dön  van,  és  ne  borulj  le  ilyen  képek  előtt.  

14  Kivonulás 12; 14, 15—29. 



2. Uradnak  Istenednek  a  nevét  ne  vedd  hiába,  mert  az Úr  nem  
hagyja  büntetlenül  azt,  aki  a  nevét  hiába  veszi.  

3.  Megemlékezzél  arról,  hogy  az  Úr napját  megszenteljed.  
4.  Tiszteld  apádat  és  anyádat,  hogy  sokáig  élj  e földön. 
5.  Ne  ölj.  
6. Ne  paráználkodj.  
7.  Ne  lopj.  
8.  Ne  tégy hamis  tanúságot  embertársad  ellen.  
9.  Ne  kívánd  el  embertársad  feleségét.  
10. Ne kívánd  el felebarátod  semmilyen  tulajdonát:  se házát,  se  

mezejét,  se  másféle  jószágát.  

Miután  Isten  kinyilatkoztatta  törvényeit,  Mózes  felment  a  
hegyre  és  átvette  a  két  kőtáblát,  mire  Isten  saját  kezével  véste  a  
törvényeket.  Isten  parancsára  és tiszteletére  Mózes sátrat  épített,  
a  találkozás  sátrát.  A  kőtáblákat  egy  ládába  helyezték,  melyet  
Isten  parancsára  készítettek  és  a  sátorba  tették.  Ez lett  a  Szövet-
ség  ládája.  Mikor  mindez  kész  lett  az  Úr  dicsősége  betöltötte  a  
sátrat.1 

A  rézkígyó  

A nép belefáradt  a vándorlásba.  A pusztába  az út  nehéz  volt,  se  
kenyerük  se vizük nem volt; a manna már útálattal  töltötte  el  őket.  
Gyakran  zúgolódtak  emiatt  az  Úr  és  Mózes  ellen.  Ekkor  az  Úr  
mérges  kígyókat  küldött  a  népre,  ezek  megmarták  őket  és  sokan  
meghaltak  közülük.  Ennek  láttán  a nép  megbánta  bűnét  és  kérte  
az  Úr  bocsánatát.  Isten  megkönyörült  a  népen  és  megparancsolta  
Mózesnek,  hogy  csináljon  egy  rézkígyót  helyezze  egy  oszlopra  és  
akit megmart  a kígyó, de föltekint a rézkígyóra  az életben  marad.1 8  

Ez  a  rézkígyó  a  kereszt  előképe,  melyen  megfesztítették  Jézus  
Krisztust,  a  Megváltót.  

17  Kivonulás  20,  1—17.  
18  Számok  21,  4—9.  



Mit  nevezünk  Isten  tíz  parancsolatának?  

Isten  tíz  parancsolata  —  Isten  törvénye,  amely  meghatározza  
az  emberek  kapcsolatát  Teremtójével  és embertársaival.  Ezeket  a  
törvényeket  Isten  a  Sinai  hegyen  nyilatkoztatta  ki  Mózes  által.  

Isten  tíz  parancsa  minden  emberre  egyformán  vonatkozik?  

Igen,  a  tízparancsolat  mindenkire  egyformán  vonatkozik  és  aki  
nem tar t ja  be,  az  vétkezik  Isten  ellen.  

Hogyan  érzi  magában  az  ember  Isten  parancsait  ?  

Az  ember  Isten parancsait  a lelkiismeret hangjaként  észleli  ma-
gában,  ami  arra  figyelmezteti,  hogy  kerülje  a  rosszat.  

Isten  parancsainak  magyarázata:  
1.  Isten  az  első  parancsolattal  azt  parancsolja,  hogy  benne  

higgyünk  és reméljünk,  csak  őt  szeressük,  neki  szolgáljunk.  
2. A második  parancsolat  Isten  szent  nevének  tiszteletére  szólít  

fel minket.  Ok  nélkül,  hiába  ne  ejtsük  ki  és  ne  vétkezzünk  hamis  
esküvel,  káromlással.  

3. A harmadik  parancsolat  azt parancsolja, hogy szenteljük  meg  
Isten  napját.  Az  Ószövetségben  ez  a  nap  a  szombat,  az  Újszövet-
ségben  a  vasárnap.  Tilos  ezen  a  napon  nehéz  munkát  végezni.  A  
Szent  miséken  kell  részt  venni,  Isten  Igéit  hallgatni.  

4. A negyedik  parancsolatban  a szülők szeretetére  és  tiszteletére  
szólít minket  az  Úr.  Azonkívül  tisztelni  kell  világi  és  egyházi  elöl-
járóinkat,  tanárainkat.  

5.  Istennek  e  parancsa  ellen  az  vét,  aki  embertársának  vagy  
önmagának  a  testi  vagy  lelki  épségében  tesz  kárt.  

6.  A hatodik  parancsolat  ellen  vétkezik,  aki  bűnös  szándékkal  
gondol,  beszél,  néz  vagy  cselekszik  szemérmetlen  dolgokat.  Maga  
a  gondolat  akkor  válik bűnné,  mikor  az  ember  szívesen  tesz  eleget  
a  bűnre  való  csábításnak.  

7. Isten  hetedik  parancsolata  ellen  vét,  aki  embertársát  megká-
rosítja,  vagyis  lop,  csal,  hazudik.  Ha  mégis  megkárosítottuk  em-
bertársainkat,  akkor  a kár t  meg  kell  téríteni,  amit  elvettünk,  azt  
vissza  kell  adnunk.  



8. A nyolcadik  parancsolat  ellen  az  vétkezik,  aki  hazudik,  vagy  
embertársa  becsületében  kárt  tesz,  hamisan  tanűskodik.  

9. Ebben  a parancsolatban  Isten tiltja az erkölcstelen  és  szemér-
metlen  gondolatokat.  

10. Az utolsó parancsolatban  Isten  más javainak  elkívánását,  a  
kapzsi  kívánságokat  tiltja.  

IZRAEL NÉPE  AZ ÍGÉRET  FÖLDJÉN  

Józsué  elfoglalja  az  ígéret  földjét  

Izrael  népe sokat  elégedetlenkedett  és lázongott  az Úr  és  Mózes  
ellen. Nem hittek Istenben, ezért az Úr megbüntette  őket.  Negyven  
évig vándorolt  a nép  a pusztában.  Mindazok, akik kételkedtek  ben-
ne,  ez alatt  az  idő alatt meghaltak  és csak  a  fiatal  nemzedék  jutott  
el  az  ígéret földjére. 

Mózes  összegyűjtötte  a  népet,  megáldotta  és  megparancsolta,  
hogy  Józsué  legyen  a  vezetőjük  és  hogy  Istenhez  mindig hűek  le-
gyenek.  Ezután  felment Nébó hegyére,  az Úr  megmutatta  neki  az  
országot,  melyet  őseinek  ígért  és  magához  szólította.  

Nehéz  harcokat  kellett  vívniuk  az izraelieknek,  míg  elfoglalták  
az  egész  országot.  De  Isten  mindig  velük  volt  és  segített  nekik.  
Miután  letelepedtek,  Józsué  felosztotta  a  földet  a  tizenkét  izraeli  
törzs  között,  Jákob  tizenkét  fiának  leszármazottai  között.19  

A  Bírák  

Józsué  halála  után  az  izraelieknek  sokáig  nem  volt  vezetőjük.  
Eltávolodtak  Istentől,  újból  felállították  a  pogány  Baál  istenség  
szobrát,  neki  szolgáltak.  Az  Úr  ezért  megbüntette  őket  és  pogá-
nyokat küldött  ellenük.  Nehéz  sorsukban  ismét  segítségért  könyö-
rögtek  az Úrhoz.  Ekkor  Isten  szabadítót  küldött  nekik  kiválasztva  
egy  hős  férfit  Izrael  népe  közül,  ki  legyőzte  ez  ellenséget  és  kor-
mányozta  a népet.  Ezeket  az embereket  Bíráknak  nevezték.  Izrael  

19  M.  Törv.  34 és  Józsué  könyve  



történetében  tizenöt Bírát ismernek.  A legbölcsebbek közöttük  Ge-
deon,  Jiftach,  Sámson  és  Sámuel  voltak.  Sámuel  próféta  volt  és  
tanító.  Iskolát  alapított,  ahol  a  nép  megismerkedhetett  Isten  tör-
vényeivel.20 

Saul 

Mikor  Sámuel  megöregedett,  Izrael  vénei  összegyűltek  eléje  és  
királyt  követeltek  maguknak.  Isten meghallgatta kérésüket  és úgy 
rendelte,  hogy  Saul  legyen  a  királyuk.  Saul  eleinte jó  király  volt,  
harcolt  a  pogányok  ellen,  összetartotta  az  országot.  Később  azon-
ban  büszkesége  eltávolította  Istentől.  Ezért  az Úr  még Saul  életé-
ben  megparancsolta  Sámuelnek,  hogy  kenjen  fel  olajjal  királlyá  
egy  istenfélő ifjút,  Dávidot.  

Izraelben  minden  királyt  szent  olajjal  kentek  fel,  amiért  őket  
Isten  által  felkenteknek  neveztek.21  

Dávid 

Saul  királysága  alatt  történt,  hogy  a  filiszteusok  megtámadták  
Izraelt.  Saul  seregében  harcoltak  ellenük  Dávid  testvérei.  Egy  al-
kalommal,  mikor  Dávid  ennivalót  vitt  bátyjainak,  meghallotta,  
hogy  a  filiszteusok  egyik  vitéze,  Góliát,  aki  kitűnt  hatalmas  ter-
metével,  bajvívásra  hívta  ki  az  izraeli  harcosokat.  Azonban  senki  
nem  mert  megmérkőzni  az  óriással.  Akkor  Dávid,  a  pásztorfiú,  
kiállt  Góliát  ellen  és  parittyájával  homlokon  lőtte  az  óriást,  majd  
leszúrta. 

Saul  halála  után  Dávid  lett  a  király.  Kiszorította  a  filiszteuso-
kat,  Jeruzsálemet  pedig  megtette  vallási  és  politikai  központtá.  
Ide hozatta  a  Szövetség ládáját  is.  

20  Bírák  k.  és  I.  Sám  1—8  f.  
21  I  Sám  8—17  fej.  



Fennmaradtak  az  utókorra  Dávid  énekei,  melyekben  az  Urat  
dicsőíti.  Ezeket  az  énekeket  zsoltároknak  nevezzük.  Némely  zsol-
tárban  Dávid  a  Messiásról  énekel.  

Isten felmagasztalta  Dávidot  és megígérte neki, hogy utódai  kö-
zül  születik  meg  a  Megváltó.22  

Salamon 

Dávid halála  után  fia,  Salamon,  örökölte  a trónt.  Salamon  bölcs  
és gazdag király  volt.  Templomot  épített  Jeruzsálemben  Isten  di-
csőségére.  A templom  hét  évig  épült.  Belső  részét  drága  függöny  
választotta két részre: a „Szentek Szentélyé"-re  és a  „Szentély"-re.  
Az  elsőben  helyezték  el  a  Szövetség  ládáját,  a  másodikban  oltárt  
építettek;  itt  volt  a hétágú  gyertyatartó  és  asztal  állt  áldozati  ke-
nyérrel  és  borral.  A  templomon  körül  volt  az  áldozati  oltár,  ahol  
állatokat  áldoztak  az  Úr  dicsőségére.  Mikor  felépült,  az  Úr  meg-
szentelte,  és  dicsősége  beragyogta  a  templomot.21  

Izrael  kettészakadása  

Öregkorára  Salamon hite meggyengült  Istenben  és  megengedte,  
hogy  pogány  isteneknek  oltárokat  emeljenek  az  országban.  Isten  
ezért  halála  után  kettészakította  az  országot  júdeai  királyságra,  
melynek Jeruzsálem  lett  a fővárosa és izraeli királyságra,  melynek  
Szamaria  lett  a  fővárosa.  

Hogyan  nevezzük  azokat  a vallásos  énekeket,  melyeket  Dávid  köl-
tött? 

Azokat  a  vallásos  énekeket,  melyeket  Dávid  költött,  zsoltárok-
nak  nevezzük.  Ezeket  énekelték  az apostolok,  sőt még maga  Jézus  
Krisztus  is.  Mi  is  olvassuk  vagy  énekeljük  az  istentiszteleteken.  

22  Sámuel  I és  II  könyve  
23  Királyok  I  könyve  



Mi  a  templom?  

A templom  Isten  szent háza,  ahová  a hívók közös imára  és  Isten  
dicsőítésére  gyűlnek  össze.  

Milyen  részekből  tevődik  össze  a  mi  templomunk?  

A  templomunk  belsőleg  három  részből  áll:  előcsarnok,  hajó  és  
szentély.  Az  előcsarnok  a  templom  nyugati  részét  foglalja  el,  és  
korábban  az  egyház  még  meg  nem  keresztelt  tagjai  tartózkodtak  
itt.  A hajó  a  templom  középső,  tágas  csarnoka,  ahol  az  istentisz-
teletek  alkalmával  a hívek  tartózkodnak.  A szentély  a középen  álló  
oltárral  Isten trónját és a mennyországot, más  szóval  a  megdicsőült  
egyházat jelképezi.  A szentélyt  a hívek  templomától  a  képcsarnok,  
más  néven  az  ikonosztász  választja  el.  A  templom  körüli  rész  
ugyancsak  megszentelt hely.  Ezek  közül  a legfontosabb a  szentély,  
vagyis  az  oltár.  

Hogyan  viselkedjünk  és  hogyan  szolgáljunk  Isten  házában?  

Amikor  belépünk  az  Isten  házába,  keresztet  vetünk  és  megha-
jolunk  az  oltár  felé. Részt  veszünk  az  imádkozásban,  az  éneklés-
ben.  Nem  illik  a  templomban  beszélgetni  és  hangoskodni.  Isten  
házát  adományainkkal  és munkánkkal  gazdagíthatjuk.  

*  *  *  

A templomok  Isten  dicsőségére épülnek,  ahol  a hívek  közös  imá-
ra  és  istentiszteletre  gyűlnek  össze.  A  mi  templomaink  szentsé-
gükben  nagyobbak,  mint  az  ószövetségi  templomok,  mert  maga  az  
Úr  Jézus  van jelen  az  oltári  szentségben  és  a  szent  liturgiában  az  
Újszövetség  áldozatát  mutatják  be.  

Szép  szokás,  hogy belépéskor  a  templomba  az  emberek  leveszik  
fejfedőjüket, meghajolnak  az  oltár  felé  és keresztet  vetnek.  Ezt  a  
szokást továbbra  is ápolni kell. Ne felejtsük el, hogy aki  tiszteletlen  
Isten  házával  szemben  a  szentségtörés  bűnébe  esik.  



A  próféták  

Azokban  az  időkben,  mikor  nagy  volt  Izraelben  a  nyomorúság,  
idegen  népek  igája alatt  sínylődött  a nép  és elterjedt  a  pogányság,  
Isten prófétákat küldött segítségükre. A próféták szentéletű férfiak 
voltak,  kik  az  igaz  hitet  hirdették  és  vezeklésre  szólították  fel  a  
királyokat  és  a népet.  A Szentlélektől  irányíttatva  csodákat  tettek  
és  megjósolták  a jövendőt.  

Jövendöléseik  között  a  legfontosabbak  a  Megváltó  eljöveteléről  
szóltak: hol  és mikor  fog megszületni,  milyenek  lesznek  a  cseleke-
detei, hogy kínhalált  szenved  és feltámad. Szóltak  a  kereszténység  
elterjedéséről,  a  Keresztény  Egyház  létrejöttéről  is.  

A próféták  közül  a  legismertebbek  Illés,  Elizeus,  Ézsaiás,  Jere-
miás,  Ezékiás  és  Dániel  voltak.  

Az emberek  azonban  nem hallgattak  mindig  a prófétákra  és  so-
kat vétettek  az Úr ellen. Ezért  az Úr megbüntette  őket  és az  izraeli  
királyság  ellen  asszírokat,  a  júdeai  királyság  ellen  babiloniakat  
küldött.  A pogányok  felgyújtották Jeruzsálemet  Salamon  templo-
mával  együtt,  a népet  pedig fogságba hurcolták.  Ez  volt  a  babiloni  
fogság,  amely  hetven  évig  tartott.  

A Megváltó  eljötte  előtt  

A babiloni  fogság után  Izrael  földjén a Makabeusok  uralkodtak,  
de nem  sokkal  ezután  a zsidók  elvesztették  függetlenségüket és  az  
egész Palesztinát  elfoglalták  a rómaiak. Heródes lett  a király  egész  
Palesztinában,  ami  azt jelentette,  hogy  mint  azt  megjövendölték:  
elvétetett  a  királyi  pálca  Júdeától  és  eljött  az  idő,  hogy  megszü-
lessen  a  Megváltó.  Isten  elküldte  Szent  Fiát,  hogy  a  népet  a  bű-
nöktől  megváltsa  és  üdvözítse.  

Kik  voltak  a  próféták?  

A próféták  szent  emberek  voltak,  akik  a Szentlélektől  irányítva  
megjövendöltek  egyes  eseményeket,  melyek  között  a  legfontosabb  
a  Megváltó  eljöveteléről  szólt.  Az  izraeli  nép  tanítói  voltak  és  az  
igaz  Isten  által  kinyilatkoztatott  vallás  védelmezői.  Isteni  külde-



tésük  bizonyítására  csodákat  vittek  véghez.  Jövendölni  annyit  je-
lent,  hogy  megjósolni  egy  olyan  eseményt,  amelyet  csak  Isten  is-
merhet. 

*  *  *  

Az Adventi  böjt  épp  azokra  az  időkre  emlékeztet,  mikor  a  világ  
a  Megváltót  várta.  Az  emberek  sokféle  szerencsétlenségnek  és  el-
nyomatásnak  voltak  kitéve.  Ha  vétkeztek  és eltávolodtak  Istentől,  
az Úr megbüntette  őket. Ilyenkor vezekeltek  és megtértek.  így  vár-
ták  az emberek  a Megváltót,  ahogy azt az Úr még a  Paradicsomban  
megígérte.  Az Isteni  Gondviselés  óvta  az  igaz hitet  és fenntartotta 
a  reményt,  hogy  eljön  a  Messiás.  Az  egész  Ószövetség  Isten  Szent  
Fia  eljövetelét készítette  elő, hogy  eljöhessen Jézus  az  „övéi  közé",  
elhozza  a  bünbocsájtást  és  az  üdvözülést.  

Hogyan  táplálta  Isten  a  reményt  a  népben  a  Megváltó  eljövete-
léről? 

Az egész Ószövetség felkészítette a népet  a Megváltó  eljövetelére  
és  az  Újszövetség  elfogadásához.  





AZ  ÚJSZÖVETSÉG  

A HISZEKEGY HARMADIK  ÁGAZATA  

„Ertünk emberekért,  a mi üdvösségünkért  leszállott  a  mennyből.  
Megtestesült  a Szentlélek  erejéből  Szűz Máriától  és emberré  lett."  

Angyali  üdvözlet  

Abban  az időben, mikor Palesztinában  Heródes uralkodott,  Isten  
elküldte  Gábriel  angyalt  a  Galilea tartomány  egy kis  városkájába,  
Názáretbe  egy  istenfélő  szűzhöz,  Máriához.  Jegyese,  József  ács  
volt.  Mindketten  Dávid  király  családjából  származtak.  Az  angyal  
így  szólt  Máriához:  „Üdvözlégy,  kegyelemmel  teljes.  Az  Úr  veled  
van.  Áldott  vagy te  az  asszonyok  között." Mária  megdöbbent  e kö-
szönés hallatán,  nem tudta,  hogy  ez mit jelenthet.  Az angyal  foly-
tatta:  „Ne félj Mária!  Isten  kegyelmébe  fogadott,  fiút  fogsz  szülni,  
akit Jézusnak  nevezz  el.  О lesz  Üdvözítője népének,  és  megszaba-
dítja őket bűneiktől." Mária megkérdezte: „Hogyan  lehetséges  ez?"  
Az angyal  így felelt:  „A Magasságos  Isten  ereje cselekszi  ezt  veled,  



ezért  a  születendő  gyermeket  is  szentnek  nevezik,  Isten  fiának.  
Idős  rokonod,  Erzsébet  is  gyermeket  vár.  Az  Úr  előtt  semmi  sem  
lehetetlen." Mária  engedelmesen  felelte az angyalnak:  „íme  az  Úr-
nak  szolgáló  leánya,  legyen  nekem  a  te  igéd  szerint."  Az  angyal  
eltávozott.24 

Ezt  az  örvendetes  eseményt  Angyali  üdvözletnek  nevezzük.  
Mária  ezután  felkereste Erzsébet nénjét Jüdeában.  Erzsébet  így  

köszöntötte:  „Áldott  vagy  te  az  asszonyok  között,  áldott  a  te  mé-



hednek  gyümölcse!  Hogyan  is  lehetséges,  hogy  az  én  Uram  anyja  
jön  el  hozzám?  

Mária  énekével  dicsérte  az  Urat:  „Magasztalja  lelkem  az  
Urat..."25 

Három  hónapig volt Mária  rokonánál,  majd hazatért  Názáretbe  
jegyeséhez,  Józsefhez,  kinek  ezalatt  egy  angyal  meghozta  a  hírt,  
hogy  Mária  Isten  fiának  szülőanyja,  és  ő,  József  oltalmazója  és  
támogatója  lesz.  

Kit  választott  ki  az  Atya  Fia  anyjának?  

Isten  az  ő Szent  Fia  anyjának  egy  szűzi  életű  lányt,  Máriát  vá-
lasztotta  ki, Jáokim  és Anna  lányát,  József  menyasszonyát  Názá-
retből. 

Hogy  nevezzük  Szűz  Máriát?  

Boldogságos  Szűz Máriát  Istenanyának  nevezzük,  mert  ő  szülte  
Jézus  Krisztust.  Öt  az  Úr  különös  kegyelme  megóvta  az  eredeti  
bűntől.  Ó  az  angyalok  és  a  szentek  királynéja  és  a  mi  mennyei  
anyánk.  Ö  az Anyaszentegyház  anyja,  ahogy  ezt  a  Második  Vati-
káni  Zsinat  kihirdette.  

Hogyan  tiszteljük  a  Boldogságos  Istenanyát?  

A  Boldogságos  Istenanyát  mi,  katolikusok  Isten  után  elsőként  
tiszteljük.  Hozzá  az  

Angyali  üdvözlettel  fohászkodunk:  

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

Az  Angyali  üdvözlet  három  részből  áll:  az  angyal  szavaiból,  
Szent  Erzsébet  szavaiból  és  az  Egyház  szavaiból.  



Az  Angyali  üdvözletet  Gyümölcsoltó  Boldogasszony  napján,  
március  25-én  (április  7-én)  ünnepeljük.  

Milyen  fohászokat  ismertek  Szűz  Máriához?  

A gyermek  Jézus,  mikor  megszületett  egy  egész  világnak  a  re-
ménysége  volt.  

Ti  is,  gyerekek,  reménységei  vagytok  szüleiteknek  szüle-
tésetektől  fogva,  ti  vagytok  életük  megkoronázok  Örülnek  sikere-
iteknek  az  iskolában  és  mindent  megtesznek,  hogy  mindenetek  
meglegyen,  gondtalanul  éljetek.  

Az Anyaszentegyháznak  is reménységei  vagytok.  A Megváltó  is  
azt  mondta,  hogy  engedjétek  hozzám  a  gyerekeket.  A vallásos  if-
júság  öröme  az  egyháznak.  

Reménysége vagytok népeteknek  is. Isteneteket, hazátokat,  csa-
ládotokat  nem  szabad  elfelejteni  a  legnehezebb  körülmények  kö-
zött  sem.  

Jézus  Krisztus  születése  

Augustus  római  császár,  kinek  a fennhatósága  alá  tartozott  Pa-
lesztina  is, parancsot  adott,  hogy  írják  össze  a  birodalom  lakossá-
gát.  Minden  embernek  abban  a  városban  kellett  jelentkeznie,  
ahonnan  a  nemzetsége  származott.  József  és  a  várandós  Mária  a  
galileai  Betlehembe,  Dávid  városába  indultak,  mivel  mindketten  
Dávid  családjából  származtak.  Szállást  sehol  sem  találtak,  mivel  
a város tele volt emberekkel,  ezért  egy barlangszerű  istállóban  hú-
zódtak  meg.  Ez  volt  az  év  leghosszabb  éjszakája  és  ennek  a  tisz-
teletére  a  pásztorok  mindenhol  tüzeket  gyújtottak.  Azon  az  éjsza-
kán  megszületett  a  kis  Jézus.  Mária  bepólyálta  és  egy  jászolba  
fektette. 

Nem  messze  pásztorok  vigyázták  nyájukat,  mikor  megjelent  
előttük  egy angyal  és így szólt hozzájuk: „íme nagy örömöt hirdetek 
nektek;  Üdvözítő  született  ma  nektek,  az  Úr  Krisztus  Dávid  váro-
sában.  A jel  pedig  az  lesz  számotokra:  találtok  egy  kisgyermeket,  
aki bepólyálva fekszik  egy jászolban!" Majd egy egész sereg  angyal  



jelent  meg  és hangosan  dicsérték  az  Urat.  „Dicsőség  a  magasság-
ban  Istennek  és  a  földön  békesség  a jóakaratú  embereknek."  

A pásztorok  útra  keltek,  hogy megkeressék  Urukat:  És  mindent  
úgy  találtak,  ahogy  az  angyal  moncua.  Elsőnek  köszöntötték  és  
hajoltak  meg  az  Ur  Jézus  előtt.28  

Hol  és  mikor  született  Jézus  Krisztus?  

Krisztus  a  galileai  Betlehem  városkától  nem  messze  egy  istál-
lóban  született Augustus  császár uralkodása  alatt,  keresztény  idő-
számításunk  első évében.  Ezért  Krisztus születésétől  számítjuk  az  
éveket.  Betlehem  Izraelben  található,  vagyis a Szent Földön,  a Jor-
dán  folyó partján,  amely  a  Holt-tengerbe  ömlik.  A Szent  Föld  leg-
főbb városa  —  Jeruzsálem.  

Ki  volt  Szent  József  Jézus  számára  ?  

Szent  József Jézus  nevelőapja  és  támasza  volt.  

Jézus  Krisztus  csak  ember  volt?  

Nem,  Jézus  Krisztus  nem  csak  igaz  életú  ember  volt,  de  igaz  
Isten  is,  ezért  Istenembernek  nevezzük.  

Ki  Jézus  Krisztus,  mint  Isten?  

Jézus  Krisztus,  mint  Isten  a  második  isteni  Személy  —  a  Fiú  
Isten,  ki  érettünk  emberré  lett.  

Miért  lett  a  Fiú  Isten  emberré?  

A  Fiú  Isten  azért  lett  emberré,  hogy  minket  tanítson,  érettünk  
szenvedjen  és  meghaljon,  s  így  megváltson  minket.  

Hogyan  lett  Isten  Fia  emberré?  

Isten  Fia  a  Szentlélek  ereje  által  emberi  testet  és  embei  lelket  
vett  föl, ezért  valóságos  Isten  és  valóságos  ember.  Hitünknek  azt  



a  titkát,  hogy  Isten  Fia  emberré  lett  a  Fiú  Isten  megtestesülése  
titkának  nevezzük.  

Mikor  van  Jézus  Krisztus  születésének  napja?  

Jézus  Krisztus  születésének  napját  december  25-én  (január  7 -
én) ünnepeljük,  karácsonykor.  

*  #  *  

A  Krisztus  születése  előtti  estét  Szentestének  nevezzük.  Ezen  
az  estén  összegyűl  a  család  a  Szent  estére  az  ünnepi  asztal  köré.  
Fenyőfát díszítenek  fel és ajándékokat osztogatnak.  Vannak,  akik  
betlehemmel járnak  házról házra, kántálnak,  vagyis énekekkel  di-
csérik  az  Urat  és jókívánságokkal  köszöntik  a háziakat  az  ünnep  
alkalmából. 

JÉZUS  KRISZTUS  FIATAL  ÉVEI  

Jézus  Krisztus  bemutatása  a  templomban  

A  nyolcadik  napon  elnevezték  a  kisdedet  Jézusnak.  A  negyve-
nedik  napon  Mária  és  József  elvitték  a  kis  Jézust  a  jeruzsálemi  
templomba,  hogy  ősi  szokás szerint feláldozzák  Isten  szolgálatára.  
Itt  találkoztak  Simeonnal,  aki  egy istenfélő  öreg volt  és akinek  az  
Úr  ígéretet  tett,  hogy  addig  nem  hal  meg,  míg  nem  látta  a  Meg-
váltót.  Simeon  karjaira  vette  a kis Jézust  és  így  szólt:  „Most  már,  
Uram,  elbocsáthatod  a  te  szolgádat  békességben,  mert  látták  sze-
meim  az  Üdvözítőt."  

Egy Anna  nevü  asszony  is  volt  akkor  a templomban,  aki  boldo-
gan  vitte  az  embereknek  a hírt,  hogy  megszületett  a  Megváltó.27  

Kelet  felől  bölcsek  jöttek  —  a  három  királyok  —,  mert  egy  új  
csillagot  láttak  feltűnni  az  égen.  Eljöttek  hát,  hogy köszöntsék  őt.  
Jeruzsálemben  azt  kérdezgették:  „Hol  van  a  zsidóknak  újszülött  
királya?" 



Amikor  ezt  Heródes  meghallotta,  félni kezdett,  hogy  a  megszü-
letet tkirály követelni fogja trónját. Elhívatta  a papokat, hogy meg-
tudja tőlük,  hol kell  megszületnie  a Megváltónak.  Azt  válaszolták,  
hogy  a próféták  szerint  Betlehemben.  Elküldte  a napkeleti  bölcse-
ket  is Betlehembe  azzal, hogy tudassák  vele, hogy hol van  a  király,  
hogy  ő is  üdvözölhesse.  A három  királyok  megtalálták  a  gyermek  
Jézust,  leborultak  előtte  és  imádták  őt.  Ajándékot  is  adtak  neki:  
aranyat,  tömjént  és  mirhát.  

Istentől  pedig intést kaptak,  hogy  ne menjenek  vissza  Heródes-
hez, mert meg akaí ja  ölni  a gyermeket,  így más úton tértek  haza.2 8  

Mi  történt  a  negyvenedik  napon  a gyermek  Jézussal?  

A  negyvenedik  napon  Jézust  bemutatták  a  templomban,  Jeru-
zsálemben,  vagyis  mint  ahogy  a  törvény  előírta  feláldozták  Isten  
szolgálatára. 

Honnan  szereztek  tudomást  a  keleti  bölcsek  a  Megváltó  megszü-
letéséről? 

A keleti  bölcsek  egy új  csillagot  fedeztek  fel  az  égen  és  tudták,  
ez  azt  jelenti,  hogy  megszületett  a  világ  Megváltója.  Heródestől  
pedig megtudták, hogy Betlehemben  született. Ajándékba  aranyat,  
tömjént  és  mirhát  vittek  annak  jeléül,  hogy  mindenük,  mi  van,  
testük  és  lelkük  a  Megváltóé.  

*  *  *  

Krisztus  azt  mondotta  híveinek:  „Gyertek  hozzám  mind,  kik  el-
fáradtatok,  nehéz terhet  cipeltek  és  én könnyítek  rajtatok."  Krisz-
tus előtt minden  ember  egyenlő, ezért mindenkinek  egyformán  kell  
imádnia.  Úgy  a  szegénynek,  mint  a gazdagnak.  Jézus  Krisztus  is  
szegényen jött  a világra  és  a  szegény pásztorok  voltak,  kik  elsőnek  
köszöntötték  a  Megváltót.  

Emlékezzetek,  hogyan  örült  és  hálálkodott  az  Úrnak  az  öreg  
Simeon,  mikor karjaiba  fogta  a  kis Jézust.  Úgy  adjatok hálát  ti  is  



az Istennek, mikor  a Szent Áldozásban  magatokhoz  veszitek  Krisz-
tus  testét.  

Nekünk  mikor  van  olyan  örömben  részünk,  mint  Simeonnak  és  
Annának? 

JÉZUS  KRISZTUS  ÉLETE  

A Szent  család  Egyiptomba  menekül  

Mikor  Heródes  rájött,  hogy  a  bölcsek  nem  tértek  hozzá  vissza,  
haragra  lobbant  és  sereget  küldött  Betlehembe,  hogy  öljenek  meg  



minden  fiúgyermeket  két  éves  korig.  Abban  reménykedett,  hogy  
közöttük  meghal  a  Messiás  is.  

Azonban Józsefnek álmában  megjelent  egy angyal  és figyelmez-
tette,  hogy  meneküljenek  Egyiptomba,  mert  Heródes  a  gyermek  
életére  tör.  Még azon  az  éjszakán  a  Szent  család  felkerekedett  és  
elindult  Egyiptom  felé.  

Heródes  halála  után  visszatértek  Izraelbe,  és  Názáretben  tele-
pedtek  le.29  

A tizenkét  éves  Jézus  a  templomban  

Mária és József minden  évben felmentek Jeruzsálembe  a húsvéti 
ünnepre.  Ilyenkor  az  egész  nép  együtt  ünnepelt  és  áldozatot  vitt  
a  templomba.  Mikor Jézus  tizenkét  éves lett  ő is  velük  tartott.  Az  
ünnep  után  elindultak  hazafelé  és már  egynapi  járóföldre  voltak,  
mikor keresni  kezdték Jézust  a rokonok között. Nem találván,  Má-
ria  és József visszafordultak, hogy Jeruzsálembe  keressék.  Három  
nap  múlva  találtak  rá  a templomban.  A tanítómesterek  között  ült  
és  beszélgetett  velük.  Mindenki  csodálkozott  az  értelmén  és  a  
Szentírásban  való  jártasságán.  

Amikor  szülei megtalálták,  Mária  így szólt hozzá:  „Gyermekem,  
miért  tetted  ezt  velünk?  Apád  is  és  én  is nagy bánattal  kerestünk  
téged!" 

Jézus erre így válaszolt: „Miért kerestetek  engem? Hát  nem  tud-
játok,  hogy  nekem  az  én  Atyám  házában  kell  lennem?"30  

Majd  hazatért  velük  Názáretbe  és  tovább  gyarapodott  testben  
és  lélekben,  Isten  és  az  emberek  előtt  való  kedvességben.  

Hová  menekült  a  Szent  család  Heródes  elől?  

Az  angyali  intelemre  a  Szent  család  Egyiptomba  menekült  és  
csak  Heródes  halála  után  tértek  vissza  Názáretbe.  

2 9  Máté  2,  13—23.  
3 0  Lukács  2,  41—51.  



Hová  vitték  a  tizenkét  éves  Jézust  szülei  a  húsvéti  ünnepre?  

Jézust  tizenkét  éves  korában  szülei  a  jeruzsálemi  templomba  
vitték,  hogy példát  adjon  nekünk,  hogyan  kell  templomba  járni.  

*  *  *  

Látjuk  a  gyermek  Jézust,  amint  szüleivel  örömmel  megy  Je-
ruzsálembe  a  húsvétot  ünnepelni.  Hogy  van  az,  hogy  Isten  Fia  
maga  megy  imádkozni  a  templomba?  Ezzel  Jézus  példát  mutat  
nekünk,  embereknek,  hogy  mindenkinek  elsődleges  kötelessége  
imádkozni. 

Látjuk, amint Jézus  engedelmesen  dolgozik  apjának, Józsefnek 
a  házában,  sokszor  nehéz  munkát  végezve.  Hogyan  van  az,  hogy  
Isten  Fia  maga  végez  nehéz  munkát?  Ezzel  az  Ur  Jézus  azt  mu-
tat ta  meg,  hogy  második  kötelességünk  a  munka.  

Látjuk, amint Jézus  szerény körülmények  között  él Máriával  és  
Józseffel mint  engdelmes  fiuk.  Hogy  van  az,  hogy  Isten  Fia  enge-
delmes  az embereknek?  Ezzel Jézus azt példázta, hogy az  emberek  
harmadik  kötelessége  az  engedelmesség.  

Jegyezzétek  meg  és  legyen  számotokra  Jézus  a  példa.  

JÉZUS  KRISZTUS  NYILVÁNOS  FELLÉPÉSE  

Jézus  Krisztus  megkeresztelése  

A pusztában,  a Jordán  folyó mentén  tanított  és prédikált  Szent  
János,  Zakariás  és  Erzsébet  fia.  Isten  még  megszületése  előtt  őt  
választotta  ki, hogy előkészítse  az útját  a Messiásnak.  Szent  János  
pusztai  életet  élt,  ruhája  tevebőr  volt,  eledele  sáska  és  erdei  méz.  
Sokan jártak  ki  hozzá  a Jordánhoz  és hallgatták  tanítását:  „Tart-
satok  bűnbánatot,  mert  közel  van  a  mennyek  országa...  A fejsze 
már  a fák  gyökerén  van:  Kivágnak  és  tűzre  vetnek  minden  olyan  
fát, mely nem  terem jó gyümölcsöt."  Akik  megtértek  és  megvallot-
ták  bűneiket,  azokat  a  Jordán  vízében  megkeresztelte,  ezért  Ke-
resztelőnek  nevezték  el.  



A  Keresztelő  így  szólt  a  híveihez:  „Én  csak  vízzel  keresztelek,  
de aki utánam jön  az hatalmasabb  nálam. Arra  sem vagyok  méltó,  
hogy a saruját megoldjam. О Szentlélekkel  és tűzzel  fog benneteket 
megkeresztelni.'4 

Mikor Jézus harmincéves lett, elment  a Jordán  mellé, hogy meg-
keresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van  szük-
ségem  a te keresztségedre  és te jösz hozzám?" Jézus erre  így felelt: 
„Engedj  most,  mert  illő,  hogy  mindent  megtegyünk,  ami  elő  van  
írva."  Megkeresztelkedése  után  megnyílt  az  ég,  a  Szentlélek  ga-
lamb képében  leereszkedett  és  szózat  hallatszott  a  mennyből:  „Ez  
az  én  szeretett  Fiam,  akiben  kedvem  telik."82  

Szent  János  keresztelése  csak  jelképe  volt  az  újszövetségi  Ke-
resztségnek. 

Jézus  megkísértése  

Miután  megkeresztelkedett,  Jézus elment  a pusztába  és ott  volt  
negyven  nap  és  negyven  éjjel.  Imádkozott,  gondolkodott,  böjtölt.  
Ekkor  a  sátán  háromszor  kísértette  meg.  Hatalmat,  dicsőséget,  
gazdagságot  ígért  neki.  Jézus  harmadszorra  is  elutasította:  „Tá-
vozz tőlem  Sátán!  Meg  van  írva:  az  Uradat,  a  te  Istenedet  imádd,  
és  csak  neki  szolgálj!"  Látva,  hogy  megközelíthetetlen,  az  ördög  
elhagyta,  azután  angyalok jöttek  szolgálatára.33  

Jézus  kiválasztja  tanítványait  

Jézus  a pusztából  visszament  a Jordánhoz  és elkezdett  tanítani.  
Já r t  faluról falura, városról  városra,  hirdette  az evangéliumot,  jót  
tett  az  emberekkel  és  csodákat  müveit.  Tanítványokat  gyűjtött  
maga  köré,  akik  elhagyták  érte  családjukat  és követték  őt.  Tanít-
ványai  közül  Jézus  kiválasztott  tizenkettőt;  ezeket  apostoloknak  
nevezte  és  a  többi  tanítvány  fölé rendelte.  Ok  mindig  vele  voltak,  

31  Máté  3,  1—12 és  Lukács  3,  7—17.  
32  Máté  3,  13—17.  
33  Máté  4,  1—11.  



tanúi  voltak  tetteinek  és szavainak.  A  12 apostol: Simon, kit  Jézus  
Péternek  nevezett  el,  András,  Jakab,  János,  Fülöp,  Bertalan,  Ta-
más,  Máté,  Jakab,  az  ifjabb Simon,  Tadeus  és  Júdás.3 4  

Mikor  kezdett  el  Krisztus  nyilvánosan  tanítani?  

Jézus harmincéves  korában  kezdett  el tanítani,  miután  megke-
resztelkedett  és negyven  napig böjtölt  és imádkozott  a  pusztában,  
és  ellenállt  a  Sátán  kísértésének.  

Mi  történt  Jézus  megkeresztelkedésekor?  

Jézus keresztelésekor  először jelent meg az embereknek  a  Szent-
háromság:  az  Atya  szólt  az  égből,  a  Fiú  felvette  a  keresztséget,  a  
Szentlélek  galamb  képében  leereszkedett  Jézusra.  

Ki  a  Szentháromság?  

A Szentháromság  — egy  Isten  három  személyben:  Atya,  Fiú  és  
Szentlélek. 

A  három  isteni  személynek  egy  isteni  természete  van,  ezért  
mindegyik  isteni  személy  egyformán  örökkévaló,  mindenható.  



Mi  a  vallás  természetfölötti  titka?  

A vallás  természetfölötti  titka  olyan  igazság,  amit  teljesen  nem  
értünk,  de  hisszük,  mert  az  Úr  Isten  nyilatkoztatta  ki  nekünk.  

Hogyan  tiszteljük  a  Szentháromságot?  

A  Szentháromságot  tiszteljük,  mikor  keresztet  vetünk  és  azt  
mondjuk: az Atya,  a Fiű és a Szentlélek  nevében. Ámen.  Ugyanúgy,  
mikor  imádkozunk  a  Szentháromsághoz.  

Hogyan  álljunk  ellen  a  Sátán  kísértésének?  

Kerüljük  a  rossz  embereket  és  imádkozzunk.  Az  őrangyalunk  
és  a jó  emberek  megvédenek  a  bűntől.  

Mit  nevezünk  idegen  bűnnek?  

Idegen  bűnnek  nevezzük  azt,  ha  valaki  mások  búnét  elősegíti.  
Kilenc  idegen  bűnt  ismerünk.  

*  *  *  

Január  6-án  (19-én),  Vízkereszt  ünnepén  Jézus  megkeresztel-
kedését  méltatjuk  szertartásunkban.  Ezen  a  napon  ünnepeljük  a  
Szentháromság kinyilatkoztatását  is, mert ekkor jelent meg az  egy  
Isten  három  személyben  az  embereknek.  Vízkereszt  napján  a  
templomokban  a  szentmiséken  ünnepélyes  vízszentelés  történik,  
majd  a  hívek  a  templomból  a  folyókhoz,  tavakhoz  vagy  az  előké-
szített  víztározókhoz  mennek  vízszentelésre.  

JÉZUS  KRISZTUS  CSODÁI  

A kánai  menyegző  

Galilea Kána városában  menyegzőt tartottak,  amire Jézus anyja 
hivatalos  volt.  Meghívták  Jézust  és  tanítványait  is.  A  lakodalom  



alatt  a vendéglátóknak  elfogyott  a  boruk.  Ezt  észrevette  Mária  és  
csendesen  szólt  Jézusnak.  Jézus  megparancsolta  a  szolgáknak,  
hogy töltsék  meg akővedreket  vízzel, majd merítsenek  és  vigyenek  
a  násznagynak.  Akkorra  már  bor  volt  a kancsóban.  Ez  volt  Jézus  
első nyilvános  csodatette.  így bizonyította  be hatalmát  és  tanítvá-
nyai  hittek  benne.35  

Jézus  lecsendesít i  a háborgó  tengert  

Egy alkalommal  Jézus  hajóra  szállt  és onnan  tanította  a  népet.  
Majd  este  elindult  tanítványaival  a  másik  partra.  Jézus  a  fáradt-
ságtól  elaludt.  Közben  nagy szélvihar kerekedett  és dobálni  kezdte  
a hajót. A tanítványok  megrémültek  és felkeltették Jézust.  О nyu-
godtan  így  szólt:  „Mit  féltek  kicsinyhitűek?"  Aztán  parancsolt  a  
szélnek  és  a  tenger  elcsendesedett.  Az  emberek  elcsodálkoztak:  
„Kicsoda  ő, hogy  a szelek  és a tenger  is engedelmeskednek  neki?"36  

Ezzel  az  Úr  Jézus  ismét  bizonyította,  hogy  ő —  Isten.  

Ötezer  ember  csodálatos  megvendégelése  

Egy  másik  alkalommal  Jézus  egy puszta,  kietlen  vidéken  közel  
ötezer  embert  tanított.  Estefelé tanítványai  figyelmeztették,  hogy  
engedje  el  őket  ennivalóért.  Jézus  így  válaszolt  nekik:  „Ti  adjatok  
enni  nekik!" A tanítványoknál  öt árpakenyér  és két hal  volt.  Jézus  
leültette  az  embereket  kis  csoportokba.  Vette  a  kenyeret,  megál-
dotta,  megtörte  és  tanítványainak  adta,  hogy  adják  az  emberek-
nek. Ötezer ember volt az asszonyokon  és gyerekeken  kívül és  min-
denki  jóllakott.  Összeszedték  a  maradékot  és  tizenkét  kosár  lett  
tele.  Az  emberek  azt  mondogatták,  hogy  csakugyan  nagy  próféta  
jött  el  közéjük.37  

35  János  2,  1—10.  
36  Lukács  8,  22—25.  



Jézus  csak  tanította  az  embereket?  

Nem,  Jézus  nemcsak  tanította,  de  gyógyította  az  embereket  és  
csodákat  is  művelt.  A  csoda  az  természetfölötti  tett,  amit  csak  a  
Mindenható  tud  megtenni.  Jézus  a  csodatételeivel  bebizonyította  
az  embereknek,  hogy  ó Isten  és jót  tett  az  emberekkel.  

Mire  tanít  minket  Jézus  jelenléte  a  kánai  menyegzőn?  

Arra  tanít,  hogy  a házasság  az  szent  dolog,  Istentől  való.  A  há-
zasság  szentség,  amellyel  egy  férfi és  egy  nő felbonthatatlan  élet-
szövetséget  köt  egymással  és Istentől  kegyelmet  nyer  arra,  hogy  a  
házastársak  kötelességét híven  teljesítse. Jézus  azt mondta:  „Amit  
Isten  egybekötött,  ember  el  ne  válassza."  

Miért  csak  az  egyház  rendelkezhet  keresztények  házasságáról?  

Azért,  mert  csak  az  egyháznak  van  joga  kiszolgáltatni  a  szent-
ségeket,  melyek  üdvözítik  az  embert  és  a házasság  az  ilyen  szent-
ség. 

Mit  kell  tennünk,  hogy  méltóak  legyünk  a  házasság  szentségére?  

Hogy  felvehessük  a  házasság  szentségét,  ismernünk  kell  a  há-
zastársak  kötelességeit  és  az  Egyház  törvényeit  a  házastársakra  
vonatkozóan. 

Mit  kell  tenni  egy  kereszténynek  mielőtt  felvenné  a  házasság  
szentségét? 

A keresztény  ember  imádkozik  Istenhez,  hogy választását  előse-
gítse. 

Milyen  esetekben  tiltja  az  egyház  az  esküvőt?  

Abban  az  esetben,  ha  közeli  rokonnal  köttetik  házasság.  

*  *  *  



A  keresztény  család  mintaképe  a  Szent  család:  Szűz  Mária,  
Szent  József  és Jézus.  Minden  fiatal  mintaképe  — Jézus.  

Mivel  tartozunk  családunknak?  

Engedelmességgel  — a  család  Isten  után  az  első  a földön,  enge-
delmességgel  tartozunk  szüleinknek.  

Tisztelettel  — ahogyan  az Úr  negyedik  parancsolata  előírja.  
Szeretettel  — szüleink,  rokonaink,  Isten  után  első  jóakaróink.  

Szeressük  őket,  imádkozzunk  értük.  

JÉZUS  KRISZTUS  ISTEN  ORSZÁGÁT  HIRDETI  

Példabeszéd  a tékozló  fiúról  

Jézus  egy alkalommal  példabeszédében  arról  beszélt,  hogy  Isten  
megbocsát minden  megtért  bűnösnek.  Örülnek  a mennyben  egyet-
len  bűnös  megtérésén  is  —  mondta.  

Egy apának  volt két  fia.  A  fiatalabb  nem akart  apjánál  dolgozni,  
kikérte  örökségét  és elment  egy távoli  országba.  Pénzét hamar  el-
tékozolta  és elszegődött  egy gazdához  a  sertéseit  őrizni.  A vidéken 
nagy  volt  az  éhínség  és  ő  is  nélkülözött.  Örült  volna,  ha  olyan  
eledelt  kap,  mint  a  sertések,  de  még  az  sem jutott  neki.  

Ekkor magába  szállt. Elhatározta,  hogy hazamegy  és bocsánatot 
kér  apjától: „Apám,  vétkeztem.  Arra  sem  vagyok  méltó,  hogy  fiad-
nak  nevezz."  Apja  már  messziről  meglátta  és  megbocsátott  neki.  
Megölelte,  megcsókolta  és megparancsolta  szolgáinak,  hogy  a  leg-
szebb ruhát  adják rá,  sarut  a lábára  és gyűrűt  az  ujiára.  „Együnk  
és  vigadjunk, hisz  a  fiam  halott  volt  és  életre  kelt.  

Az  apa  —  az  Isten.  A könnyelmű  ifjú — minden  ember,  ki  el-
hagyja Istent  és nélküle akar  élni.  De Isten  irgalmas és  mindenkit  
visszafogad  a  szeretetébe,  aki  megtér  és  újból  feléleszti  magában  
a  kegyelmi  életet.  
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Mire  tanít  minket  a  példabeszéd?  

A példabeszéd  arra  tanít  minket,  hogy  az  Úr  Isten  irgalmas  és  
megbocsátja  a  vétkezők  bűneit,  ha  azok  megtérnek.  

Melyik  szentségben  bocsátja  meg  az  Úr  a  bűneinket?  

Az  Úr  a  bűneinket  a  bűnbánat  vagyis  a  gyónás  szentségében  
bocsátja meg. A bűnbánat  szentsége  az  a szentség,  amelyben  a  pap  
Isten  helyett  megbocsátja  a keresztség  után  elkövetett  bűnöket.  

Mikor  rendelte  Jézus  a  bűnbánat  szentségét?  

Jézus  a bűnbánat  szentségét  a föltámadás után  rendelte,  mikor  
így  szólt  az  apostolokhoz:  „Vegyétek  a  Szentlelket.  Akiknek  meg-
bocsátjátok  bűneiket,  megbocsáttatnak,  akiknek  megtartjátok,  
m egtartatn ak .'v3 9 

Mit  kell  tennünk,  hogy  felvehessük  a  bűnbánat  szentségét?  

1. Meg kell  vizsgálni  lelkiismeretünket.  
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2. Megkell  bánni  bűneinket.  
3.  Meg kell  fogadnunk,  hogy  nem  vétkezünk  többet.  
4.  Meg kell  gyónnunk.  
5.  A föladott  elégtételt  el  kell  végeznünk.  

Hogyan  vizsgáljuk  meg  lelkiismeretünket?  

1. Imádkozunk  lelki  erősségért  a  Mindenhatóhoz.  
2. Fölelevenítjük, mikor gyóntunk  utoljára és elvégeztük-e  a föl-

adott  elégtételt.  
3.  Sorra  vesszük  bűneinket  és bűnbánatot  tartunk.  

Mi  a  legfontosabb  a  bűnbánat,  szentségében?  

A  bűnbánat  szentségében  az  a  legfontosabb,  hogy  fólindítsuk  
magunkban  a  bánatot,  és  szívből  megbánjuk  vétkeinket.  

Mit  jelent  a  bánat  ?  

A bánat  az,  mikor  fáj  a  lelkünk,  hogy  vétkeztünk.  

Milyen  lehet  a  bánat,  amellyel  megbánjuk  bűneinket?  

A bánat  lehet  természetes  és természetfölötti.  Ha bűneinket  Is-
ten iránti  szeretetből bánjuk meg, akkor  az természetfölötti  bánat.  
Ellenben, ha  azért  bánjuk  bűneinket,  mert  valamilyen  kár t  szen-
vedtünk  el  általa,  ez  természetes  bánat  és  nem  elég  a  bűnbánat  
szentségéhez. 

Milyen  lehet  a  természetfölötti  bánat?  

A  természetfölötti  bánat  lehet  tökéletes  és  kevésbé  tökéletes.  
Akkor van tökéletes bánatunk, ha főképpen szeretetből bánjuk  meg  
bűneinket,  mert  a  végtelenül  jó  és  irgalmas  Istent  megbántottuk  
azokkal. Kevésbé tökéletes bánatunk  akkor van, ha bűneinket  attól  
való  félelemből bánjuk,  hogy  ezáltal  nem  üdvözülünk.  



Hogyan  gyónjunk?  

1. Letérdepelünk, keresztet  vetünk, majd  a következőket  mond-
juk:  „Gyónom  a mindenható  Istennek  és Isten  helyett  neked  lelki-
atyám,  hogy  utolsó  gyónásomtól  (kiskoromtól)  fogva  ezeket  a  bű-
nöket  követtem  el. Utoljára...  gyóntam."  

2. A bevezető szavak után  elmondjuk, hogy mikor gyóntunk  utol-
jára,  majd  felsoroljuk  a  bűneinket.  

3.  Miután  bűneinket  meggyóntuk  ezt  kell  mondanunk:  „Teljes  
szívemből  bánom  minden  bűnömet,  mert  azokkal  a  végtelenül  jó  
és szeretetreméltó Istent megbántottam; erősen fogadom, hogy töb-
bé  nem  vétkezem  és  a bűnre  vezető  alkalmakat  elkerülöm.  Kérek  
üdvös  elégtételt  és  feloldozást."  

4. Miután  a lelkiatya  elégtételt  ad és feloldoz, imádkozunk, majd 
keresztet  vetünk  és  távozunk.  

Hogyan  üdvözülünk  Krisztus  által  a  szent  gyónásban?  

A szent gyónásban  megbocsáttatnak  bűneink, visszaadja  a  meg-
szentelő kegyelmet  vagy nagyobbítja azt bennünk,  hogy lelki  erőn-
ket  és békességünket  visszanyerjük.  

Kötelességünk-e  gyónni?  

Jézus  meghagyta  az  apostoloknak,  hogy  akinek  a  bűneit  meg-
bocsátják  — megbocsáttatik,  akinek  visszatartják  —  visszatarta-
tik.  Ezért  kell  minden  bűnünket  rendszeresen  meggyónnunk  lel-
kiatyánknak.  Az  egyház  javalja  a  gyakori  gyónást,  de  évente  
egyszer,  nagyböjt  idején  kötelezővé  teszi.  Akinek  viszont  sűlyos  
vétke  van,  annak  minél  hamarabb  okvetlenül  meg  kell  gyónnia.  
Meg  kell  gyónnunk  minden  vétkünket,  legyen  az  sűlyos  bűn,  de  
ugyanűgy  meg  kell  vallanunk  bocsánatos  bűneinket  is.  

A lelkiatyát  gyónási  titok  köti  és  ezért  nem  mondja  el  senkinek  
gyónásunkat. 



Érvényes-e  az  a gyónás,  mikor  szándékosan  elhallgatnak  súlyos  
bűnt? 

Aki  a  szent  gyónásban  szándékosan  hallgatott  el  valamilyen  
bűnt,  az újabb bűnt  követett  el, mert  gyónásban  nem  volt  őszinte  
és  a  következő  gyónásban  meg  kell  vallania  és  megismételnie  az  
előző gyónást,  mivel  az  érvénytelen.  

Érvényes-e  az  a gyónás,  mikor  valaki  saját  hibáján  kívül  elfelej-
tett  valamit  meggyónni?  

Ha  valaki  saját  hibáján  kívül  felejtett  el  valamit  meggyónni,  a  
gyónás  érvényes,  de  a  következő  gyónásnál  meg kell  mondani.  

Milyen  kegyelmekben  részesít  minket  a  bűnbánat  szentsége?  

A  bűnbánat  szentsége  megtisztít  a  bűnöktől,  megszabadít  az  
örök büntetéstől  és az ideigtartó büntetésnek  legalább egy részétől,  
visszaadja  a  megszentelő  kegyelmet,  vagy  nagyobbítja  azt  ben-
nünk,  lelki  erősséget  és békét  ad.  

Mit  kell  tennünk  gyónás  után?  

A Szent  gyónás  után  hálát  kell  adnunk  Istennek,  hogy  megbo-
csátotta  bűneinket,  el  kell  végeznünk  a  megszabott  elégtételt.  

Mi  végett  ad  a  lelkiatya  elégtételt?  

Azért  ad  a  lelkiatya  elégtételt,  hogy  Isten  az  ideigtartó  bünte-
tésnek  egy  részét  elengedje  nekünk,  amikor  a  föladott  jócseleke-
deteket  elvégezzük.  Az elégtételt  pontosan  és halasztás  nélkül  kell  
elvégezni.  Önként  is  vállalhatunk  bűnbánati  cselekményeket,  és  
az Istentől ránk küldött szenvedéseket  is felajánlhatjuk bűneinkért 
elégtétel gyanánt.  Az egyház is ad föl elégtételt,  mikor böjtöt rendel 
az  előírt  napokon.  



A  szent  gyónás  magyarázata  a tékozló  fiúról  szóló  
példabeszéd  alapján  

1. A  lelkiismeret  vizsgálata.  A tékozló  fiú megértette,  hogy  vét-
kezett,  mikor  elhagyta  apja  házát.  Isten  nélkül  akart  élni.  Ez  a  
kegyelmi  élet halála.  A tékozló fiú sorsa  az Isten  nélküli  élet  hely-
telenségét  mutatja.  

2. Bánat  a bűn  miatt.  A tékozló fiú is megbánta bűnét, és nekünk 
is megkell  bánnunk  minden  vétkünket, mikor  Isten  nélkül  éltünk.  

3.  Az  elhatározás,  hogy  visszatérünk  Atyánk  otthonába  és  úgy  
fogunk  élni,  ahogy  az  apai  háznál  kell.  Nekünk  is erősen  meg  kell  
fogadnunk,  hogy  nem  vétkezünk  többet.  

4. A  gyónás.  A hazatérés  megtérésnek  felel  meg.  Megvallja  ap-
jának,  hogy vétkezett.  Nekünk  is meg kell  vallanunk  lelkiatyánk-
nak  vétkeinket  minden  félelem  nélkül.  

5.  Az  elégtétel.  A  tékozló  fiú  nem  érezte  méltónak  magát  arra,  
hogy  fiaként  kerüljön  vissza  apja  házába  és  kész  volt  elfogadni  a  
büntetést.  Nekünk  is  késznek  kell  lennünk  minden  büntetést  el-
fogadni, mert azáltal nyerünk elégtételt és feloldozást bűneink  alól.  
Az Atya  akkor  visszafogad  a házába  és  kegyelmében  részesít.  

A bánat  kinyilvánítása  

Én édes Istenem, egész szívemből  bánom  minden bűnömet,  mert  
azokkal  megbántottalak  téged, ki  önmagadban  legfőbb jó  és  szere-
tetre  legméltóbb  vagy,  s  ki  engem  minden  jóval  elhalmoztál.  
Mennyei  Atyám,  bánom,  hogy  a  tőled  vett jókkal  megbántásodra  
visszaéltem.  Édes  Jézusom,  ki  érettem  kínt  és  halált  szenvedtél,  
miért  is  bántottalak  meg  téged  bűneimmel?  Szentlélek  Isten,  ki  
szent kegyelmeddel  szüntelen  a jóra  intettél,  és lelkemet  megszen-
telted,  bár  soha  sem  utasítottam  volna  vissza  segítségedet  és  ne  
szennyeztem  volna be bűneimmel  lelkemet,  melynek  a te hajlékod-
dá  kell  lennie!  Erősen  fogadom,  hogy  minden  bűnt  és  bűnre  való  
alkalmat  elkerülök.  

Istenem,  nélküled  semmit  sem  tehetek,  azért  esdve kérlek,  légy  
velem  mindenkor,  hogy  ezt  a  jó  elhatározásomat  meg  is  valósít-
hassam. 



Adj erőt  őszinte,  teljes  és  üdvös  gyónásra!  
Szűz Mária, irgalmasság és kegyelem Anyja, bűnösök  menedéke,  

esdd  ki  számomra  a jó  gyónás  kegyelmét,  a  bűnbocsánatot!  
Szent  őrangyalom  és  védőszentem,  könyörögjetek  érettem!  

Ámen. 

JÉZUS  ARRA  TANÍT,  HOGYAN  SZERESSÜK  
FELEBARÁTAINKAT 

A szamáriai  asszony  

Egy alkalommal  Jézus  Galileába  tartott  és az út  Szamárián  ve-
zetett  keresztül.  Pihenőt  tartottak  a  város  szélén  Jákob  kútjánál.  
A tanítványok  elmentek  a  városba  ennivalóért.  A kúthoz  egy  sza-
máriai  asszony jött  vízért. Jézus kérte  őt: „Adj innom."  Az  asszony  
elcsodálkozott:  „Én  adjak  neked  vizet?  Hiszen  te  zsidó  vagy,  én  
meg  csak  egy  szamáriai  asszony.  Ti  nem  szoktatok  szóba  állni  ve-
lünk." 

A  zsidók  nem  érintkeztek  a  szamaritánusokkal,  mert  azok  val-
lása  félig zsidó, félig pogány  volt. Jézus  azonban  nem  nézi  le  őket.  
Kinyilvánítja  az  asszony  előtt  az  igaz  hitet,  és  hogy  ő  a  Messiás,  
akit  az  emberek  várnak.  Bizonyítékul  felfedi  az  asszony  bűneit,  



miről  más  nem  tudhatott.  Az  asszony  megtért,  elment  a  városba  
és mindenkinek  elmondta,  hogy  kivel  találkozott.  

Visszatérve  a  tanítványok  meglepődve  látták,  hogy  Jézus  egy  
szamáriai  asszonnyal  beszélget,  de  nem  szóltak,  hanem  ennivaló-
val  kínálták.  Jézus  azonban  tudta  a  gondolataikat  és  így  szólt:  
„Van  eledelem,  csak  nem  tudtok  róla.  Az én  eledelem,  hogy  annak  
az  akaratát  teljesítsem,  aki  küldött,  hogy  elvégezzem,  amit  rám  
bízott...  Emeljétek  fel  szemeteket  és  nézzéték  meg  a  szántófölde-
ket: már  megértek  az aratásra." Jézus  megmagyarázza  a  tanítvá-
nyainak,  hogy  itt  a  messiási  kor,  és  az  emberek  iránti  szeretetből  
a  szamáriaiakat  is  az  igaz  hit  felé akarja  vezetni.40  

Jézus  még  két  napot  töltött  a  szamáriaiak  között  és  tanította  
őket.  Sokan  hittek  neki,  sokakat  meggyőzött,  hogy  ő a  Megváltó.  

Jézus  példát  adott,  hogy  a  másik  iránti  szeretetből  gondoskod-
junk  annak  lelki  üdvösségéről.  

Példabeszéd  az  irgalmas  szamaritánusról  

Jézus  azt  mondta  tanítványainak:  „Arról  fognak  benneteket  
megismerni  az  emberek,  hogy  tanítványaim  vagytok,  ha  szeretni  
fogjátok egymást,  mint  én  szerettelek  benneteket."  Azonkívül  so-
kat  beszélt  Jézus  arról,  hogy  szeretni  kell  felebarátainkat.  Ennek  
alátámasztására  elmondta  a  példabeszédet  az  irgalmas  szamari-
tánusról. 

Egy  ember  Jeruzsálemből  Jerikóba  ment.  Útközben  rablók  ke-
zébe került.  Ezek  kifosztották,  megverték  és félholtan  otthagyták  
az  úton.  Először  egy  pap  ment  arra.  Meglátta  a  magatehetetlen  
embert, de otthagyta. Valamivel később egy levita ment  el  mellette.  
О  a  papi  szolgálatok  mellett  segédkezik  a  templomban.  De  ő  is  
elment  és otthagyta.  Majd  egy szamáriai  közeledett.  Amikor  meg-
látta,  megesett  a  szíve rajta,  odament  hozzá,  olajat  és  bort  öntött  
sebeire  és  bekötözte  azt,  majd  a  legközelebbi  fogadóba  vitte.  Ott  
adott  két  dénárt  a fogadósnak  azzal  a kéréssel:  „Viseld gondját  és  
ha  még többet költenél,  visszatérve  megadom  neked." Jézus  akkor  



azt  kérdezte:  „Ki  volt  a  három  közül  igazi  felebarátja  annak,  aki  
a  rablók  kezébe  került?"41  „Az,  aki  irgalmas  szívű  volt  hozzá"  —  
mondották. 

Az  irgalmas  szamaritánus  a  példa  rá,  hogyan  kell  szeretnünk  
felebarátainkat. 

Ki  a  mi  felebarátunk?  

Minden  ember  a  mi  felebarátunk.  Úgy  a jóakarónk,  mint  az  el-
lenségünk. 

Hogyan  kell  szeretnünk  felebarátainkat?  

Felebarátainkat úgy kell szeretnünk, mint önnön magunkat.  Ép-
pen  ezért  ne  feledjük  el,  amit  Jézus  mondott:  „Amiket  akartok,  
hogy  cselekedjenek  nektek  az  emberek,  ti  is  azt  cselekedjétek  ne-
kik." 

Azért kell minden embert szeretni, mert minden  ember  Istennek  
képmása,  és mert  Jézus  minden  embert  egyformán  szeretett,  úgy  
jóakaróját,  mint  ellenségét.  

Mivel  tudjuk  legjobban  bizonyítani,  hogy  szeretjük  feleba-
rátainkat? 

Az  embertársaink  iránti  szeretetet  legjobban az irgalmasság tes-
ti  és  lelki  cselekedeteivel  mutathat juk  meg.  

Szeretjük-e  igazán  embertársainkat?  Ez  a  kérdés  mind  gyak-
rabban  merül  fel.  Nem  csapjuk-e  be  felebarátainkat,  nem  gúnyo-
lódunk-e raj tuk, nem nevetjük-e ki őket, nem teszünk-e  keresztbe  
szántszándékkal  nekik? Nem felejtjük-e gyakran  el Jézus  szavait,  
miszerint  „Amit  nem  akarod,  hogy  mások  cselekedjenek  neked,  ne  
tedd azt másokkal." Vagy azokat  a nagyon fontos szavakat:  „Igazán 
mondom  néktek,  amit  egynek  e  legkisebb  atyámfiai  közül  csele-
kedtetek,  nekem  cselekedtétek."  

Az, hogy tiszteljük  és szeressük  embertársainkat  nagyon  fontos.  
Nem  tisztelheti  önmagát  senki,  aki  lenézi,  megveti  felebarátait.  



JÉZUS  ALÁZATRA ÉS  ISTENHITRE  TANÍT  

A farizeusról  és  a vámosról  szóló  példabeszéd  

A farizeusok  őrizték  vallásukat,  régi  hagyományaikat,  de  sok-
szor  csak  a  látszat  kedvéért.  Képmutatók  voltak  és  megvetették  
az  egyszerű  embereket.  

Ezt  a példabeszédet Jézus azoknak  mondta  el, akik  elbizakodot-
tak  és  a  többieket  megvetik.  

Két ember ment imádkozni  a templomba.  Az egyik farizeus volt, 
a  másik  vámos.  A farizeus odaállt  előre  és  így  imádkozott:  „Isten,  
hálát  adok  neked,  hogy  nem  vagyok  olyan,  mint  a  többi  ember:  
rabló, igazságtalan,  házasságtörő,  mint  ez a  vámos  is.  Kétszer  böj-
tölök  hetenként,  mindenemből  tizedet  fizetek."  

A  vámos  megállt  hátul,  szemét  sem  merte  fölemelni,  inkább  a  
mellét  verte  és könyörgött:  „Istenem  irgalmazz  nekem  bűnösnek."  
Bizony a vámszedő ment ki megigazulva  a templomból, mert  mind,  
ki  magát  felmagasztalja,  az megaláztatik,  aki  pedig megalázza  az  
felmagasztaltatik.42 

Hány  főbűn  van?  

Hét  főbűnt ismerünk.  Ezek:  1. Kevélység.  2.  Fösvénység.  3.  Er-
kölcsi  romlottság.  4.  Irigység.  5.  Torkosság.  6.  Harag.  7.  Restség.  
Ezeket  a  bűnöket  azért  nevezzük  főbűnöknek,  mert  sok  más  bűn  
származik  belőlük.  

A  hét  főbűn  magyarázata:  

1.  A kevély  többre  becsüli  önmagát,  mint  embertársait  és  sze-
retné,  ha  mindenki  tisztelné, jobban  mint  másokat.  

2.  A fosvény  az,  aki  a  pénzhez  és  a  vagyonhoz  ragaszkodik,  és  
a  szegényekkel  szemben  elutasító.  

3.  Erkölcsileg romlott,  aki  erkölcsi  normákkal  nem  mérhető  kö-
rülmények  között  érzi  jól  magát.  

4.  Az irigy  örül, ha  másnak  baja  van.  



5.  A torkos  nem  ismeri  a határ t  sem  evésben  sem  ivásban.  
6.  A harag,  az  rossz  tanácsadó.  Ki haragos,  az  mindenkivel  ve-

szekszik  és  bosszúálló.  
7.  A rest  nem  dolgozik  és  nem  is  imádkozik.  

A  vámszedő  imája:  

Uram,  irgalmazz  nekem  bűnösnek.  
Uram,  tisztíts  meg bűneimtől  és könyörülj rajtam. 
Sok  az  én  bűnöm,  bocsáss  meg,  Uram.  

A gazdag  ifjú  

Jézushoz  gyerekeket  vittek,  ő megáldotta  őket  és így  szólt:  „En-
gedjétek hozzám  a  gyerekeket,  mert  övék  a  mennyek  országa."  

Egyszer  egy  gazdag  ifjú megkérdezte  Jézust,  mit  tegyen,  hogy  
eljusson az  örök életre? Jézus azt  válaszolta: „Tartsd  meg a  paran-
csolatokat."  Az ifjú így válaszolt:  „Azokat megtartom,  még mit  kell  
tennem?" Jézus  megkedvelte  az  ifjút és  azt  mondta  neki:  „Ha  tö-
kéletes  akarsz  lenni, menj, add  el amid van,  oszd  szét  a  szegények  
között,  így  kincsed  lesz  az  égben,  aztán  gyere  és tarts  velem."  

Ennek  hallatára  az  leverten  távozott,  mert  nagy  vagyona  volt.  
Jézus  látván,  hogy  az  ifjú  nem  követi  tanácsát  azt  mondta:  
„Könnyebb a tevének átmenni  a tű fokán, mint a gazdagnak  bejutni  
az  Isten  országába."43  

Ki  igaz  az  emberek  közül?  

Igaz  az emberek  közül  az, ki  Isten  kegyelméből jót  cselekszik  és  
kerüli  a  rosszat.  

Mi  az  erény ? 

Az erény  az,  ami  arra  ösztönzi  az  embert,  hogy  mindig jót  cse-
lekedjen. A keresztény  erényt  isteni  és sarkalatos  erényre  osztjuk.  



Az Isteni erény: a hit,  a remény  és a szeretet.  A sarkalatos  erények:  
1.  Bölcsesség.  2.  Igazságosság.  3.  Lelkierő.  4.  Mértékletesség.  A  
sarkalatos  erényeket  és  a belőlük  származó erényeket  erkölcsi  eré-
nyeknek  nevezzük,  és  akiben  megvannak,  erkölcsös  embernek  ne-
vezzük. 

Mit  nevezünk  evangéliumi  tanácsnak?  

Jézus  Krisztus három  evangéliumi  tanácsot  adott  azoknak,  kik  
tökéletes  életet  akarnak  élni.  Ezek:  1.  Az  önkéntes  szegénység.  2.  
Az  örökös  szüzesség.  3.  Engedelmesség  lelki  elöljárónk  iránt.  

Jézus  nagyon  szerette  a  gyerekeket  ártatlanságuk  miatt.  A fel-
nőtteknek  gyakran  mondta,  hogy  olyan  tisztának  kell  lenni,  mint  
a  gyerekek.  



Azokat  az  embereket,  akik  az  evangéliumi  tanácsok  szerint  él-
nek,  szerzeteseknek  nevezzük.  A szerzetesek  különböző  rendekbe  
tömörülnek  és így együtt rendházakban  vagy kolostorokban  élnek.  
Vannak  férfi és  női  szerzetesrendek.  

A görög  egyházban  a  kereszténység  kezdeteitől  fogva  tisztelet-
reméltó  dolog  volt  szerzetesnek  lenni.  A kolostorok  a  vallási  és  a  
tudományos  élet  központjai  voltak.  

A szerzetesi  élet vallásunkban  Nagy Szent Bazil intelmeire  épül.  
Alapja  az  irgalmatosság,  az  ima,  a  böjtök,  a  szellemi  és  a  fizikai  
munka.  A szerzetesek  számának  növekedésével  és  a hitélet  kiszé-
lesedésével  a  szerzetek  különböző rendekre  osztódtak  annak  meg-
felelően, hogy  az  általános  szerzetesi  életen  kívül  mivel  foglalkoz-
tak:  missziós  munkával,  tudománnyal,  gyerekek  oktatásával,  
betegek  gondozásával,  árvák  gondozásával  vagy  tudománnyal.  
Napjainkban  is működnek  szerzetesrendek:  Bazil  rendűek,  Feren-
ces  rendűek,  Szaléziai  rendűek,  Bazil  nővérek,  Szűz  Mária  Szol-
gálói  nővérek,  stb.  

JÉZUS  BETEGEKET  GYÓGYÍT  

Jézus  nemcsak  szavakkal,  de  tetteivel  és  cselekedetekkel  is  bi-
zonyította,  hogyan  kell  szeretni  embertársainkat.  Csodálatos  mó-
don betegeket gyógyított, leprásokat  tisztított,  vakoknak  visszaad-
ta  látását  és halottakat  támasztott  fel.  

A  38 éve  beteg  meggyógyítása  

Jeruzsálemben  volt  egy fürdő, melynek  Beteszda  volt  a  neve.  Na-
gyon  sok beteg feküdt körülötte  és várták,  hogy  a  víz megmozduljon.  
Az Úr  angyala  leszállt időnként  a vízre és felkavarta  azt.  Aki  ezután  
először  lépett  a  vízbe,  az  meggyógyult  a  betegségéből.  Volt  ott  egy  
ember, aki már  38 éve beteg volt. Jézus mikor meglátta  megkérdezte  
tőle:  „Meg akarsz  gyógyulni?"  Az elmondta,  hogy  nincs,  aki  segítsen  
neki bemennie  a  vízbe, mire  odaér már más lép be előtte. Jézus  meg-
sajnálta és azt mondta  neki:  „Kelj fel, fogd ágyadat  és menj." A  béna  
ember  azon  nyomban  meggyógyult,  felállt  és  elment.44  

44  János  5,  2—9.  



A tíz  leprás  

Egy alkalommal Jézus Jeruzsálembe tartott,  mikor tíz  leprással  
találkozott.  Még messze  voltak,  mikor  elkezdtek  kiáltozni,  és  kér-
ték, hogy gyógyítsa meg őket. Jézus  így szólt: „Menjetek  és mutas-
sátok  meg  magatokat  a  papoknak.  Útközben  meggyógyultok."  Az  
egyik,  mikor  észrevette,  hogy  meggyógyult,  visszament  és  emelt  
hangon  dicsőítette  az  Urat  és hálát  adott  neki.  Ez  egy  szamáriai  
volt.  Jézus  megkérdezte:  „Nem  tízen  voltak,  akik  megtisztultak?  
Hát  kilenc  hol  maradt?  Nem  akadt  más,  mint  ez  az  idegen,  aki  
visszajött volna, hogy dicsőítse  az Urat?" Aztán  hozzá fordult: „Állj 
fel  és  menj.  A hited  meggyógyított."45  

A vak  meggyógyítása  

Egy vak koldus ült a jerikói úton. Egyszer hallotta, hogy  sokaság  
jön az úton  és velük Jézus. Már hallott  a csodatetteiről  és  elkezdett  
kiáltozni:  „Jézus!  Dávidnak  fia, könyörülj rajtam." Jézus  megkér-
dezte: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?" „Tedd, hogy lássak" — kérte 
a koldus. Jézus azt mondta neki: „Menj el, a te hited  meggyógyított  
téged."46 

A béna  meggyógyítása  

Egyszer, mikor Jézus Kapernaumban  hirdette  az igét betért  egy  
házba.  De  annyian  követték,  hogy  még  az  ajtó  előtt  sem  maradt  
hely,  tele  volt  az  egész ház.  Egészségesek.és  betegek  voltak  ott,  és  
olyanok, akiket  úgy vittek  oda.  Be akartak  vinni  egy béna  embert,  
de  nem  fértek  Jézus  közelébe,  ezért  megbontották  a  tetőt  és  ott  
engedték  le a beteget Jézus  mellé.  О azt mondta  neki: „Fiam,  meg-
bocsáttatnak  búneid.  Kelj  fel,  vedd  az  ágyadat  és  menj  haza."  A  
béna  Istent  dicsérve  hazament.47  

45  Lukács  17,  11—19.  
4 6  Lukács  18,  35—43.  
4 7  Lukás  5,  17—25.  



Jézus  meghagyta  az  apostoloknak  hogy  a  betegeket  kenjék  be  
olajjal, hogy  könnyebb  legyen  nekik.  

Mi  az  utolsó  kenet?  

Az utolsó kenet  szentség,  amelyet Jézus  a betegek  számára  ren-
delt, hogy Istentől  kegyelmet  nyerjenek leiküknek,  sokszor  testük-
nek javára  is.  

Hogyan  válik  az  utolsó  kenet  a  beteg  javára  ?  

Az  utolsó  kenet  eltörli  a  bocsánatos  bűnöket,  sőt  a  halálos  bű-
nöket  is, ha  a beteg már  meg nem  gyónhatja, de megbánta  azokat,  

48 Szent  Jakab  5,  14—16.  



erősíti  a  lelket.  Enyhíti  a fájdalmakat és  segít  a  felépülésben,  üd-
vösségére  szolgál  a  betegnek.  

Ki  veheti  fel  az  utolsó  kenetet?  

Az  utolsó kenetet  minden  katolikus keresztény  ember felveheti,  
ha  él  értelmével  és  nagyon  beteg.  A legjobb, ha  akkor  veszi  fel  a  
beteg  az  utolsó  kenetet,  míg  eszméletén  van.  

Ne halogassuk  a  lelkiatya  elhívását  a  beteghez.  Bűnt  követnek  
el  azok,  akik  hagyják  utolsó  kenet  nélkül  meghalni  a  beteget.  

JÉZUS  FELTÁMASZTJA  A  HALOTTAKAT  

Jairus  lányának  feltámasztása  

Egy  zsinagógai  elöljáró  jött  el  Jézushoz  és  a  lába  elé  borult.  
Elmondta,  hogy  egyetlen  gyermeke,  tizenkét  éves  kislánya  hal-
doklik. Kérte Jézust,  hogy  segítsen. Jézus elindult, hogy  megnézze  
a  gyermeket.  De útközben  már  hozták  a hírt,  hogy  a kislány  meg-
halt.  Jézus  ekkor  azt  mondta  az  apának:  „Ne  félj,  csak  higgy!"  
Mikor  a házhoz  értek  már  sokan  siratták  a  gyermeket.  Jézus  azt  
mondta:  „Ne  sírjatok,  nem  halt  meg  csak  alszik."  Ezért  sokan  ki-
nevették.  Jézus  megfogta  a  leánynak  a  kezét  és  azt  mondta  neki:  
„Leányka! Mondom neked: ébredj fel!" A kislány  azonnal  felkelt  és 
járkálni  kezdett.  Jézus  meghagyta,  hogy adjanak  neki  enni,  majd  
elment.49 

A naini  ifjú  feltámasztása  

Jézus  Nain  városkában  volt,  mikor  egy temetési  menettel  talál-
kozott.  Fiatal  fiút  temettek,  özvegy  édesanyja  egyetlen  fiát.  Jézus  
meglátta  a  síró  megtört  asszonyt  és  megszánta.  Megérintette  a  
koporsót  és  azt  mondotta:  „Ifjú! Néked  mondom,  kelj  fel!"  Jézus  



szavára  felült  a  fiú  és  beszélni  kezdett.  Jézus  átadta  az  édesany-
jának.5 0 

Akik  látták,  azok  között  elterjedt  a  félelem  és  dicsőítették  az  
Urat. 

Lázár  feltámasztása  

Betbániában  élt  három  testvér:  Márta,  Mária  és  Lázár.  Jézus  
nagyon  szerette  őket, gyakori  vendég volt  a házukban.  Lázár  beteg  
lett  és  Márta  üzent  Jézusnak,  aki  a  Jordánon  túl  tartózkodott.  
Jézus  akkor  azt üzente  vissza:  „Ez  a betegség nem halálos,  hanem  
az Isten  disőségéért van, hogy ezáltal  dicsőüljön meg az Isten  Fia."  
Két  nap  múlva  azonban  azt  mondta  tanítványainak:  „Lázár,  a  mi  
barátunk  elaludt,  elmegyek,  hogy felébresszem." Négy  nap  múlva  
értek Bethánia határához. Otthallották,  hogy Lázár már négy nap-
ja halott. Márta meghallotta, hogy Jézus jön és eléje sietett: „Uram, 
ha  itt  lettél  volna,  nem  halt  volna  meg  a  testvérem."  Jézus  erre  
azt  felelte: „Én  vagyok  a  feltámadás  és  az  élet.  Aki  hisz  bennem,  
ha  meghal  is, él." Látva, hogy mindenki  sír, Jézus  is  elszomorodott  
és  könnyekre  fakadt.  A  sírhely  egy  barlang  volt,  amit  hatalmas  
faragott  kővel  zártak  le.  „Vegyétek  el  a  követ"  — mondta  Jézus.  
Márta  azonban  ellenkezett,  mondván,  hogy már  negyednapos.  Jé-
zus  azonban  így  szólt:  „Nem  mondtam-e  neked,  hogy  ha  hiszel,  
meglátod  az  Isten  dicsőségét?"  

Félretolták  a  követ,  Jézus  imádkozott,  megköszönte  Istennek,  
hogy meghallgatta  és  így  szólt: „Lázár! Jöjj ki!" És  Lázár  körülte-
kerve  halotti  lepellel  kijött  a  sírból.51  

*  *  *  

Jézus  csodákat  tett  élőkkel  és holtakkal,  hogy  megmutassa  is-
teni  voltát  és  az  emberek  iránti  szeretetét.  

Jézus  ma  is  tesz  csodákat.  Mert  csoda  az,  ha  valakinek  a  szent  
gyónásban megbocsáttatnak halálos bűnei, ha lelkünket visszaadja 
az  örök  életnek,  és  nem  engedi  a kárhozatra jutni.  Csodálatos  éle-

60  Lukács  7,  11—16.  
51  János  11,  1—44.  



tével  megmutatta,  hogyan  kell  élni  ahhoz,  hogy  méltóak  legyünk  
Isten  országára.  Ebből  kell  erőt  merítenünk  hitünkhöz  és  bízni  
irántunk  való  szeretetében.  

Az  Úr Jézus  színeváltozása  

Jézus  egy alkalommal  maga  mellé vette három  tanítványát,  Pé-
tert,  Jakabot  és  Jánost,  és  fölment  velük  a  Tábor  hegyre  imád-
kozni.  Miközben  imádkozott,  arca  fényleni kezdett,  mint  a nap,  és  
a  ruhája  fehér  lett,  mint  a  hó.  Megjelent  Mózes  és  Illés  és  beszél-
getni  kezdtek  Jézussal.  Mikor  Péter  ezt  látta,  elragadtatva  így  ki-
áltott:  „Uram!  Jó  nekünk  itt  lenni;  ha  akarod  csináljunk  három  
hajlékot,  egyet  neked,  egyet  Mózesnek  és  egyet  Illésnek."  Amíg  
beszélt  fényes felhő vette  körül  őket  és  az  égből  hangot  hallottak:  
„Ez  az  én  szeretett  Fiam,  kiben  nekem  kedvem  telik.  Öt  hallgas-
sátok." 

A tanítványok  félelmükben  a  földre borultak.  Jézus  ekkor  oda-
ment  hozzájuk  és  megérintette  őket.  Mikor  föltekintettek,  már  
csak  Jézust  látták.  Ezzel  Jézus  megmutatta,  hogy  a  mennyei  di-
csőséget  tőle  senki  el  nem  veheti.52  

Ennek  az  eseménynek  a  tiszteletére  ünnepli  az  egyház  az  Úr  
Jézus  színeváltozását  augusztus  6-án  (19-én).  

Hogyan  mutatta  meg  Jézus  mennyei  dicsőségét  tanítványainak?  

Jézus  a Tábor  hegyen  mutatta  meg tanítványainak  mennyei  di-
csőségét  színeváltozásával.  Azért tette,  hogy tanítványai  ne  veszít-
sék  el  a hitüket,  mikor  látják  majd  meghalni  a  keresztfán.  

Földi  életünk  csupán  mennyei  életünk  előkészítése.  Mennyei  
életünk  —  az  örök  boldogság.  Ott  szemtől  szembe  láthatjuk  az  
Urat  teljes  dicsőségében,  mint  ahogy  tanítványai  látták  a  Tábor  
hegyen. 

Ezért  kell  úgy  élnünk,  hogy  ne  felejtsük  el  soha,  hogy  végleges  
otthonunk  a  mennyben  van.  



Jézus  bevonul  Jeruzsálembe  

Húsvét ünnepe közeledett és  a zsidók Jeruzsálembe  zarándokol-
tak.  Az  emberek  hírét  vették,  hogy Jézus  is  oda  fog menni.  Sokan  
kíváncsiak  voltak  a csodatetteire,  sokan  reméltek  tőle  gyógyulást,  
sokan  voltak,  akik  hittek  benne,  hogy  ő a  Messiás.  

Jézus azt mondta tanítványainak: „íme felmegyek Jeruzsálembe 
és  beteljesedik  mindaz,  amit  a  próféták  az  Emberfiáról  mondtak:  
hogy  a  pogányok  kezébe  adatik,  hogy  megcsúfoltatik  és  miután  
megostoroztatik,  megöletik;  de harmadnapra  feltámad."53  

Mikor közelebb ért  a városhoz, Jézus le.tekintett  rá  és  megsirat-
ta: „Bárcsak  te is felismernéd — mondta  — legalább  ezen  a  napon,  
ami  békességedre  volna,  de  el  van  rejtve  a  szemed  elől.  Jönnek  
majd  napok,  mikor  sánccal  vesz  körül  ellenséged,  bekerít  és  min-
denfelől  ostromol.  Eltipornak  gyermekeiddel  együtt,  akik  a  falaid  
között  élnek,  és  nem  hagynak  benned  követ  kövön,  mert  nem  is-
merted  fel látogatásom  idejét."54  

Mikor Jézus  az Olajfák-hegyére ért, megállt,  elküldte két  tanít-
ványát  egy szamárért.  Elhozták  a szamarat, ráterítették  ruhájukat  
és  ő felült  a hátára.  A nép eléterítette ruháját  az útra,  mások  olaj-
ágakat  lengettek,  és  kiáltozták:  „Hozsanna  Dávid  fiának!  Áldott  
az Úr  nevében  érkező király." Jézus  a  templomhoz  ment.  A temp-
lom  udvarában  pénzváltók  és  árusok  asztalai  álltak.  Elkergette  
onnét  a kereskedőket  és felforgatta asztalaikat.  „Meg van  írva:  az  
én házam  az imádság helye! Ti pedig latrok  barlangjává  tettétek."  
A templomban  odamentek  hozzá  a  vakok,  sánták  és  ő  meggyógyí-
totta  őket.  A főpapok  és  az  írástudók  felháborodtak  és  összeültek  
tanácskozni,  hogy  mit  tegyenek.55  

Miért  mentek  a  zsidók  Jeruzsálembe  húsvét  ünnepére?  

A zsidók  az  ószövetségi húsvét  ünnepére  gyúltek  Jeruzsálembe,  
hogy teljesítsék  az Isten  akaratát  és  így ünnepeljék  meg az  Egyip-

53  Máté  20,  18—20.  
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55  Máté  21,  1—17;  Márk  11,  1—11;  Lukács  19,  29—40; János  12,  12—19.  



tómból  való  kivonulást.  Azért  Jeruzsálembe,  mert  csak  ott  volt  
templom  az  egész  országban.  

Melyek  az  Újszövetség  legfontosabb  egyházi  parancsai?  

Az Újszövetség legfontosabb  egyházi  parancsai  a  következők:  

1.  Az  anyaszentegyház  előírt  ünnepeit  tartsd  meg.  
2. Vasárnap  és ünnepnap  a  szent  liturgián  végy  részt.  
3.  A meghatározott  böjtöket tartsd  meg.  
4.  Évente  legalább  egyszer,  Húsvét  előtt,  gyónjál  és  áldozzál.  
5. Tiltott  napokon  menyegzőt  és  más  vigasságokat  ne  tarts.  
6. Tiltott  könyveket  ne  olvass.  

Kitől  kapott  az  egyház  törvényhozó  hatalmat?  

Az  anyaszentegyház  Jézus  Krisztustól  kapott  hatalmat  a  hívek  
kormányzására  és  az  ő nevében  ad  ki  parancsolatokat.  Az  egyház-
ban  a  törvényeket  a  zsinatok,  a  püspökök  testülete  és  a  Római  
Pápa,  Szent  Péter  utóda  hozzák.  

Mit  jelent  az  anyaszentegyház  ünnepeit  megtartani?  

Az  anyaszentegyház  ünnepei  a  következők:  1.  Az  Úr  ünnepei.  
2.  A  boldogságos  Szűz  Mária  ünnepei.  3.  Más  szentek  ünnepei.  
Ezeken  a  napokon  részt  kell  venni  a  szentmiséken,  és  méltó  lel-
külettel  fogadni  ezeket  az  ünnepeket.  

Mi  a  böjt?  

A böjt olyan, az egyház által  meghatározott  időszak, mikor  a  hívők  
tartózkodnak  egyes  ételek,  főképpen  húsételek  fogyasztásától.  

Kötelesek  vagyunk-e  ma  is  tartani  ezeket  a  böjtöket?  

A  Püspöki  Szinódus  felszólítja  az  egész  papságot  és  a  híveket  
szigorúan  betartani  a  böjtöket,  imádkozni  és  ezekben  az  időkben  
feloldozást kérni  bűneink  alól.  



Napjainkban,  tekintettel  a  tapasztalható  szegénységre,  az  éh-
ség,  a  betegségek  terjedésére,  a  nehéz  fizikai munkát  végző  nőkre  
és  férfiakra,  a  Püspöki  Szinódus  a  következő  határozatot  hozta:  

Minden  egyházi  személy,  lelkész,  szerzetes és világi  hívő  köteles  
lelkiismeretesen  betartani  a  következő  böjtöt:  

1.  Az  év  minden  péntekén,  kivéve  a  szabad  heteken,  és  az  Úr  
és  az  Istenszülő  erre  a  napra  eső  ünnepein  tilos  húsos  ételeket  
fogyasztani. 

2.  A  nagyböjt  első  napján  és  Nagypénteken  kötelező  a  megtar-
tóztatás. 

3.  Karácsony  és  vízkereszt  előestjén,  valamint  a  Szent  Kereszt  
felmagasztalásakor  és Keresztelő Szent János fejevételekor tartóz-
kodjunk  a húsos  ételektől  és napjában  egyszer  étkezzünk.  

Kivételek  a törvény  alól  a  14 éven  aluli  gyerekek,  a  60 éven  túli  
öregek,  kismamák,  betegek  és  a  szellemileg  károsultak,  kik  nem  
tudják irányítani  akaratukat .  

Miért  parancsol  böjtöt  az  anyaszentegyház?  

A  böjt  egyik  neme  az  önmegtartóztatásnak.  így  az  anya-
szentegyház  azért  rendeli,  hogy  mi  keresztények  Jézus  példáját  
követve  bűneinkért  bűnbocsánatot  tartsunk  és könnyebben  ellen-
álljunk  a kísértésnek.  A böjtben  erősödik  a  lélek.  

Mire  emlékezünk  a  pénteki  böjtben?  

A pénteki  böjtben  Jézus  kereszthalálára  emlékezünk.  

*  *  *  

Jézus  könnyei  Jeruzsálem  fölött  azt  bizonyították,  hogy  
mennyire  szerette  hazáját  és  népét.  Legyen  há t  Jézus  ebben  is  
példaképünk.  Szeressük  szülőföldünket  mint  ahogy  ő tette,  azt  a  
földet, mely  olyan  sokat  szenvedett  a hitéért.  Szeressük  népünket,  
mely  megszenvedett  és  akinek  a  lelkébe  bele  van  oltva  az  Istene  
iránti  szeretet,  melyet  idegen  istenek  nem  tudnak  kiölni.  Szeres-
sük  nyelvünket,  amelyen  édesanyánk  tanította  velünk  első  imád-
ságunkat.  Szeressük  és  imádkozzunk  érte.  



A HISZEKEGY  NEGYEDIK  ÁGAZATA  

„Poncius  Pilátus  alatt  érettünk  keresztre  feszítették,  kínhalált  
szenvedett  és  eltemették."  

Az utolsó  vacsora  

Jézus  a húsvéti  vacsorát  még egyútt  akarta  elfogyasztani  tanít-
ványaival.  Meghagyta  nekik,  hogyan  és  hol  készítsék  el.  Mikor  
mindnyájan  együtt  voltak,  Jézus  felkelt  és  vizet  töltött  a  mosdó-
tálba.  Majd lehajolt és  elkezdte  mosni  a tanítványok  lábát  és  ken-
dővel  megtörölte.  Ezzel  példát  adott  nekik  alázatból  és  szolgálat-
ból.  „Nem  nagyobb  a  szolga,  mint  az  ura,  sem  a küldött,  mint  aki  
elküldte." 

Jézus  tudta,  hogy Júdás  arra  készül,  hogy  átadja  őt  a  főpapok-
nak,  akik  halálra  szánták.  Júdás  harminc  ezüstöt  kapott,  amiért  
Jézust  ellenségei  kezére  juttatta.  

„Közületek  egy elárul  engem.  A tizenkettő  közül  egy,  aki  velem  
együtt  mártja  kenyerét  a  tálba."  Ránézett  Júdásra,  kinek  keze  a  
tálba nyújtva összetalálkozott  a Jézuséval.  „Amit tenni  akarsz,  ha-
mar  tegyed"  — mondta  neki  Jézus.  Júdás  fölkelt  és  elment.  

A vacsora  végén Jézus  kezébe  vette  a kenyeret, hálát  adva  meg-
törte  és azt  mondta:  „Vegyétek  és egyétek!  Ez  az  én  testem,  amely  
tiérettetek  megtöretik.  Ezt  cselekedjétek  az  én  emlékezetemre!"  
Majd  vette  a  kelyhet  is  és  azt  mondta:  „Ez  a  kehely  amaz  új  szö-
vetség az  én  vérem  által.  Ezt  cselekedjétek, valahányszor  isszátok  
az  én  emlékezetemre."56  

Ezekre  a  szavakra  a  kenyér  és  a  bor  átváltozott  Jézus  testévé  
és vérévé, úgy, hogy külsőleg változatlanok  maradtak.  Ezt  a  csodát  
átváltozásnak  nevezzük  és  az  anyaszentegyház  legnagyobb  szent-
sége.  így hagyta  ránk Jézus  az Eukarisztia  legnagyobb  szentségét,  
az  Újszövetség vér  nélküli  áldozatát.  

Azt  az  istentiszteletet,  amelyen  az  újszövetségi  Eukarisztia  ál-
dozatát  mutatják  be,  szentmisének  vagy  szent  liturgiának  nevez-
zük. 

5 6  Máté  26,  20—23;  Lukács  22,  19—20; János  13,  2—26.  



Az utolsó vacsora  az  első újszövetségi istentisztelet  volt,  melyen  
az  apostolok  először  áldoztak  Jézus  testével  és  vérével,  Jézus  ke-
zéből. 

Mi  az  oltáriszentség?  

Az oltáriszentség Jézus  Krisztus  valóságos  teste  és vére  kenyér  
és  bor  külső  színe  alatt.  

Mikor  rendelte  Jézus  Krisztus  az  oltáriszentséget?  

Jézus  az  utolsó  vacsorán  rendelte  az  oltáriszentséget.  Kezébe  
vette  a  kenyeret,  megáldotta,  megtörte  és  tanítványainak  adta:  
„Vegyétek  és  egyétek,  ez  az  én  testem."  Azután  vette  a  kelyhet  a  
borral,  megáldotta,  tanítványainak  nyújtotta  ezekkel  a  szavakkal:  
„Igyatok  ebből  mindnyájan,  ez  az  én  vérem.  Ezt  cselekedjétek  az  
én  emlékezetemre."  

Miért  rendelte  Jézus  Krisztus  az  oltáriszentséget?  

Azért, hogy testével  és vérével mindig közöttünk  maradjon, hogy 
lelkünk  tápláléka  legyen, hogy  a szentmisén  értünk  föláldozza  ma-
gát. 



Mit  jelentenek  ezek  a  szavak:  „Ezt  cselekedjétek  az  én  emlékeze-
temre?" 

Ezek  a  szavak  azt jelentik,  hogy  Jézus  felhatalmazta  az  apos-
tolokat,  hogy  a  szent  áldozatot bemutassák.  Ez  a hatalom  az  apos-
toloktól  a  püspökökre  és  az  áldozópapokra  szállt.  

Mi  az  a  vér  nélküli  áldozat?  

Az  Eukarisztia  vér  nélküli  áldozata,  amelyet  a  szentmiséken  
mutatnak  be,  az  újszövetségi keresztáldozatnak  az  újrabemutatá-
sa,  Krisztus  Urunk  áldozatának  újra  és  újra  történő  bemutatása  
mennyei  Atyánknak  és  a  benne  hívőknek.  

Hány  része  van  a  szent  liturgiának?  

A  szent  liturgiának  három  része  van.  
1. A  fölajánlás,  melyben  a  lelkipásztor  kenyeret  és  bort  muta t  

be  az  Istennek.  
2.  Az  istentisztelet  (liturgia),  amelyen  a  kereszténység  első  év-

századaiban  a  még  nem  keresztény,  de  a  keresztséget  felvenni  
szándékozók  is  részt  vehettek.  

3.  A  hívők  liturgiája,  a  legfontosabb  rész,  melyben  az  áldozat-
bemutatás  történik.  

Ki  végezte  az  első  istentiszteletet?  

Az  első  istentiszteletet  Jézus  Krisztus  végezte  az  utolsó  vacso-
rán,  halála  előtt.  

Ki  a  legfőbb  lelkipásztor  minden  szent  liturgián?  

A legfőbb lelkipásztor  minden  szent  liturgián  maga  Jézus,  ki  az  
áldozópapok  által  feláldozza  magát  mennyei  Atyjának, mint  a  ke-
resztáldozaton  volt.  



Miért  végeznek  a  papok  istentiszteletet  (szent  liturgiát.)?  

A lelkipásztorok  szent  liturgiát  végeznek:  
1. Urunk,  Istenünk,  Teremtőnk  dicsőségére;  
2.  Hálát  adnak  az  elnyert  kegyelmekért;  
3.  Kegyelmet  kérnek  az  Úrtól  az  egész  emberiség  részére;  
4.  Megbocsátást  kérnek  bűneinkre.  

Hogyan  vegyünk  részt  a  szent  liturgián?  

A  szent  liturgián  ájtatosan  kell  részt  vennünk,  bogy  részesül-
jünk  a  szentmise  kegyelmében  és  a  szent  áldozásban.  

Mi  a  szent  áldozás?  

A  szent  áldozáskor  Jézus  testét  és  vérét  vesszük  magunkhoz,  
hogy  tápláljuk  vele  lelkünket.  

Milyen  kegyelmekben  részesít  minket  a  szent  áldozás?  

A szent  áldozás:  
1. Egyesít  minket  Jézussal;  
2.  Gazdagítja  bennünk  a  megszentelő  kegyelmet;  
3.  Oltalmaz  a  halálos  bűnöktől  és  megtisztít  a  bocsánatos  bű-

nöktől; 
4.  Gyengíti  a  bűnre  való hajlandóságunkat  és  erőt  ad  a jóra.  

Hogyan  készüljünk  a  szent  áldozásra?  

A szent  áldozásra  a következőképpen  készülünk:  megbánjuk  és  
meggyónjuk  bűneinket,  imádkozunk  és  szentáldozás  előtt  böjtö-
lünk  (semmit  nem  eszünk  és semmit  nem  iszunk).  Csak  betegnek  
szabad  áldozni  úgy,  hogy  nem  tartotta  be  a  böjtöt.  

Miért  áldozunk  a  mi  szertartásunkban  két  szín  alatt?  

A  mi  szertartásunkban  két  szín  alatt  áldozunk  (kenyérrel  és  
borral),  mert  Jézus  így hagyta  meg,  és  ilyen  volt  az  apostoli  meg-
hagyás  is.  

*  *  *  



Jézus  azt  mondta:  „Ha  nem  eszitek  az  Emberfia  testét  és  nem  
isszátok  a  vérét,  nem  lesz  élet  tibennetek.  De  aki  eszi  az  én  tes-
temet  és issza az én véremet, annak  örök élete van  és feltámasztom 
az  utolsó  napon."  

így  tehát  maga  Jézus  hagyta  ránk,  hogy  áldozzunk,  vagyis  fo-
gadjuk  el  az  ő  testét  és  vérét.  Az  emberfia  annyira  szerette  az  
embereket,  hogy nemcsak  feláldozta magát  értük  a keresztfán, ha-
nem  lelki  táplálékunk  akar  lenni  mindörökké.  

Hogy méltóan fogadhassuk  a szent áldozást, fel kell  készítenünk  
lelkünket  és testünket.  Tisztítsuk  meg lelkünket  a bűnöktől,  tart-
sunk  bűnbánatot  és  imádkozzunk.  Tartsuk  be  az  áldozási  böjtöt.  
Vagyis  az  új  egyházi  rendeleteknek  megfelelően  —  egy  órát  kell  
tartózkodni  ételtől  és  italtól  a  szent  áldozás  előtt.  

Aki súlyos bűnnel  a lelkén  áldozik, tetézi bűnét  szentségtöréssel.  

Ima  szentáldozás  előtt  

Uralkodó  Urunk  és  Istenünk,  Jézus  Krisztus,  az  élet  és  a  hal-
hatatlanság  forrása! Te jóságodnak  túláradása  folytán  az  idő  tel-
jességében  testbe  öltöztél,  megfeszíttettél  érettünk,  hálátlanokért  
és  megtévelyedettekért  magadat  feláldoztad  és  a  bün  által  meg-
rontott  természetünket  megújítottad!  Hajlítsd  hozzám  füledet  és  
hallgasd  meg  esdő  szavamat!  Vétkeztem,  Uram,  vétkeztem  az  ég  
ellen  és  te  ellened,  s  nem  vagyok  méltó,  hogy  dicsőséged  magas-
ságába  föltekintsek.  De  te,  Uram,  ki  hosszútürelmü  és  nagyirgal-
mú  vagy,  megtérésemet  óhajtván  nem  engedtél  elveszni  bűneim-
ben.  Hiszen  prófétád  által  te  jelentetted  ki,  Emberszerető,  hogy  
„akarván  nem  akarom  a bűnös halálát,  hanem,  hogy megtérjen  és  
éljen!" Azért,  bár  az  égre  és  a  földre  és  a  mulandó  életre  is  mél-
tatlan  vagyok, mégis mérhetetlen jóságodban  bízva, hozzád  sietek.  
Fogadj vissza emberszerető  Krisztusom  engem  is, mint  ama  bűnös  
asszonyt,  a  vámost  és  a  tékozló  fiút.  Irgalmadban  bízva  járulok  
eléd,  ki  azt  mondtad:  „Aki  eszi  az  én  testemet  és issza  az  én  vére-
met,  bennem  marad  és  én  őbenne."  Kegyelmezz  azért  nekem,  
Uram,  és  ne  utasíts  el  magadtól,  bár  bűnös  vagyok,  hanem  tégy  
velem  irgalmad  szerint  és  legyen  a  te  szentséged  gyógyulásomra,  
megtisztulásomra,  fölvilágosodásomra,  üdvözítésemre,  lelkem  és  
testem megszentelésére.  Legszentebb tested  és véred mentsen  meg  



a  gonosz támadásaitól  és az  ördög minden  csalárdságától.  Szolgál-
jon  életem  megjobbítására,  az  erényekben  és tökéletességben  való  
előhaladásomra,  az  örök  élet  útravalójául,  félelmetes  ítélőszéked  
előtt  pedig kedvesen  fogadott  védelmemre.  Ámen.  

Jézus  a Getszemani  kertben  

Jézus  az  utolsó  vacsora  után  a  Getszemani  kertbe  ment  imád-
kozni, mint már  oly sokszor. Tudta, hogy közeleg a szenvedés órája 
és  gyötrődött.  „Szomorú  az  én  szívem  mindhalálig"  — mondta  ta-
nítványainak.  Megkérte  őket,  hogy  virrasszanak  vele,  ő  odébb  
ment  imádkozni.  „Atyám, ha  lehet,  múljon  el tőlem  ez  a pohár.  De  
ne  úgy  legyen,  ahogyan  én  akarom,  hanem  ahogy  te!"  

Visszament  tanítványaihoz,  de  azok  közben  elaludtak.  Megszó-
lította  Pétert:  „Simon,  alszol?  Még  egy  órát  sem  tudtál  velem  vir-
rasztani?  Imádkozzatok,  hogy  kísértésbe  ne  essetek.  Mert  bár  a  
lélek  erős,  a  test  erőtlen."  

Visszament  imádkozni.  Halálfélelem  kerítette  hatalmába.  Ve-
rejtéke,  mint  megannyi  vércsepp  hullott  a  földre.  Újra  leborulva  
kérte  az Urat, hogy segítsen testi gyengeségében. Akkor egy angyal 
szállt  alá  és megnyugtatta  őt.  

Eközben  a kertkapunál  megjelent Júdás  a katonákkal  és a  temp-
lom embereivel. Júdás  üdvözlésül  megcsókolta Jézust,  ez  volt  a jel 
— őt kell  elfogni. „Júdás,  csókkal  árulod  el  az  Emberfiát?" — kér-
dezte  tőle Jézus.  A katonáktól  pedig  azt:  „Kit kerestek?"  „A názá-
reti  Jézust"  — felelték  azok.  „Én  vagyok  az"  — mondta  Jézus  és  
hozzátette,  hogy ha  őt keresik,  akkor  engedjék  el  tanítványait.  

A katonák  megkötözték Jézust  és a  zsidó főpap házába  vitték.58  

Jézust  csak azután tudták  elfogni a főpap emberei, mikor  ő maga 
adta  magát  a kezükbe.  így teljesedett be  az  írás,  vagyis  a  próféták 
jövendölése. 

Jézus  nemcsak  maga  imádkozott,  de  minket  is  tanított  imád-
kozni. 

58  Máté  26,  36—48;  Márk  14,  32—46;  Lukács  22,  39—48; János  18,  1—11.  



Mit  jelent  —  imádkozni?  

Imádkozni  annyit jelent,  hogy  lélekben  egyesülni  az  Úrral,  be-
szélni  vele,  ót  dicsérni,  neki  hálát  adni  és  tőle  kérni  valamit.  

Mikor  imádkozzunk?  

Jézus  úgy  hagyta  meg,  hogy  lelkünk  állandóan  készen  legyen  
az imára,  lelkünk  állandóan  legyen  egységben  Istennel.  A legtöké-
letesebb  ima  a  szent  liturgia.  

Kihez  forduljunk  imáinkban?  

Isten  után  elsősorban  Szűz  Máriához  fordulunk, mert  az  Isten-
anya  közbenjárása  mindenható.  Azonkívül  imáinkban  kérjük  a  
szentek  közbenjárását  az Úr  előtt.  

Hogyan  imádkozzunk?  

Ajtatosan  és  alázatosan  imádkozzunk,  vagyis  tiszta  szívünkből  
és  teljes  elménkből,  ismerjük  el,  hogy  méltatlanok  vagyunk  Isten  
kegyelmére. 

Kiért  imádkozzunk?  

Ne  csak  magunkért,  de barátainkért  és  ellenségeinkért,  csalá-
dunkért,  közeli  és  távoli  rokonainkért  is  imádkozzunk.  

Melyik  a  legszentebb  imádság?  

A  legszentebb  imádság  az  Úr  imája,  vagyis  a  Miatyánk,  mert  
maga  Krisztus  Urunk  tanított  rá,  és  meghagyta,  hogy  így  imád-
kozzunk. 

Az  Úr  imája  

Mi Atyánk, ki  a mennyekben  vagy, szenteltessék  meg a te  neved.  
Jöjjön  el  a  te  országod.  Legyen  meg  a  te  akaratod,  mint  a  menny-



ben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  
ma,  és  bocsásd  meg  a  mi  vétkeinket,  amint  mi  is  megbocsátunk  
az  ellenünk  vétkezőknek.  És  ne  vígy  minket  a kísértésbe,  de  sza-
badíts  meg  a  gonosztól.  

Mert  tiéd  az  ország,  a  hatalom  és  a  dicsőség.  Atya  és  Fiú  és  
Szentlélek,  most  és  mindenkor  és  örökkön-örökké.  Ámen.  

Az  Úr  imájának  magyarázata:  

Bevezető  rész:  Mi atyánk,  ki  a  mennyekben  vagy;  
Első kérés:  Szenteltessék  meg  a  te  neved.  — Kérjük, hogy  min-

den  ember  ismerje  fel  és  dicsőítse  az  Istent.  
Második  kérés:  Jöjjön  el  a  te  országod.  —  Kérjük  Istent,  hogy  

egykor  a  mennyországba  juthassunk.  
Harmadik  kérés:  Legyen  meg  a  te  akaratod,  mint  a  mennyben,  

úgy  a földön  is. — Kérjük Istent,  hogy  úgy teljesíthessük  akaratát  
itt  a  földön, mint  az  angyalok  az  égben.  

Negyedik  kérés: Mindennapi  kenyerünket  add  meg nekünk  ma;  
— Arra  kérjük  az  Urat,  hogy  adjon  meg  nekünk  mindent,  mi  a  
földi  életünkhöz  szükséges.  

Ötödik  kérés: És bocsásd  meg a  mi vétkeinket,  amint  mi  is  meg-
bocsátunk  az  ellenünk  vétkezőknek.  — Bűnbocsánatot  kérünk  az  
Úrtól  és  mi  is megbocsátunk  embertársainknak,  kik  ellenünk  vé-
tettek. 

Hatodik  kérés: És ne  vígy minket kísértésbe;  — Isten  kegyelmét  
kérjük,  hogy  ellenállhassunk  a bűnre  való  kísértésnek.  

Hetedik  kérés:  De  szabadíts  meg  a  gonosztól.  — Kérjük  Istent,  
hogy  óvjon т е д  bennünket  minden  bajtól,  rossztól.  

A befejező Ámen,  azt jelenti,  hogy  „Legyen  meg",  amit  Istentől  
kértünk. 

JÉZUS  A BÍRÁI  ELŐTT  

Jézus  a főtanács  előtt  

Mire  megvirradt  Kajafás  főpap  összehívta  a  főtanácsot.  Bizo-
nyítékot  kerestek  Jézus  ellen,  hogy  halálra  ítélhessék.  Kajafás  



megkérdezte  Jézustól:  „Az  élő  Istenre  kényszerítlek,  mondd  meg  
nekünk,  ha  te  vagy  a  Krisztus,  az  élő  Isten  fia!" Jézus  így  felelt:  
„Te  mondád.  Sőt  mondom  nektek:  meglátjátok  az  ember  Fiát,  
amint  a hatalmas  Isten  jobbján  ül  és  eljön  az  ég felhőin."  

A főpap erre  megszaggatta  a  ruháit  és  fölkiáltott:  „Mi  szükség  
van  itt  még  tanúkra.  Hallottátok  az  istenkáromlást!  Méltó  a  ha-
lálra!"  — mondták  a  többiek  is.  

A főpap házának  udvarára  belopódzott  Péter  is.  Még húsvét  es-
téjén  megjövendölte  neki  Jézus,  hogy  mielőtt  a  kakas  megszólal  
háromszor  meg  fogja  tagadni.  

Pétert  megismerték  a  szolgálók  Kajafás udvarában:  „Te  is  vele  
voltál.  A beszéded  is  elárul,  hogy galileai  vagy." Péter  ekkor  eskü-
dözni  kezdett  és  háromszor  is  elismételte,  hogy  nem  ismerte  Jé-
zust.  Ekkor  megszólalt  a  kakas.  Péternek  eszébe jutott  Jézus  jö-
vendölése,  sírva  fakadt  és kiment  az  udvarból.  

Reggel  újra  összeült  a  főtanács  és  másodszor  is  halálra  ítélte  
Jézust.  De mivel  ők senkit  nem  ítélhettek  halálra  elvitték  a  római  
helytartóhoz,  Pilátushoz.  

Időközben  Júdás,  mikor  megtudta,  hogy Jézust  halálra  ítélték,  
megbánta  tettét  és  a  pénzt  visszavitte  a  templomba,  ő pedig  két-
ségbeesésében  fölakasztotta  magát.59  

Jézus  Pilátus  előtt  

Jézust  Pilátushoz  vitték.  Mivel  tudták,  hogy  Pilátust  a  vallási  
dolgok nem érdeklik, ezért megvádolták, hogy Jézus  a császár  ellen  
lázítja  a  népet  és  megtiltja  nekik,  hogy  adót  fizessenek,  a  zsidók  
királyának  mondja  magát.  Pilátus  kihallgatta  Jézust:  „Te  vagy  a  
zsidók  királya?" Jézus  erre  így felelt: „Te mondád.  De az  én  orszá-
gom  nem  ebből  a  világból  való.  Arra  születtem,  hogy  bizonyságot  
tegyek  az  igazságról."  

Pilátus  nem találta  búnösnek  Jézust  és  szabadon  akarta  enged-
ni.  Úgy  döntött,  hogy  mivel  a  húsvéti  ünnepekre  való  tekintettel  
egy régi  szokás szerint  egy bűnöst  szabadon  lehetett  engedni,  ezért  
elengedi  Jézust.  De  a  tömeg  elkezdett  kiáltozni,  hogy  Barabást  

5 9  Máté  26,  36—75; Márk  14,  32—72;  Lukács  22,  39—71; János  18,  1—27.  



engedje  szabadon.  Barabás  lázító  és  rabló  volt.  Pilátus  Jézust  a  
nép  elé  állította.  De  a  nép  elvakítva  azt  kiabálta:  „Feszítsd  meg!  
Keresztre  vele!"  

Ezután  Jézust  megkorbácsolták,  majd töviskoszorút  tettek  a fe-
jére  és  bíborszínű  köpenyt  terítettek  a  hátára,  és  meggyötörve  a  
nép elé vezették.  Pilátus remélte,  hogy  a főpapok, meglátva  a meg-
korbácsolt,  megkínzott  embert,  megkegyelmeznek  neki.  így  szólt  
hozzájuk: „íme  az  ember!",  de  azok  nem  kegyelmeztek.  Sőt  megfe-
nyegették  Pilátust,  hogy elmondják  a császárnak,  hogy nem  barát-
ja  többé,  mert  a  lázítókkal  van.  

így há t  Pilátus  hóhérok  kezébe  adta  Jézust,  pedig  ötször  jelen-
tette ki, hogy Jézus nem bűnös. Vizet hozatott  és nyilvánosan  meg-



mosta  a  kezét,  hogy  ő ártatlan  Jézus  halálában.  A nép  vállalta  a  
felelősséget:  „Vére rajtunk  és  fiainkon."60  

Mi  történt  Júdással?  

Júdás  elveszítette  a  reményt,  hogy  az  Úr  megbocsáthat  neki,  
ezért  fölakasztotta  magát.  

Mit  jelent  keresztény  módra  remélni?  

Keresztény  módra  remélni  annyit  tesz,  hogy  teljes  bizonysággal  
várni  az Úrtól mindazt,  amit Jézus  szenvedéséért  megígért,  vagyis  
bűneinktől  való  megváltást  és  az  örök  életet.  

Ki  vétkezik  a  remény  ellen?  

A remény  ellen  az vétkezik,  aki  elveszítette  reményét  Isten  könyö-
rületességében,  vagy  alaptalanul  reménykedik  Isten  kegyelmében.  

*  *  *  

Ma  sincs  ez  másképpen.  Ma  is  találunk  olyan  embereket,  mint  
akik  annak  idején Jézust  elítélték. Ma sincs kevesebb rossz  ember,  
mint  volt Jézus  idejében. És ma  is találhatók  olyan  emberek,  mint  
Poncius  Pilátus,  kik  félnek  nyíltan  kiállni  hitük  mellett.  Ha  talál-
kozunk  ilyen  emberekkel,  ne féljünk Jézus  oldalára  állni,  még  ha  
tűrnünk  is kell  emiatt.  

JÉZUS  MEGFESZÍTÉSE  ÉS  ELTEMETÉSE  

Jézus  megfeszítése  

Visszaadták  Jézusnak  a  ruháit,  vállára  tették  a  keresztet,  kö-
rülfogták  a  katonák  és  elindultak  a  Golgota  felé. Jézus  többször  

60  Máté  27,  11—31;  Márk  15,  1—21; Lukács  23,  1—24; János  18,  29—40;  19,  
1—16. 



elesett  a  nehéz  kereszt  alatt.  Útközben  a menet  találkozott  Sime-
onnal  és  megparancsolták  neki,  hogy  segítsen  Jézusnak  vinni  a  
keresztet.  A  Golgotán  Jézus  kezét  és  lábát  a  keresztre  szögezték  
és  egy táblát  erősítettek  a feje fölé.  Az volt  ráírva:  Názáreti  Jézus,  
a  zsidók  királya.  

Felállították  a keresztet.  Jézus  így könyörgött:  „Atyám,  bocsásd  
meg  nekik,  mert  nem  tudják,  mit  cselekszenek."  Vele  együtt  meg-
feszítettek két  gonosztevőt  is.  Az egyiket jobb,  a másikat  bal  oldal-
ról.  Az  egyikük  átkozódott.  A  másik  azonban  így  szólt  Jézushoz:  
„Emlékezzél  meg  rólam,  mikor  eljössz  országodba!" Jézus  ezt  vá-
laszolta  neki:  „Még ma  velem  leszel  a  paradicsomban."  

Ellenségei  gúnyolódtak  rajta:  „Ha  Isten  Fia  vagy,  szállj  le  a  ke-
resztről."  Jézus  nem  válaszolt,  nem  mondta,  hogy  nagyobb  csoda  
lesz  majd  a  föltámadása.  

A kereszt  alatt  ott  állt  anyja,  néhány  jámbor  asszony  és  János  
apostol.  Jézus  így  szólt  anyjához:  „Asszony,  nézd  a  te  fiad."  Majd  
Jánoshoz  fordult:  „Nézd,  a  te  anyád."  Mária  attól  fogva János  há-
zában  élt.  

Jézus  most  a  22.  zsoltárt  imádkozta:  „Én  Istenem,  én  Istenem,  
miért  hagytál  el  engemet?"  

Hogy  beteljesedjen  az  írás,  inni  kért.  Ekkor  valaki  ecetbe  már-
tott  szivacsot  nyújtott  fel  neki  nádszálon.  „Beteljesedett"  —  mon-



dotta.  Majd  így  szólt: „Atyám,  a  te kezedbe  ajánlom lelkemet!"  Ez-
zel  lehajtotta  a fejét és  meghalt.  

Abban  a pillanatban  elsötétedett  a nap, megrendült  a föld, meg-
repedtek  a  sziklák,  és  azok,  akik  őrizték  nagyon  megijedtek.  A  
százados  fölkiáltott: „Valóban  Isten  Fia  volt.  

Jézus  temetése  

Mivel  húsvét  előtti  nap  volt  — péntek,  a  zsidók  igyekeztek  el-
temetni  a halottakat,  mert közeledett  a szombat. Arimateai  József,  
aki  titokban  Jézus tanítványa  volt, engedélyt kért  Pilátustól,  hogy  
eltemethesse  Jézust.  Nikodémussal  együtt  levették  a  keresztről,  
olajjal  illatosított  vászonlepedőbe  göngyölték  és  sziklába  vájt  sír-
boltba  helyezték.  A sír  nyílása  elé  egy  zárókövet  hengerítettek.  A  
főpapok őriztették  a sírt  nehogy tanítványai  ellopják és azt  híresz-
teljék,  hogy  feltámadt.6  

Kik  ítélték  Jézust  halálra?  

Jézust  a zsidó főpapság ítélte halálra  és ítéletüket  helybenhagy-
ta  Poncius  Pilátus,  a  római  császár  helytartója.  

Mikor  és  hol  feszítették  meg  Jézust?  

Jézust  a Koponya-hegyen  (ami héberül  Golgota) feszítették  meg,  
Jeruzsálem  mellett,  húsvét  előtt  Nagypénteken.  

Mi  volt  Jézus  halálának  az  oka?  

A mi Megváltónk, Jézus  Krisztus,  önként  vállalta  a halált,  hogy  
minket,  embereket  megváltson  az  örök  kárhozattól  a bűneink  mi-
att. 

61  Máté  27,  32—56;  Márk  15,  22--10;  Lukács  23,  26—47; János  19,  17—30.  
6 2  Máté  27,  57—66;  Márk  15,  42—47;  Lukács  23,  50—53; János  19,  38—42.  



Hová  téri  Jézus  lelke  halála  után?  

Jézus lelke halála után  oda tért, ahol azoknak  a lelke  várakozott,  
kik  őelőtte  haltak  meg.  

Kik  temették  el  Jézust?  

Jézust  Arimateai  József  és  Nikodémus  temették  el.  

Miért  szenvedett  Jézus?  

Jézus  önként  szenvedett  az  emberek  iránti  szeretetből,  hogy  
őket bűneiktől  megváltsa.  Jézus  testben  és lélekben  is  szenvedett;  
kétségek,  félelem gyötörte  lelkét  és fájdalom a testét.  Szenvedésé-
vel  és halálával  visszanyerte  számunkra  a  kegyelmet,  mit  az  ere-
dendő  bűnben  veszítettünk  el,  és  az  örök  élet  jogát.  

Minden  embert  megváltott-e  Jézus?  

Jézus minden  embert megváltott,  de csak  azok nyerik  el az  örök-
létet,  kik  igazan  élnek.  

Hány  éves  volt  Jézus,  mikor  meghalt  a  kereszten?  

Jézus  harminchárom  éves  volt.  

Mit jelentenek  Jézus  következő  szavai.?: „Asszony,  nézd  a te  fiad",  
„Nézd,  a  te  anyád."  

Ezek  a  szavak  azt jelentik,  hogy Jézus  halála  előtt  az  egész  em-
beriséget,  kik  hittek  benne  és  kiket  János  apostol  képviselt  a  ke-
reszt  alatt,  anyjának  ajánlotta  védelmébe,  mint  lelki  gyermekeit.  

*  *  *  

Nagyhét  három  napján  — csütörtökön,  pénteken  és  szombaton  
a  templomokban  olyan  istentiszteleteteket  tartanak,  melyeknek  a  



szertartása  és  tartalma  Jézus  szenvedéseit  idézi  fel.  Csütörtökön  
a  szent  liturgia  az  utolsó  vacsorát  idézi  elénk.  

Ezen  a  napon  a  katedrálisokban  a  püspökök  bérmaolajat  szen-
telnek,  és tizenkét szerzetesnek  (vagy gyereknek  vagy  szegénynek)  
megmossák  a  lábát,  annak  emlékére,  hogy  Jézus  is  megmosta  az  
apostolok  lábát.  

Rómában  a Szent  Péter  bazilikában  a pápa  is elvégzi  ezt  a  szer-
tar tás t  minden  évben.  

Az  esti  szertartáson  keresztúti  ájtatosságot  végeznek.  Benne  a  
pap  12  evangéliumi  szakaszt  olvas  Jézus  Krisztus  szenvedéséről  
és  haláláról.  

Nagypénteken  délelőtt királyi  imaórákat tartanak,  a  vecsernyén  
pedig Krisztus halotti  leplével tartanak  körmenetet,  és azt  a  hívek  



elé teszik,  hogy  előtte imádkozhassanak.  A halotti  lepel  egy  darab  
szövet, melyen  Krisztus van  ábrázolva.  A lepellel  tartott  körmenet  
a  templom  körül  Jézus  temetését  idézi.  A  leplet  egy  elkészített  
asztalra  teszik,  melyen  kereszt  és  az  Evangélium  áll.  Az így  elhe-
lyezett  lepel  a  Krisztusi  koporsót  jelképezi.  

Nagypénteken  nincs  szentmise,  szigorú  böjt van  a  nagy  szomo-
rúság  miatt.  Ugyancsak  Nagypénteken  és  Nagyszombaton  a  ha-
rangok  is  elnémulnak,  helyettük  fa kereplők  szólnak.  

Jézus  Krisztus  szenvedésével  megszentelte  az  emberek  szenve-
dését.  Tanuljunk  tőle  méltósággal  szenvedni.  

A HISZEKEGY  ÖTÖDIK  ÁGAZATA  

„harmadnapon  halottaiból  feltámadott..."  

Jézus  föltámadása  

Vasárnap  kora hajnalban Jézus  teste  egyesült  lelkével  és föltá-
madt.  Amikor  a  zárókő  elhengeredett,  a  sír  már  üres  volt.  Ehhez  
angyalok  jelenése járult.  Az  őrök  félelmükben  a  városba  futottak  
a  templomba.  

Kora  reggel  jámbor  asszonyok  mentek  ki  a  sírhoz,  hogy  Jézus  
testét,  akkori  szokások  szerint,  illatosított  olajjal bekenjék.  Útköz-
ben  tanakodtak,  hogyan  fogják  a  nehéz  követ  elmozdítani  a  sír  
bejáratától.  Mikor  odaértek  látták,  hogy  a  kő  nincs  a  helyén.  Be-
mentek  a  sírba,  de Jézus  testét  nem  találták  ott.  Ekkor  két  férfi  
jelent  meg mellettük  ragyogó ruhában  és megszólította  őket:  „Ti  a  
keresztre  feszített  Jézust  keresitek?  Nincs  itt.  Feltámadt,  ahogy  
előre  megmondta.  Menjetek  és  vigyétek  a  hírt  tanítványainak  és  
Péternek."63 

Az  olajvivő  asszonyok  ünnepét  Egyházunk  a  feltámadás  utáni  
második  vasárnap  tartja.  

63  Máté  28,  1—8; Márk  16, 1 — L u k á c s  24,  1—10; János  20,  1—10.  
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Mi  történt  harmadnap  Jézus  halála  után?  

Halála után harmadnap  Krisztus feltámadt.  Ez azt jelenti,  hogy  
legyőzte  a  halált,  egyesítette  lelkét  testével  és  feléledt.  

Mit  bizonyít  Jézus  feltámadása?  

Jézus feltámadása azt bizonyítja, hogy valóban  Isten  és  tanítása  
igaz. 

Megjósolták-e.  Krisztus  feltámadását  a  próféták?  

Igen,  a  próféták  megjósolták,  hogy  Krisztus  feltámad,  ezért  a  
hit  ötödik  ágazatában  így  írják: „az  írás  szerint".  

Jézus  föltámadását  a  nagyhét  vasárnapján  ünnepeljük.  Rövid  
istentiszteletet  tar tanak  a koporsó fölött és körmenet  van  a  temp-
lom körül. A hívek  a „Krisztus föltámadt" éneket éneklik,  miközben  
a  pap kitárja  a  templom  aj ta ját és  megkezdődik  a  reggeli  feltáma-
dási szertartás,  az utrenye.  A szentmise alatt  megszentelik  a  pász-
kákat. 

Ezeken  a napokon  örül  az  egész  világ. Jézus  Krisztus  miértünk,  
emberekért  kínhalált  hal t  és  halottaiból  feltámadt.  



Ezen  a  napon  a  hívek  így  köszöntik  egymást  „Krisztus  feltá-
madt!"  és  így fogadják  a köszöntést  — „Valóban  feltámadt!"  

JÉZUS  MEGJELENÉSE  FÖLTÁMADÁSA  UTÁN  

Föltámadása  után  Jézus  még  negyven  napig  volt  együtt  tanít-
ványaival,  meghagyta  a  szentségeket  és meghagyta,  hogyan  foly-
tassák  az  apostolok,  amit  ö  elkezdett.  

Jézus  először  Mária  Magdolnának jelenik  meg  

Mária Magdolna ott maradt  az üres  sír mellett  és sírdogált.  Hal-
lotta,  hogy  valaki  jön,  meglátta  Jézust,  de  nem  ismerte  fel,  ker-
tésznek  gondolta.  Jézus  megszólította:  „Asszony,  miért  sírsz,  kit  
keresel?"  „Uram,  ha  te  vitted  el,  mondd  meg  hová  tetted,  hogy  
elvihessem"  —  mondotta  Mária  Magdolna.  Jézus  most  a  nevén  
szólította: „Mária!" Mária erre megfordult, és csak annyit  mondott:  
„Rabboni!"  (Értelme:  Drága  jó  mesterem!).  Jézus  meghagyta  Má-
riának,  vigye hírül  tanítványainak,  hogy találkozott  vele.  De  nem  
hittek  neki.64  

Jézus,  az emmauszi  tanítványok  útitársa  

Jézus  két  tanítványa  Jeruzsálemből  hazafelé,  Emmauszba  tar-
tott.  Útközben  Jézusról  beszélgettek.  Egyszer  csak  maga  Jézus  
csatlakozott  hozzájuk.  Úgy  akarta,  hogy  ne  ismerjék  fel.  Megszó-
lította  őket: „Miről beszélgettek?" A tanítványok  ekkor  elpanaszol-
ták  bánatukat:  Keresztre  feszítették  Jézust,  pedig  azt  remélték,  
hogy  ő lesz  a  Megváltó.  Hallottak  az  üres  sírról,  meg  az  angyalok  
üzenetéről,  de  mivel  Jézust  eddig  senki  nem  látta,  ők  sem  hitték  
el. Azért  olyan  szomorúak.  

Jézus  ekkor  így  szólt:  „Milyen  nehezen  tudjátok  elhinni,  amit  a  
próféták jövendöltek. Hát nem  el kellett mindezt szenvednie  a Mes-
siásnak,  hogy  megdicsőülhessen?!  Aztán  elmagyarázta  nekik,  mit  
írnak  a  Szentírásban  róla.  

64  János  20,  11—18.  



Emmauszba  érve  már  sötétedett.  Meghívásukra  Jézus  betért  a  
tanítványai  házába  és asztalhoz  ült  velük.  Mikor  vette  a  kenyeret  
és  megáldotta,  „megnyílt  a  szemük  és  fölismerték."  De  eltűnt  a  
szemük  elől.  A két  tanítvány  azonnal  visszafordult  Jeruzsálembe  
az  apostolokhoz,  hogy beszámoljanak  a  történtekről.65  

Jézus  megjelenik  az  apostoloknak  

Miközben  az  emmauszi  tanítványok  a  többiekkel  beszélgettek,  
bár  az  ajtók  zárva  voltak,  egyszer  csak  megjelent közöttük  Jézus.  
„Békesség  nektek.  Ne  féljetek!  Én  vagyok!"  —  szólt  hozzájuk.  A  
tanítványok  azt  gondolták,  hogy  szellemet  látnak,  de Jézus  meg-
nyugtatta  őket: „Nézzétek  meg  a  kezemet  és lábamat!  Én  vagyok!  
Tapogassatok  meg!  A  szellemnek  nincs  csontja  és  húsa,  de  mint  
látjátok,  nekem  van."  Sőt  a  bizonyság  kedvéért  még  sült  halat  és  
mézet  is  evett  velük.66  

Jézus  ezután  rájuk  lehelt  és  így  szólt:  „Vegyétek  a  Szentlelket!  
Akinek  megbocsátjátok  bűneit,  az bocsánatot  nyer,  s akinek  meg-
tartjátok,  az  bűnben  marad!"  Jézus  ezzel  felruházta  tanítványait  
a  bűnbocsánat  hatalmával.67  

Jézus  megismerteti  magát  Tamással  

Tamás  nem  volt  együtt  az  apostolokkal  mikor  megjelent  nekik  
Jézus.  Hiába  mondták  el neki  a többiek,  hogy látták  az Urat,  ő azt 
felelte: „Hacsak  nem látom kezén  a  szögek helyét, ha  oldalába  nem  
teszem  kezemet,  nem  hiszem."  

Nyolc  nap  múlva  ismét  együtt  voltak  a  tanítványok  és  Tamás  
is  ott  volt.  Ekkor  újra  megjelent Jézus,  bár  az  ajtó zárva  volt.  Kö-
szöntötte  őket: „Békesség nektek!" Aztán  Tamáshoz  fordult:  „Tedd 
ide ujjadat  oldalamba  és ne  légy hitetlen,  hanem  hívő. Tamás  föl-
kiáltott:  „Én  Uram  és  Istenem!"  Jézus  kijelentette:  „Hittél,  mert  
láttál.  Boldogok,  akik  nem  látnak,  mégis  hisznek."68  

65  Lukács  24,  13—35.  
66  Lukács  24,  36—43.  
67  János  20,  20—23.  
68  János  20,  24—29.  



Föltámadása  után  mennyi  ideig  maradt  Krisztus  a  földön?  

Föltámadása  után  Krisztus még negyven  napig maradt  a földön. 
Ez  alatt  az  idő  alatt  sokszor  megjelent  az  apostoloknak  és  sok  
csodát vitt  véghez, hogy megerősítse  a hitet tanítványaiban,  Isten-
ségében,  különböző  megbízatásokat  adott  nekik,  és  hatalmat  az  
emberek  megmentésére.  

*  *  *  

Jézus  mindenkit  elkísér  életében  a  bölcsőtől  a  sírig.  Ám  az  em-
berek  nem  mindig  veszik  észre Jézus jelenlétét  a  környezetükben.  

Mikor  az  ember  még  kicsi,  édesanyja  óvja,  őrzi  nagy-nagy  sze-
retettel.  О  az  első,  ki  megismertet  Jézussal.  Majd  iskolába  jársz  
és  tanáraid  felkészítenek  az  életre.  A templomban  lelki  atyád  ké-
szíti  fel lelkedet  az  életre  a krisztusi  tanok  jegyében.  És  ez  a  gon-
doskodás később is tart ,  felnőttkorban, ha  az embernek  problémái,  
kételyei  támadnának.  



A HISZEKEGY  HATODIK  ÁGAZATA  

„fölment  a  mennybe  és  ott  ül  az  Atyának  jobbján..."  

Jézus  mennybemenetele  

Negyven  nap  múlva  Jézus  megjelent  tanítványainak  Jeruzsá-
lemben  és  meghagyta  nekik,  hogy  ne  hagyják  el  a  várost,  mert  
néhány  nap  múlva  elküldi  maga  helyett  a  Szentlelket:  „Amikor  
leszáll  rátok  a  Szentlélek,  erő  tölt  el  benneteket  és  majd  tanúim  
lesztek  a  fold végső  határáig."  

Ezután  felmentek  az  Olajfák-hegyére  és Jézus  kezét  fölemelve  
megáldotta  őket.  Áldás  közben  szemük  láttára  felemelkedett,  és  
egy felhő elfedte,  úgy,  hogy  tovább  nem  láthatták.  

Jézus  megjegyezte,  hogy  az  Atyához  megy:  „Azóta  emberi  ter-
mészete  szerint  is  isteni  tiszteletben  részesül."  

Amint  merőn  nézték,  hogyan  emelkedik  az  égbe,  egyszer  csak  
két férfi jelent meg mellettük fehér ruhába  öltözve, akik  így szóltak 
hozzájuk:  „Ez  Jézus,  ki  közületek  az  égbe  emelkedett,  úgy  jön  el  
ismét,  amint  szemetek  láttára  a  mennybe  ment."  

Az  apostolok  meghajoltak  Jézus  előtt  és  örömmel  tértek  vissza  
J eruzsálembe.69 

Mi  történt  Jézussal  föltámadása  utáni  negyvenedik  napon?  

Jézus föltámadása utáni  negyvenedik  napon  fölment a  mennybe  
és mint  ember  ott  ül  az  Atya  jobbja  felől.  

Hogyan  ment, föl  Jézus  Krisztus  a  mennybe?  

Jézus  Krisztus a mennybe  lelkével  és megszentelt  testével ment föl. 

Elhagyta-e  Jézus  az  embereket  teljesen  mennybemenetele  után?  

Nem,  Jézus  nem  hagyta  el  az  embereket,  hanem  azóta  is  jelen 
van  az  oltáriszentségben.  

69  Lukács  24,  50—53;  Ap.  esel.  1,  6—14.  



Mit  hagyott  meg  Jézus  az  apostoloknak  mennybemenetele  előtt.?  

Jézus  mennybemenetele  előtt  meghagyta  az  apostoloknak:  
„Menjetek  az  egész  világra  és  legyetek  tanúim."  

Eljön-e  ismét  Isten  fia  a  földre?  

Isten  fia  a  világ végén  eljön  a  földre,  hogy  ítéljen  eleveneket  és  
holtakat.  Az igaz életúeket megjutalmazza,  a bűnösöket pedig  örök  
kárhozatra  juttatja.  

Mikor  ünnepeljük  Jézus  mennybemenetelét?  

Jézus  mennybemenetelét  áldozócsütörtökön,  föltámadása  utáni  
negyvenedik  napon  ünnepeljük.  

*  *  *  

Az  apostolok  néztek  Jézus  után  és  szívesen  mentek  volna  vele  
együtt,  de nekik  még dolguk  volt  a földön. Jézus meghagyta  nekik,  
hogy  mivégre  maradnak  itt  a  földön.  

Mi  is  mindnyájan  Jézus  gyermekei,  szívesen  mennénk  hozzá.  
De  tet tünk-e  valamit  Isten  Országáért?  Tanúskodtunk-e  Jézus  
mellett? 

Jézus  egész  életével  példát  adott  nekünk,  hogyan  kell  élni.  Ne-
hezen  dolgozott,  sokat  nélkülözött,  szenvedett.  Gyakran  imádko-
zott,  néha  egész  éjszakán  át.  Elete  végén  keresztre  feszítették  ér-
tünk,  hogy  megváltson  bűneinktől,  és  mindezt  a  mennyei  Atya  
akaratából. Vegyünk példát Jézus  életéből, hogyan  kell  igaz  módra  
élni. 

A HISZEKEGY HETEDIK  ÁGAZATA  

„De újra  eljön  dicsőségében,  ítélni  élőket  és  holtakat,  és  orszá-
gának  nem  lesz  vége."  

(A hetedik  ágazat  katekizmusi  magyarázata  a  tizenegyedik  és  
tizenkettedik  ágazattal  lesz  együtt,  ahol  utolsó  beszédeiről  és  az  
Utolsó  ítéletről  lesz  szó.)  



A HISZEKEGY  NYOLCADIK  ÁGAZATA  

„Hiszek  a Szentlélekben,  Urunkban  és életünkben,  aki  az  Atyá-
tól  és  a  Fiútól  származik.  Akit  épp  úgy  imádunk  és  dicsőítünk,  
mint  az  Atyát  és  a  Fiút.  О  szólt  a  próféták  szavával."  

A Szentlélek  eljövetele  

Jézus  mennybemenetele  után  tíz  nappal  és  feltámadása  után  
ötven nappal  összegyűltek Jézus tanítványai  abban  a házban,  ahol  
együtt  voltak  Jézussal  az  utolsó  vacsorán.  Ott  volt  Szűz  Mária  is  
több  jámbor  asszonnyal,  és  a  Júdás  helyét  betöltő  Mátyás  is.  
Egyszer  csak  nagy  zúgás  támadt  az  égből,  mintha  nagy  szélvész  
közeledett  volna  és  betöltötte  az  egész  házat.  Majd  lángnyelvek  
lobbantak,  és szétoszolva  leereszkedtek  mindegyikükre.  Mindnyá-
jukat  eltöltötte  a  Szentlélek  és  különböző  nyelveken  kezdtek  be-
szélni. 

A  zúgás  hallatára  nagy  tömeg  verődött  össze  a  ház  előtt,  az  
apostolok  kimentek  közéjük.  Az  egybegyűltek  között  sok  volt  az  
idegenből jött zarándok,  akik  a sínai  szövetség ünnepére  érkeztek.  
Mindenki  a  saját  nyelvén  hallotta  beszélni  az  apostolokat.  



Péter  volt az, aki  előlépett  és beszélt  arról,  bogy Jézus  feltámadt  
és elküldte  a Szentlelket,  hogy mindenki  megkeresztelkedjék  álta-
la  és  feloldozást  nyerjen  bűnei  alól.  Hirdette  a  bűnök  bocsánatát  
és  a  feltámadást.  Aznap  mintegy  háromezren  keresztelkedtek  
meg.70 

Mikor  szállott  a  Szentlélek  az  apostolokra?  

A Szentlélek Jézus mennybemenetele  után  a tizedik  napon  szál-
lott  az  apostolokra.  A  Szentlélek  eljövetelének  az  ünnepét  pün-
kösdkor  ünnepeljük.  

Ki  a  Szentlélek?  

A Szentlélek  a harmadik  Isteni  személy,  valóságos Isten  az  Aty-
ával  és  a  Fiúval  együtt.  

Kitől  származik  a  Szentlélek?  

A  Szentlélek  az  Atyától  és  a  Fiútól  származik.  Velük  egyenlő,  
ugyanolyan  dicsőségben van, mint  ők. A Szentlélek  szólott az  Ószö-
vetség  prófétáin  keresztül.  

Milyen  kapcsolatban  van  a  Szentlélek  a  keresztény  emberekkel?  

A Szentlélek  az  embereket  a jóra  segíti  és rajta keresztül  jut  el  
az  ember  a  keresztség  szentségén  át  a  megszentelő  kegyelemig.  
Ugyancsak  a Szentlélek  segítségével ju t  el  a keresztény  ember  más  
szentségekhez,  amit  magunkhoz  veszünk,  és amin  keresztül  meg-
szenteltetünk. 

Melyik  szentségben  kapja  meg  minden  megkeresztelt  ember  a  
Szentlélek  különös  kegyelmét?  

A Szentlélek  különös kegyelmét  a bérmálásban  kapja meg  min-
den  megkeresztelt  ember.  

70  Ap.  csel.  2,  1—9.  



Milyen  kapcsolatban  van  a  Szentlélek  az  anyaszentegyházzal'?  

A Szentlélek  segített  az  apostoloknak  helyesen  értelmezni  és  az  
emberek  között  elterjeszteni  az  ő  tanítását  és  az  anya-
szentegyházat  láthatatlanul  kormányozza  és  tanítja.  

Milyen  alakban  jelent  meg  a  Szentlélek  az  embereknek?  

A Szentlélek  az embereknek  galamb képében jelent  meg  (mikor  
Jézus  megkeresztelkedett)  és  lángnyelvek  képében  szállott  alá  az  
apostolokra. 

Hány  adománya  van  a  Szentléleknek?  

A  Szentléleknek  hét  adománya  van:  1.  Bölcsesség.  2.  Értelem.  
3.  Öröm.  4.  Erő.  5. Tudás.  6. Vallásosság.  7.  Istenfélelem.  

*  *  *  

Pünkösdkor,  a  Szentlélek  eljövetelének  ünnepén  az  emberek  a  
templom  körül  összegyűlnek  és  együtt  imádkoznak  a  halottakért.  

A Szentlélek  eljövetelével befejeződött az emberiség  megváltása.  
Az  Atya  megteremtette  a  világot  és  az  embereket,  a  Fiú  meg-

váltotta  az  embereket  és  a  Szentlélek  megszentelte  őket.  
Annak  a  tiszteletére,  hogy  az  Atya  a  világ teremtésekor  a  hete-

dik  napon  megpihent,  valamint  Jézus  föltámadásának  és  a  Szent-
lélek  eljövetelének  a  tiszteletére  ünnepeljük  a  vasárnapot.  

Miért  imádkozunk  a  halottakért?  

Imáinkkal  a halottaknak  segítünk,  hogy  mielőbb  üdvözüljenek.  



A HISZEKEGY  KILENCEDIK  ÁGAZATA  

„Hiszek  egy  szent,  katolikus  és  apostoli  anyaszentegyházban."  

Jézus  megalapítja  Egyházát  

Jézus három  évig járt  az emberek  között és tanította  őket.  Hozzá  
legközelebb  álló  tanítványai,  kiket  ő maga  választott  ki,  az  apos-
tolok  voltak.  

Még halála  előtt  megkérdezte  Jézus  a tanítványait,  hogy  kinek  
tartják  őt  az  emberek?  A válaszok  különbözőek  voltak.  „És  kinek  
tartotok  ti  engemet?"  — kérdezte  tanítványaitól.  Péter  válaszolt:  
„Te — Krisztus  vagy, az  élő Isten  Fia." Jézus ezt mondta  Péternek:  
„Boldog  vagy  Simon,  Jónás  fia,  mert  nem  a  test  és  a  vér  nyilat-
koztatta  ezt  ki  neked,  de  az  én  mennyei  Atyám.  Én  is  mondom  
neked: te  Péter  vagy (azaz  kőszikla)  és erre  a sziklára  építem  egy-
házamat  s  az  alvilág  kapui  sem  vesznek  rajta  erőt.  Neked  adom  
a  mennyek  országa kulcsait.  Amit  megkötsz  a földön, a  mennyben  
is  meg lesz kötve,  s amit  feloldasz  a földön, a  mennyben  is fel  lesz  
oldva."71 

Ezekkel  a szavakkal  ígérte  meg Jézus,  hogy megalapítja  egyhá-
zát  és  a  legfőbb hatalmat  benne  Péternek  adja.  

Jézus  a legfőbb  hatalmat  az Egyházban  az  Apostolok  
gyülekezetének  adja  Péterrel  az  élen  

Föltámadása  után Jézus  megjelent az apostoloknak  Galileában.  
Amint meglátták,  leborultak  előtte. Jézus  ezt mondta nekik:  „Min-
den  hatalom  az  enyém  égen  és  a  földön.  Menjetek  hát,  tegyetek  
tanítványommá  minden  népet! Kereszteljétek  meg őket az Atya  és  
a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében,  és tanítsátok  meg őket  mindannak  
a  megtartására,  amit  parancsoltam  nektek.  S  én  veletek  vagyok  
minden  nap  a  világ  végéig."72  

71  Máté  16,  13—19.  
72  Máté  28,  18—20.  



Jézus külön  Péterhez fordult: „Simon, Jónás  fia, jobban  szeretsz  
engem  ezeknél?"  „Igen, Uram  — felelte Péter  —, tudod,  hogy  sze-
retlek  téged."  „Legeltesd  az  én bárányaimat!"  — mondta  Jézus.  

Aztán  újra megkérdezte  — „Simon, Jónás  fia,  szeretsz  engem?"  
„Igen,  Uram  —  felelte  Péter  —,  te  tudod,  hogy  szeretlek  téged."  
„Őrizd  az  én juhaimat!" — mondta Jézus.  Még harmadszor  is  meg-
szólította:  „Simon, Jónás  fia, szeretsz  te  engem?"  Péter  nagyon  el-
szomorodott  és  elszégyellte  magát,  hogy  a háromszori  megtagadá-
sért  háromszor  kérdezte  Jézus.  Mit  felelhetett  erre?  „Uram!  Te  
mindent  tudsz.  Te  tudod,  hogy  én  szeretlek  téged!"  „Legeltesd  az  
én juhaimat!"  — mondta  Jézus.7,s  

Jézus  régebben  azt mondta:  „Én  vagyok  a jó  pásztor."  A jó  pász-
tor  most  Péterre  bízta  nyáját,  népét,  Egyházát.  Ezzel  Péter  meg-
kapta  a  megbízást  az  Egyház  vezetésére.  Jézus  kiemelte  Pétert  a  
többi  apostol  közül,  és  nem  csak  Egyházát  bízta  rá,  de juhait  és  
bárányait  is. Az a mondata Jézusnak,  hogy „Veletek  vagyok  a  világ  
végéig" azt jelenti,  hogy Jézus  nem  hagyja  el tanítványait,  hanem  
mindvégig  az  Egyházzal  marad.  Péter  és  az  apostolok  feladatait  a  
pápa  és  a  Püspöki  kar  látják  el.  

73  János  21,  15—17.  



Mi  a  Keresztény  Egyház?  

A  Keresztény  Egyház,  ha  a  szónak  a  belső  tar talmát  nézzük,  
Urunk,  Jézus  Krisztus  Titokzatos  (Misztikus)  Teste.  Ez  alatt  a  
hívek  összességét  értjük  a  pásztorokkal  együtt,  mely  egy  élő  szel-
lemi  közösség,  és  melyet  a  Krisztusban  való  hit,  Isten  és  ember-
társaink  szeretete,  a feltámadásban  való hit  egyesít,  a  Szentlélek  
kegyelme  és  a  keresztség  szentsége  által  megszentelve.  Ebben  a  
közösségben  a hívők  az Egyház tagjai, Krisztus  a vezetője,  a  Szent-
lélek  a  lelke.74  

A Keresztény  Egyház,  ha  a látható,  földi tevékenységét  vesszük  
alapul  —  ez  Isten  népe.  Vagyis  olyan  emberek  közössége,  kik  fel-
adataik, kötelességeik  szerinti hierarchikus felépítményben  élnek;  
kik  az Atya  által  vannak  elhivatva, Jézus  által  vannak  megváltva  
és  a  Szentlélek  által  vannak  felszentelve  (felkenve).  A  Krisztus  
hirdette  vallást  hiszik  és mint  Jézus  életének  részesei  azon  mun-
kálkodnak,  hogy  megerősítsék  Isten  országát  itt,  a  Keresztény  
Egyházat itt  a földön. Elismerik  és hirdetik  az  Egyházi  szentsége-
ket,  a krisztusi  szeretetet,  és  az Egyház hierarchikus  felépítését  a  
Püspöki  kar  és Szent  Péter  utóda,  a  Római  pápa  vezetésével.75  

75  II.  Vat.  Zsinat  Az  Egyházról,  I,  IV.  fej.  



Ki  az  Egyház  feje  és  kik  a  hívei?  

Az  Egyház  feje Jézus  Krisztus,  ő  alapította,  és  az  ő  Misztikus  
teste  vele  van  az  idők  végezetéig.  A hívek  azok,  kik  a  keresztség  
szentsége  által  részesednek  a  megszentelő  kegyelemből.  

Hogyan  alapította  Jézus  az  Egyházat?  

Jézus  az  Egyházat  úgy  alapította,  hogy tanította  az  embereket,  
és kiválasztott  közülük  tizenkettőt,  kik  utána  örökölték  a  tanítói,  
lelkészi  feladatokat. Szent Pétert  az  Egyház  fejévé tette,  míg  őma-
ga  az  Egyház  láthatatlan  irányítója,  vezetője  lett.  

A  Római  pápának,  mint  Szent.  Péter  utódának  van-e  valamilyen  
kiváltsága? 

A  Római  pápának  kiváltsága  a  tévedhetetlenség  a hit  és  a  ha-
gyomány  kérdéseiben,  melyet  Jézus  hagyott  az  Egyházra.  

Mi  a  Keresztény  Egyház  feladata?  

A  Keresztény  Egyház  feladata  hirdetni  minden  népnek  Jézus  
Evangéliumát,  az Isteni  kegyelem  részesévé  tenni  őket  és felkészí-
teni  az  örök  életre.  

Van-e  megváltás  a  Keresztény  Egyházon  kívül?  

Senki  sem  üdvözülhet  a megszentelő  kegyelem  nélkül,  melyet  a  
keresztség  szentsége  által  nyer  el  az  ember,  és  mely  segítségével  
az  ember  az  Egyház  tagjává  lesz.  Azonban  Jézus  minden  embert  
megváltott  halálával  és  azok  az  emberek,  kikhez  még  nem  jutott  
el  Jézus  Evangéliuma,  vagy  saját  hibájukon  kívül  nem  részesül-
hettek  a keresztség  szentségében  más  módon,  hitünk  segítségével  
üdvözülhetnek.  Úgy, ha teljesítik  Isten akaratá t  a lelkiismeret  sza-
vára  hallgatva.76  

76  II.  Vat.  Zsinat  Az  Egyházról,  II.  fej.  



Hogyan  irányítja  Jézus  az  Egyházat  ?  

Jézus  az  Egyházat  a  Szentségeken  és  a rendeken  keresztül  irá-
nyítja. 

Örök-e  a  Keresztény  Egyház?  

A  Keresztény  Egyház  az  idők  végezetéig  fog  létezni  a  földön,  
ahogyan  ezt Jézus  megmondta.  

Megszenteli-e  Jézus  Egyháza  tagjait?  

Jézus  megújítja áldozatát  a kereszten  a Szent liturgiában,  meg-
szenteli  híveit  Szent  testével  és  Szent  vérével,  és  így  lesznek  ré-
szesei  Istenségének.  

Milyen  jellemzői  vannak  az  Egyháznak  ?  

A  Keresztény  Egyház  —  egy,  szent,  katolikus,  apostoli  anya-
szentegyház. 

Az,  hogy  egy,  azt  jelenti,  hogy  Jézus  egy  Egyházat  alapított,  
melynek  ő láthatatlan  feje. A szent,  annyit jelent,  hogy az  Egyház  
tökéletes alkotása Istennek  és ahogyan  szent az alkotója, úgy szent  
az  Egyház  is,  minden  szentsége,  melyet  kiszolgáltat  a  hívők  szá-
mára.  A katolikus,  az  azt jelenti  (görög  eredetú  szó),  hogy  egye-
temes,  vagyis  az  egész  világ  hivatva  van,  hogy  az  Egyház  tagja  
legyen. Az apostoli,  az annyit jelent, hogy Jézus egyházát  az apos-
tolokra  építette,  és az  apostolok, valamint  utódaik,  a püspökök,  az  
Egyház  alapja.  

A Keresztény  Egyházban  megőrződött  az  igaz, Krisztus  által  ki-
nyilatkoztatott  hit.  

Megbontja-e  a  szertartások  sokfélesége  az  Egyház  egységét?  

Az  Egyház  egységét  a szertartások  sokfélesége nem  bontja  meg,  
hanem  még jobban  aláhúzza.  



Mit  nevezünk  az  egyházirend  szentségének?  

Az  egyházirend  szentség,  amellyel  azokat, akiket  Isten  az ő szol-
gálatára  hív,  papokká  szentelik,  hogy  szent hivatalukhoz  lelki  ha-
talmat  és  kegyelmet  kapjanak  Istentől.  

Milyen  rendeket  különböztetünk  meg?  

Három  rendet  különböztetünk  meg:  szerpapi  (diakónusi),  áldo-
zópapi  és  püspöki  rendet.  A  püspökök  az  apostolok  utódai,  az  ál-
dozópapok  pedig  segítenek  a  püspökök  feladatainak  ellátásában.  
Papokat  csak  püspök  szentelhet.  

Az  áldozópapok  hirdetik  a  híveknek  Krisztus  Evangéliumát,  és  
a  megszentelő  kegyelem  részesévé  teszik  a  híveket  a  szentségek  
és  az  imák  segítségével.  Az  egyházirend  szentségét  csak  egyszer  
lehet  fölvenni,  és  aki  ezt  fölvette,  mindörökké  Krisztus  papja  ma-
rad. 

Milyenek  a  követelmények  azokkal  az  emberekkel  szemben,  akik  
fel  akarják  venni  az  egyházirend  szentségét?  

1.  A megszentelő  kegyelem  birtokában  kell  lenni;  
2.  Meghatározott  korhatár  fölött  legyen  és  meghatározott  vég-

zettséggel  rendelkezzen;  
3.  Legyen  erős  óhaja  a  papi  szolgálatra;  
4.  Püspöke  által  legyen  hivatva  a  szentséghez.  

Mi  a  szentek  gyülekezete?  

A szentek  gyülekezete  összekötő  kapocs  az  élők  között  a földön, 
és  a  lelkek  között  a  mennyben  és  a  tisztítótűzben.  A szentek  gyü-
lekezetéhez  tartoznak  az  egyetemes  Keresztény  Egyház  hívei,  a  
szentek  a  mennyben,  és  a  lelkek  a  tisztítótűzben.  

Mi  a  földön  azokért  imádkozunk,  akik  a  tisztítótűzben  vannak,  
a  szentek,  pedig  értünk  és  őértük  egyaránt.  

*  *  *  



Az anyaszentegyház  láthatatlan  feje maga Jézus  Krisztus.  Az ő 
földi helytartója, Péter  apostol  utóda,  a mindenkori  Római  Püspök,  
vagy  ahogy  másként  mondják,  a  Szentatya  vagy  Római  Pápa.  A  
Szentatya  Rómából,  a Vatikánból  igazgatja  az Egyházat.  Krisztus  
anyaszentegyháza,  amely  egy, szent, egyetemes és apostoli,  külön-
böző  Egyházfejedelemségekre,  vagyis  nagyobb  egyházi  területre  
oszlik  fel.77  

Ezek  az  Egyházfejedelemségek  őrzik  saját  hagyományaikat,  a  
liturgikus  és  szertartásbeli  szokásokat,  valamint  az  egyházi  kor-
mányzás  sajátos formáit.  

Köszönjük  a  Mindenható  Istennek,  hogy  tagjai  lehetünk  az  
Egyetemes  Keresztény  Egyháznak.  

A  HISZEKEGY  TIZEDIK  ÁGAZATA  

„Vallom  az  egy keresztséget  a  bűnök  bocsánatára..."  

Jézus  az  apostolokat  a világba  küldi,  hogy  tanítsák  és  
kereszteljék  meg  az  embereket  

Jézus  mennybemenetele  előtt  azt  mondta  az  apostoloknak:  
„Menjetek  tehát,  tegyétek  tanítványommá  valamennyi  népet!  Ke-
reszteljétek  meg  őket  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében  és  
tanítsátok  meg  őket  annak  a  megtartására,  amit  parancsoltam  
nektek."78 

Melyik  az  első  és  legszükségesebb  szentség?  

Az  első  és  legszükségesebb  szentség  a  keresztség  szentsége,  
amely  az  eredeti  bűntől  és  a  keresztség  előtt  elkövetett  minden  
bűntől  megtisztítja,  megszenteli  az embert  és  az  anyaszentegyház  
tagjává  teszi.  Az  az  ember,  akit  még  nem  kereszteltek  meg,  más  
szentséget  sem  vehet  magához.  A keresztség  szentségét  csak  egy-

77  II.  Vat.  Zsinat  Dekrétumok:  A Keleti  kat.  Egyh...,  III.  fej.  
78  Máté  23,  19; Márk  16,  15—16.  



szer  veheti  fel  az  ember.  Keresztség  nélkül  az  ember  nem  üdvö-
zülhet. 

Ki  keresztelhet?  

Rendszerint  csak  fölszentelt  pap  keresztelhet,  de ha  a  szükség  
úgy  hozza,  bárki  más  is.  

Hogyan  keresztelnek  ?  

Kereszteléskor  vizet  öntenek  háromszor  a  keresztelendőnek  a  
fejére, és közben  ezeket  a  szavakat  mondják: „(a keresztelendő  ne-
ve)  ...,  én  megkeresztellek  téged  az  Atyának  és  Fiúnak  és  Szent-
léleknek  nevében.  Ámen."  

Mi  a  vérkeresztscg?  

A  vérkeresztség  az,  mikor  Jézusért  vértanúhalált  szenvednek  
nem  keresztény  emberek.  

*  *  *  

Amikor  megkeresztelnek  egy  embert,  akkor  az  felveszi  egy  
szentnek  a  nevét,  hogy  példáját  kövesse,  és  hogy  az  a  Szent  a  vé-
dőszentje legyen  a megkereszteltnek; fehér ruhát kap annakjeiéül ,  
hogy  bűnei  megbocsáttatnak;  égő  gyertyát  kap,  hogy  higgyen  a  
jóban  és  igazban;  lelkébe  kitörölhetetlenül  beíródik  a  keresztség  
és  így  az  Anyaszentegyház  tagja  lesz.  

A  keresztszülők  a keresztelés  előtt  kifejezik szándékukat,  hogy  
vállalják,  mit  Krisztus  rendelt.  ígéretet  tesznek  nevünkben,  hogy  
egész  életünkben  Jézust  fogjuk  szolgálni.  



AZ EGYHÁZ  SORSA  A  SZENTLÉLEK  ELJÖVETELE  
UTÁN 

Az  első  keresztények  üldözése  

A Szentlélek  eljövetele után  az  apostolok  elmentek  és hírül  vit-
ték  az embereknek  Jézus  tanítását,  gyógyították  a betegeket,  cso-
dákat  műveltek  és hirdették  a feltámadást.  Mind  több ember  csat-
lakozott  hozzájuk  és  nőtt  a  keresztények  száma.  A  zsinagógák  
elöljárói  nem  nézték  ezt jó  szemmel  és  mindent  megtettek,  hogy  
ezt  meggátolják.  Az  első keresztényeket  üldözték,  börtönbe  vetet-
ték, sőt sokan közülük kínhalált szenvedtek.  Az első vértanú  Krisz-
tusért  Szent  István  volt,  egy  a  Jeruzsálemi  egyház  hét  diakonja  
közül.  Hitéért  halálra  kövezték.  

Az apostolok  bérmálnak  

Egy  Fülöp  nevű  diakón  Szamariába  ment  és  ott  tanította  az  
embereket  Krisztus  hitére,  gyógyította  a  betegeket  és  sok  embert  
megkeresztelt.  Mikor  ez az  apostolok  tudtára jutott,  elküldték  Pé-
tert  és Jánost,  kik  a megkereszteltekért  imádkoztak  és a  bérmálás  
szentségében  részesítették  a  megkeresztelteket.  

Mi  a  bérmálás?  

A  bérmálás  szentség,  amelyben  a  Szentlélek  a  megkeresztelt  
embert  megerősíti,  hogy  hitét  állhatatosan  vallja  és  hite  szerint  
éljen.  A bérmálás  krizmával  (olajjal) való  felkenés.  

Hogyan  bérmálnak?  

A püspök  vagy  a  pap  fölteszi  kezét  a  bérmálkozónak  a  fejére és 
kereszt  alakjában  megkeni  annak  homlokát  krizmával,  miközben  
e  szavakat  mondja: „...megjelöllek  téged  a  kereszt  jelével  és  meg-
erősítelek  az  üdvösség  krizmájával  az  Atyának,  Fiúnak  és  Szent-
léleknek  a  nevében."  



Mi  a  kr  izma?  

A krizma  balzsammal  kevert  faolaj, amelyet  a  püspök  nagycsü-
törtökön  szentel  meg.  

Ki  szolgáltatja  ki  a  bérmálás  szentségét?  

A bérmálás  szentségét  püspök  vagy  áldozópap  szolgáltatja ki.  A 
bérmálás  szentségét  csak  megkeresztelt  ember  veheti  fel.  Bérmál-
kozás  nem  szükséges  az  üdvösséghez,  de  hogy  hitünkben  megerő-
södjünk,  és lelkünkben  ott  maradjon  a jel,  hogy Jézus  követői  va-
gyunk,  hogy  ki  tudjunk  állni  hitünk  mellett,  ha  szükséges,  ebben  
segít  a  Szentlélek  a bérmálás  által.  

*  *  *  

A  bérmálás  lelkünkbe  vési  a  jelet,  hogy  Krisztus  katonái  va-
gyunk.  Nem  félünk  semmitől,  még  a  haláltól  sem,  ha  a  hitünkért  
kell  síkra  szállnunk.  Jézus  ezt  így  mondta:  „Ne  féljetek  attól,  ki  
megöli  a  testet,  a  lelket  nem  tudja  megölni.  De  attól  féljetek, ki  a  
testet  és  lelkeket  is  el  tudja  pusztítani  örök  időkre."  

Pál  megtérése  

Miután  a  Jézusban  hívők  üldözése  megkezdődött  Jeruzsálem-
ben,  a gyülekezet  szétszóródott  az  egész  országba.  Ahol  leteleped-
tek,  ott  is  közösségeket  alapítottak.  Damaszkuszban  is  létrejött  
egy  gyülekezet,  kik  hittek  Jézus  feltámadásában.  A  nagytanács  
megbüntette  azokat,  akik  kitartottak  hitük  mellett,  gyakran  meg  
is ölték  őket. Saul,  aki jómódú  zsidó családból  származott,  és  Szent  
István mártírhalálánál  is ott volt gyermekként,  elindult, hogy meg-
büntesse  azokat,  akik  a  törvény  ellen  vétenek,  vagyis  hisznek  Jé-
zusban. 

Közel járt  már  a  városhoz,  mikor  élete  legnagyobb fordulata  be-
következett.  Hirtelen  sugárzó  fény  villant  körülötte.  Nem  látott  
semmit,  a  földre  zuhant  és  hangot  hallott:  „Saul!  Saul!  Miért  ül-
dözöl  te engem?" Saul megkérdezte:  „Ki vagy te, Uram?" „Én  Jézus  
vagyok,  akit  te  üldözöl!  Most  kelj  fel  és  menj  be  a  városba.  Ott  



majd  megmodják  neked,  mit  kell  tenned."  Társai  is  hallották  a  
hangot  és  megrettentek.  Felsegítették  Sault,  aki  megvakult,  és  
szállására  kísérték.  Saul  három  napig nem  vett magához  sem  ételt  
sem  italt,  csak  imádkozott.  

Damaszkuszban  élt Jézus egyik tanítványa, Anániásnak  hívták.  
Az  Úr  azt  a  feladatot  adta  neki,  hogy  keresse  meg  Sault,  mert  
„...eszközül választottam  ki magamnak, hogy az én nevemet  népek,  
királyok  elé  vigye  és  viszi  majd  Izrael  fiai  közé  is." Anániás  meg-
kereste  Sault  és így  szólt hozzá:  „Az Úr küldött  engem,  az  a  Jézus,  
aki  tenéked  az úton  megjelent." Saul  visszanyerte  látását,  megke-
resztelkedett.79 

Saul,  ki  később  Pál  apostol  néven  lett  ismert,  sokat  dolgozott  
Isten  dicsőségére.  Hirdette  Jézus  taní tását  a  zsidóknak  és  a  pogá-
nyoknak  is.  Különösen  sok  időt  töltött  a  pogányok  között  és  taní-
totta  őket.  

Szent  Pál  apostol  vértanúhalált  szenvedett  az  Úr  67.  esztende-
jében  Rómában  Szent  Péterrel  együtt.  Pétert keresztre  feszítették,  

79  Ap. csel.  9,  1—18. 



méghozzá fejjel lefelé, mert nem tartotta  méltónak, hogy  ugyanúgy  
haljon  meg,  mint  Ura,  Jézus.  Pálnak  fejét  vették.  

Szent  Péter  és  Pál  ünnepét június  29-én  (július  12-én)  méltat-
ják. 

Miért  fordult  Krisztus  Saul  felé?  

Azért,  mert  Isten  olyan  kegyelemben  részesítette,  hogy  megis-
mertette  és  megértetette  vele Jézus  igazát.  

Mit  nevezünk  Isteni  kegyelemnek?  

Isten  kegyelme  természetfölötti  adomány,  mert  Jézus  megvál-
totta  az  embereket,  hogy  üdvözülhessünk.  

Mikor  részesül  az  ember  először  Isten  kegyelmében?  

Az  ember  először  a  szent  keresztségben  részesül  Isten  kegyel-
méből. 

Hányféle  az  Isten  kegyelme?  

Isten  kegyelme  kétféle:  segítő,  mellyel  megerősít  minket  lel-
künkben,  hogy  az  üdvösségre  szükséges  jót  megismerhessük  és  
megtehessük;  megszentelő, mellyel  megtisztítja  és megszenteli  lel-
künket  a  bűnöktől.  

Elveszíthető-e  Isten  kegyelme?  

Elveszíthető  abban  az  esetben,  ha  súlyos  bűnünket  még  súlyo-
sabbal  tetézzük.  A  szent  gyónásban  és  bűneink  igaz  megbánása  
esetén  Isten  kegyelme  újra  visszanyerhető.  

Hogyan  részesít  minket  Isten  a  kegyelmében?  

Isten  a szentségeken keresztül  részesíti  az embert  kegyelmében.  



Mik  a  szentségek?  

A szentségek  Jézus  által  meghatározott  külső jelek,  mellyekkel  
Isten megadja, vagy gazdagítja bennünk  a megszentelő  kegyelmet.  

Hány  szentség  van?  

Hét  szentség  van:  1.  A keresztség;  2.  A bérmálás;  3.  Az  oltári-
szentség;  4.  A bűnbánat  szentsége;  5.  Az  utolsó  kenet;  6.  Az  egy-
házirend;  7.  A  házasság.  

Mely  szentségek  által  nyerjük  el  a  megszentelő  kegyelmet?  

A keresztség  és  a bűnbánat  szentsége  által  nyerhetünk  Istentől  
megszentelő  kegyelmet.  Ezeket  a  szentségeket  holtak  szentségé-
nek is nevezzük, mert  azok is felvehetik, kik  nincsenek  a  megszen-
telő kegyelem  állapotában,  vagyis  bűnösök,  tehát  lelkük  halott.  

A  többi  szentséget  az  élők  szentségének  nevezzük,  mert  csak  a  
megszentelő  kegyelem  állapotában  lévők  vehetik  fel, és  nagyobbít-
ja  lelkükben  a  kegyelmet.  

*  *  *  

Krisztus  nélkül  nincsen  élet.  Semmilyen  tudomány  a  világon  
nem  pótolhatja  mindazt,  amit  Jézustól  kapunk,  és  amit  a hit  ad.  

Sok  felvilágosult  ember  ismételte  el  Péter  után  ezeket  a  szava-
kat: „Kihez mennénk,  Uram? Mikor  te az örök  életet  ígéred?" Vagy 
Pál  apostol  szavait:  „Uramnak,  Krisztus  Jézusnak  fenséges  isme-
retéhez  mérten  mindent hátránynak  tartok.  Érte mindent  elveszí-
tettem,  sőt  szemétnek  tekintettem,  csakhogy  Krisztust  elnyerhes-
sem  és  hozzá  tartozzam."80  

A HISZEKEGY  TIZENEGYEDIK  ÁGAZATA  

„...várom  a holtak  fóltámadását..."  

80  Fii.  3,  8.  
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A HISZEKEGY  TIZENKETTEDIK  ÁGAZATA  

„...és  az  eljövendő  örök  életet.  Ámen."  

MENNY ÉS  POKOL  

ж ж dúsgazdag  és  a szegény  Lázár  

Volt  egy gazdag ember.  Bíborban járt  és mindennap  nagy  lako-
mákat  rendezett.  Volt  egy  Lázár  nevű  koldus  is.  Ez  ott  feküdt  a  
kapuja  előtt  tele  fekéllyel.  Örült  volna,  ha jóllakhat  abból,  ami  a  
gazdag  ember  asztaláról  hulladékként  lekerült.  De  csak  a  kutyák  
nyaldosták  sebeit.  

Történt,  hogy  a koldus meghalt  és Ábrahám,  meg a szentek  tár-
saságába  került,  tehát  a  mennyországba.  Meghalt  a  dúsgazdag  is  
és  a  pokolba jutott.  Kínjai  közt  felkiáltott  Ábi*ahámhoz:  „Küldd  el  
Lázárt,  hogy ujja hegyét  a vízbe mártva hűsítse  a nyelvemet!  Iszo-
nyúan  gyötrődöm  a  lángokban." Ábrahám  ellenben  ezt  válaszolta:  
„Fiam, jusson  eszedbe,  hogy  te  elvetted  a jókat  életedben,  Lázár  
pedig  a  rosszakat.  Azért  ő  most  vigasztalódik,  te  pedig  gyöt-
rődsz."81 

Jézus  azt  akarta  ezzel  mondani,  hogy  a gazdag elmulasztotta  a  
gazdagság  nyújtotta  lehetőséget,  hogy  segítsen  a  nyomorgókon.  

Mit  mond  a Hiszekegy  hetedik,  tizenegyedik  és tizenkettedik  ága-
zata? 

1.  Minden  embernek  meg kell  halnia;  
2.  A világ  végén  a  holtak  feltámadnak;  
3. A világ végén  eljön Jézus  Krisztus és ítélkezni  fog az  emberek  

fölött; 
4.  A halál  után  örök  élet  van;  

81 Lukács 16, 19-31. 



Mi  a  halál?  

A  halál  a  testnek  a  lélektől  való  idő  előtti  elszakadása,  és  a  
feltámadás  várása.  A  halálról  nagyon  keveset  tudunk.  Tudjuk,  
hogy  meghalunk,  de nem  tudjuk, hogy  mikor  és  hol.  Ezért  mindig  
készen  kell  lennünk,  úgy  kell  élnünk,  hogy  dicsőséges  legyen  a  
feltámadásunk. 

A halál  az emberek számára, minden  szenvedésével,  az  eredendő 
bűn  következménye,  de  ugyanakkor  kapu  az  örök  boldogság  vagy  
boldogtalanság  felé.  

Hogyan  készíti  fel  az  Egyház  a  híveket  a  halálra?  

Az  Egyház  híveit  a  szent  gyónás  és  szent  áldozás  segítségével  
készíti  fel  a halálra  és ha  lehetséges,  az  utolsó kenet  szentségében  
is  részesíti.  



Mi  történik  a  lélekkel  miután  elszakad  a  testtől?  

Halálunk  után  Isten  azonnal  megítéli  lelkünket  a külön  ítéleten.  
Ha  lelkünk  az  Isteni  kegyelem  birtokosa,  úgy  a  mennyországba  
ju t  és  örök  boldogságban  részesül,  de ha  súlyos  vétekkel  haltunk  
meg,  úgy  lelkünk  a  pokolba  az  örök  kárhozatra  jut.  

Mely  lelkek  kerülnek  a  tisztítótűzbe?  

A  tisztítótűzbe  azok  a  lelkek  kerülnek,  kik  bocsánatos  bűnnel  
halnak  meg és ideigtartó  büntetést  érdemelnek.  A lélek  addig  ma-
rad  a  tisztítóhelyen,  míg bűneitől  meg  nem  tisztult  és  míg  a  bün-
tetést  ki  nem  állotta.  Mi,  élők,  segíthetünk  a tisztítótűzben  lévők-
nek imáinkkal, jócselekedeteinkkel  és a holtakért  szóló  liturgiával.  

Mi  történik  az  ember  testével  halála  után?  

Az  ember  testét  halála  után  az  anyaszentegyház  eltemeti  és  az  
a földben marad  az utolsó ítéletig, mikor Isten feltámasztja és újra, 
örökre  egyesíti  a  lélekkel.  

Ki  ígéri  testünk  feltámadását?  

Testünk  feltámadását  Jézus  Krisztus  ígéri  tanításaival  és  cso-
dálatos  feltámadásával,  mert  ő  Ura  az  ő Misztikus  testének,  és  
mindenki,  aki  részese  e testnek,  feltámad.  

Mi  a  menny?  

A menny  az  a  hely,  ahol  az  angyalok  és  a  szentek  örök  boldog-
ságban  élnek.  

Mi  a  pokol?  

A  pokol  az  a  hely,  ahol  az  elkárhozottak  örök  kínszenvedésben  
élnek. 



Mi  a  tisztítótűz?  

A tisztítótűz  az a hely, ahol  az igaz lelkek  a bocsánatos  bűnöktől  
megtisztulnak. 

Mi  a  búcsú?  

A búcsú  az  ideigtartó  büntetések  elengedése  a  szent  gyónáson  
kívül,  amit  itt  a  földön, vagy  a  tisztítóhelyen  kellene  kiállnunk.  

Mi  szükséges  ahhoz,  hogy  búcsút  nyerhessünk?  

A búcsú  elnyeréséhez  az  szükséges,  hogy  lelkünk  a halálos  bű-
nöktől  tiszta  legyen,  hogy  az  anyaszentegyház  által  kijelölt  jó-
cselekedeteket  pontosan  elvégezzük.  A legtöbb  búcsút  nemcsak  a  
magunk  javára  nyerhetjük  meg,  hanem  az  anyaszentegyház  en-
gedelméből  a  tisztítóhelyen  szenvedő  lelkek javára  is  felajánlhat-
juk. 

*  *  *  

Isten  sok jóval  ellát minket  ezen  a földön. Ez azonban  nem  lehet  
célja életünknek,  a halál  után  ezeket  a javakat  nem  tudjuk  hasz-
nálni.  Isten  előtt  csak  azok  a javak  mérhetők,  miket lelkünk  gyúj-
tott  össze.  

Jól  gazdálkodjunk  földi javainkkal.  Ne  tékozoljuk  el  őket,  és  ne  
sajnáljuk  azoktól,  akiknek  nincsen.  

Az  utolsó  ítélet  

Az idők  végén  újra  eljön  az  embernek  Fia  az  ő dicsőségében,  és  
vele az angyalok  mind. Akkor majd felül dicsőségének  királyi  trón-
jára.  Minden  népet  összegyűjtenek  eléje.  És  ő  kétfelé  választja  
őket.  így  szól  majd  a  király  azokhoz,  akik  jobb  keze  felől  állnak:  
„Gyertek,  Atyám  áldottai,  örököljétek  az  országot!  Nektek  lett  el-
készítve  a  világ  kezdete  óta.  Mert  éheztem  és  ennem  adtatok,  
szomjaztam  és  innom  adtatok,  jövevény  voltam  és  befogadtatok,  
ruhátlan  voltam  és  felruháztatok,  beteg  voltam  és  meglátogatta-



tok, börtönben  voltam  és eljöttetek hozzám."  Elcsodálkoznak  majd  
ezen  az  igazak  és megkérdezik:  „De Uram!  Mikor  láttunk  éhezni,  
hogy enned  adtunk  volna? Vagy szomjazni, és innod adtunk  volna?  
Mikor  fogadtunk  be, mint jövevényt?  És  mikor  ruháztunk  fel?  Mi-
kor  voltál  te beteg,  fogoly és mikor  mentünk  hozzád?"  A király  így  
felel  majd  nekik:  „Mindezeket  velem  tettétek  meg,  mikor  megtet-
tétek  a  legkisebbel,  akár  csak  valakivel  is!"  

Aztán  így  szól  a  király  azokhoz,  akik  a  bal  keze  felől  állanak:  
„Menjetek  el  tőlem  az  örök  tűzre!  Mert  éheztem  és  nem  adtatok  
ennem,  szomjaztam  és  nem  adtatok  innom.  Jövevény  voltam  és  
nem  fogadtatok  be.  Mezítelen  voltam  és  nem  ruháztatok  fel,  beteg 
voltam,  börtönben  voltam  és  nem  látogattatok  meg!"  Elcsodálkoz-
nak  majd  ők  is  és  ezt  kérdezik:  „Uram,  mikor  láttuk,  hogy  éhezel  
és szomjazol  és nem adtunk  enned  és innod? Mikor  nem  fogadtunk  
be,  mint  jövevényt?  Mikor  nem  adtunk  neked  ruhát  mezítelensé-
gedben?  Mikor  voltál  beteg,  fogoly, hogy  nem  mentünk  el  hozzád?"  
A király  így  felel  nekik:  „Bizony,  velem  nem  tettétek  meg,  mikor  
nem  tettétek  meg  eggyel  a  legkisebbek  közül!"82  

Ekkor  majd  ők elmennek  az  örök büntetésre,  az igazak  pedig  az  
örök  életre.  

Mikor  lesz  az  utolsó  ítélet?  

Az  utolsó  ítélet  az  idők  végén,  a  világ  végén  lesz.  

Mi  történik  a  holtak  testével  az  utolsó  ítéletkor?  

A holtak  feltámadnak,  vagyis  egyesülnek  lelkükkel.  

Mi  lesz  az  utolsó  ítéletkor?  

Az  utolsó  ítéletkor  csak  mennyország  és  pokol  lesz,  tisztítótűz  
már  nem  lesz.  

8 2  Máté  25,  31—46.  



Ki  lesz  a  mennyben?  

A mennyben  az  igazak  lesznek  és  azok,  akik  megtisztultak  bo-
csánatos  bűneiktől.  

Ki  kerül  a  pokolba?  

A pokolba  azok jutnak,  kik halálos bűnnel  a  lelkükön  haltak  meg.  

Melyek  az  utolsó  szavak?  

Az utolsó  szavak:  halál,  ítélet,  menny  és  pokol.  Ezekre  kell  em-
lékezni  és  igyekezni  elkerülni  a  bűnt.  

*  *  *  

Mindnyájan  meghalunk  egyszer.  Erről  nem  szabad  soha  megfe-
ledkeznünk,  még fiatalon  sem.  Azon  kell  igyekeznünk,  hogy  Isten  
előtt minél több kedves dolgot tegyünk, lelkiekben gazdagítsuk  ma-
gunkat,  és  tanuljunk  becsületesnek  és  jónak  lenni.  Mikor  pedig  
megöregszünk,  tanítsuk  a  fiatalokat  életpéldánkkal  jónak  és  be-
csületesnek  lenni,  tegyünk  a  gyűlölet  ellen.  



IMÁDSÁGOK  É S  KATEKIZMUS  

KATEKIZMUS 

A hit  és  a  parancsolatok  

A hit  hat  igazsága  

1. Egy  Isten  van,  mindennek  Teremtője  és  minden  Irányítója.  
2.  Isten  igazságos  bíró,  ki  a  rosszakat  megbünteti  és  a  jókat  

megjutalmazza. 
3. Három  isteni  személy  van:  az Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek.  Ez  

a  Szentháromság.  
4.  A  második  isteni  személy  Isten  Fia,  megtestesült,  és  hogy  

minket  megváltson,  meghalt  a  keresztfán.  
5. Az  ember  lelke  halhatatlan.  
6.  Az  Isteni  kegyelem  szükséges  az  üdvözüléshez.  

A szeretet  két  legfontosabb  parancsa  

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

2. Szeresd  felebarátodat,  mint  önnön  magadat.  

Isten  tíz  parancsolata  

Én vagyok  a te Urad és Istened, ki megszabadítottalak  az  Egyip-
tomi  rabságból:  

1. Uradat  Istenedet  imádd  és  csak  neki  szolgálj.  
2.  Isten  nevét  hiába  ne  vedd.  
3.  Megemlékezzél  arról,  hogy  az  Úr  napját  szenteld  meg.  
4. Atyádat  és Anyádat  tiszteld.  
5.  Ne  ölj.  
6. Ne  paráználkodjál.  
7.  Ne  lopj.  
8.  Ne hazudj,  és  mások  becsületében  kárt  ne  tégy.  



9.  Felebarátod  házastársát  ne  kívánd.  
10.  Se házát,  se mezejét,  se  másféle jószágát  ne  kívánd.  

Az anyaszentegyház  öt  parancsolata  

1. Az anyaszentegyház  szokott  ünnepeit  megünnepeld.  
2. Vasárnap  és ünnepnap  végy  részt  a  szentmisén.  
3.  A parancsolt  böjtöket  tartsd  meg.  
4.  Évente  gyónjál  és  legalább  a  húsvéti  időben  áldozzál.  
5.  Házasságodat  az  anyaszentegyház  törvényei  szerint  kösd  

meg. 

Keresztény  igazságtétel  

Óvakodj  a  rossztól —jó t  tegyél.  

A  SZENTLÉLEK  ERÉNYEI  ÉS  ADOMÁNYAI  

A hét  szentség  

1.  A  keresztség.  
2.  A  bérmálás.  
3.  Az  oltáriszentség.  
4.  A szent  gyónás.  
5.  Az  utolsó  kenet.  
6.  Az  egyházirend.  
7.  A házasság.  

Az  isteni  erények  

1.  Hit.  2.  Remény.  3.  Szeretet.  

A sarkalatos  erények  

1.  Bölcsesség.  2.  Igazságosság.  3.  Lelki  erősség.  4.  Mértékletes-
ség. 



A főbb  jócselekedetek  

1. Imádság.  2.  Böjt.  3.  Irgalmatosság.  

Az irgalmatosság  lelki  cselekedetei  

1. A bűnöst  megtéríteni.  
2.  A tudatlant  megtanítani.  
3.  A kételkedőnek  tanácsot  adni.  
4.  A szomorúakat  vigasztalni.  
5.  A rosszat  türelmesen  elviselni.  
6.  Ellenünk  vétőknek  szívből  megbocsátani.  
7.  Imádkozni  élőkért  és  holtakért.  

Az irgalmasság  testi  cselekedetei  

1. Éhesnek  enni  adni.  
2.  Szomjazónak  inni  adni.  
3. Ruhátlant  felöltöztetni.  
4. Jövevényt  befogadni.  
5.  Beteget  meglátogatni.  
6.  Börtönben  lévőt  meglátogatni.  
7.  Holtat  eltemetni.  

A Szentlélek  hét  adománya  

A Szentlélek  kilenc  gyümölcse  

1.  Bölcsesség.  
2.  Értelem.  
3.  Tanács  

4.  Tudomány.  
5.  Lelki  erősség.  
6.  Jámborság.  
7. Istenfélelem. 

1.  Szeretet.  
2.  Öröm.  
3.  Béke.  
4.  Türelem.  

5.  Jóakarat.  
6.  Irgalom.  
7.  Hit.  
8.  Szelídség.  
9.  Mértékletesség.  



A három evangéliumi  tanács  

1. Az  önkéntes  szegénység.  
2.  Az  örökös  szüzesség.  
3. A tökéletes  engedelmesség.  

Az evangéliumi  nyolc  boldogság  

1.  Boldogok  a  lelki  szegények,  mert  övék  a  mennyek  országa.  
2.  Boldogok  a  szelídek,  mert  ök  lesznek  birtokosai  a  földnek.  
3.  Boldogok,  akik  sírnak,  mert  ők majd  vigasztalást  találnak.  
4.  Boldogok,  akik  éhezik  és szomjúhozzák  az igazságot,  mert  ők  

kielégítést  nyernek.  
5.  Boldogok  az  irgalmasok,  mert  majd  őnekik  is  irgalmaznak.  
6.  Boldogok  a  tisztaszívűek,  mert  ők  meg  fogják látni  Istent.  
7.  Boldogok  a  békességesek,  mert  Isten  fiainak  hivatnak.  
8.  Boldogok,  akik  üldözést  szenvednek  az igazságért,  mert  övék  

a  mennyek  országa.  

A  BŰNÖK  

A főbűnök  és  a nekik  ellentétes  erények  

1.  Büszkeség  
2.  Fösvénység  

1.  Alázatosság  
2.  Jótékonyság  
3.  Tisztaság  
4.  Felebaráti  szeretet  
5.  Mértékletesség  
6.  Szelídség  
7. Jóban  való  buzgóság  

3.  Bujaság  
4.  Irigység  
5.  Torkosság  
6.  Harag  
7.  Restség  

Az idegen  bűnök  

1. Bűnre  tanácsot  adni.  
2. Vétkes  dolgot  parancsolni.  
3.  Bűnben  mással  egyetérteni.  



4. Mást  bűnre  ingerelni.  
5.  Másnak  bűnét  dicsérni.  
6. Másnak  bűnét  elhallgatni.  
7. Másnak  bűnét  elnézni.  
8.  Mást  bűnre  segíteni.  
9. Másnak  bűnét  oltalmazni.  

A Szentlélek  elleni  bűnök  

1. Isten  irgalmasságában  vakmerően  bizakodni.  
2.  Isten  kegyelmében  nem  bízni.  
3.  A megismert  igazság  ellen  tanúskodni.  
4.  Isten  kegyelmét  mástól  irigyelni.  
5.  Intelmek  ellenére  bűnben  maradni.  
6.  Nem  bánni  meg bűneinket  mindhalálig.  

Égbekiáltó  bűnök  

1. A szándékos  gyilkosság.  
2. Természetellenes  paráznaság  bűne.  
3.  Szegények,  özvegyek,  árvák  megkárosítása.  
4.  A munkások  bérének  igazságtalan  visszatartása.  

Az  utolsó  szavak  

Halál,  ítélet,  menny  és  pokol.  





M I N D E N N A P I  IMÁINK  

Szokásos  kezdő  imák  

Az Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  nevében.  Ámen.  
Szent  atyáink  imái  által  Úr Jézus  Krisztus  Istenünk  könyörülj  

rajtunk! 
Dicsőség néked  Istenünk,  dicsőség  néked!  

Ima  a  Szentlélekhez  

Mennyei  Király! Vigasztaló,  igazságnak  Lelke,  ki mindenütt  je-
len  vagy  és mindeneket  betöltesz,  minden  jónak  kútfeje és az  élet-
nek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk,  és tisztíts meg minket  
minden  szennytől  és  üdvözítsd,  Jóságos,  a  mi  lelkünket.  

Szent  Isten,  szent  Erős,  szent  Halhatatlan,  irgalmazz  nekünk  
(3-szor). 

Dicsőség  az Atyának  és  Fiúnak  és  Szentléleknek,  most  és  min-
denkor  és  örökkön-örökké.  Ámen.  

Ima  a  Szentháromsághoz  

Szentháromság  könyörülj rajtunk! — Uram,  tisztíts  meg  bűne-
inktől! — Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! — Szent,  tekintsd  
és  gyógyítsd  meg betegségeinket  a  te  szent  nevedért!  

Uram  irgalmazz,  Uram  irgalmazz,  Uram  irgalmazz!  
Dicsőség  az Atyának  és  Fiúnak  és  Szentléleknek,  most  és  min-

denkor  és  örökkön-örökké.  Ámen.  

A  Úr  imája  

Mi Atyánk, ki  a mennyekben  vagy, szenteltessék  meg a te  neved.  
Jöjjön  el  a  te  országod.  Legyen  meg  a  te  akaratod,  mint  a  menny-
ben,  úgy  a  földön  is.  Mindennapi  kenyerünket  add  meg  nekünk  
ma,  és  bocsásd  meg  a  mi  vétkeinket,  amint  mi  is  megbocsátunk  
az  ellenünk  vétkezőknek.  És  ne  vígy minket  kísértésbe,  de  szaba-
díts  meg  a  gonosztól.  



Mert  tiéd  az  ország,  a  hatalom  és  a  dicsőség.  Atya  és  Fiú  és  
Szentlélek,  most  és mindenkor  és  örökkön-örökké.  Ámen.  

Uram  irgalmazz  (12-szer).  
Dicsőség...  Most  és...  
Jertek,  imádjuk  a  mi  királyunkat  és  Istenünket!  
Jertek,  imádjuk  Krisztust,  a  mi  királyunkat  és  Istenünket!  
Jertek,  boruljunk  le  és  imádjuk  magát  Jézus  Krisztust,  a  mi  

királyunkat,  Urunkat  és  Istenünket!  

50.  Zsoltár  

Könyörülj rajtam,  Isten,  a  te  nagy  irgalmasságod  szerint  és  kö-
nyörületességed  sokasága szerint töröld  el gonoszságomat.  — Moss 
meg  engem  mindinkább  gonoszságomból  és bűnömből  tisztíts  meg  
engem.  — Mert  elismerem  gonoszságomat  és  búnöm  előttem  va-
gyon  mindenkoron.  — Egyedül  neked  vétettem  és gonoszt  előtted  
cselekedtem,  hogy  igaznak  találtassál  beszédeidben  és  győzedel-
mes  légy,  midőn  ítéltetel.  —  Mert  íme  vétekben  fogantattam  és  
bűnökben  fogant engem anyám.  — Mert  íme az igazságot  szereted,  
a  Te  bölcsességed  titkos  és  elrejtett  dolgait  kinyilatkoztattad  ne-
kem.  — Hints  meg  engem  izsóppal  és megtisztulok,  moss meg  en-
gem  és  a hónál fehérebb leszek.  — Add, hogy  örömet  és  vigasságot  
halljak,  és örvendezzenek  megalázott  csontjaim! — Fordítsd  el  or-
cádat bűneimről  és töröld  el minden  gonoszságomat!  — Tiszta  szí-
vet  teremts  bennem,  ó  Isten  és  az  igaz  lelket  újítsd  meg  benső  
részeimben!  — Ne vess  el  engem  színed  elől,  és  Szent  lelkedet  ne  
vedd  el  tőlem.  —  Add  vissza  nekem  üdvözítésed  örömét  és  jeles  
lélekkel  erősíts  meg  engem.  — Megtanítom  utaidra  a  gonoszokat  
és  az  istentelenek  hozzád  térnek.  — Szabadíts  meg  engem  a  vér-
búntől,  Isten,  üdvösségem  Istene,  és  nyelvem  magasztalni  fogja  a  
te  igazságodat.  — Uram,  nyisd  meg ajkaimat  és  szám  a  Te  dicsé-
retedet  fogja hirdetni!  — Mert,  ha  kedvelnéd,  bizonyára  áldozatot  
adtam  volna, de az égő áldozatokban  nem  gyönyörködöl.  —Áldozat  
Istennek  a  kesergő  lélek,  a  töredelmes  és alázatos  szívet,  ó  Isten,  
nem  veted  meg.  — Cselekedjél, Uram,  kegyesen jóakaratodból  Si-
onnal,  hogy épüljenek Jeruzsálem  kőfalai. — Akkor  veszed  kedve-
sen  az  igazság  áldozatát,  az  ajándékokat  és  az  égő  áldozatokat,  
akkor  tesznek  oltárodra  borjakat.  



A  Hiszekegy  

Hiszek  egy  Istenben,  mindenható  Atyában,  mennynek  és  föld-
nek,  minden  látható  és láthatatlan  dolgoknak  teremtőjében.  És  az  
egy Úrban,  Krisztus Jézusban,  Isten  egyszülött  Fiában,  ki  az  Aty-
ától  öröktől  fogva  született,  világosság  a  világosságtól,  igaz  Isten  
igaz  Istentől,  aki  született  és  nem  teremtetett,  ki  az  Atyával  egy-
valóságú,  ki  által  mindenek  lettek.  Aki miérettünk,  emberekért  és  
a mi üdvösségünkért  mennyből  alászállott és megtestesült  a  Szent-
lélektől  és  Szűz  Máriától  és  emberré  lett.  És  megfeszíttetett  mi-
érettünk  Poncius  Pilátus  alatt  és  szenvedett  és  eltemettetett  és  
feltámadott  harmadnapon  az  írások  szerint.  És  felment  a  meny-
nyekbe  és  ül  az  Atyának  jobbján;  és  ismét  eljövend  dicsőséggel  
ítélni  eleveneket  és holtakat  és  az  ő országának  nem  lesz  vége.  És  
a  Szentlélekben,  Urunkban  és  Elevenítőnkben,  ki  az  Atyától  és  a  
Fiútól  származik,  ki  az  Atyával  és  a  Fiúval  együtt  imádtatik  és  
dicsőíttetik,  ki  szólott  a próféták által.  Hiszek  egy, szent,  katolikus  
és  apostoli  Anyaszentegyházban.  Vallok  egy keresztséget  a  bűnök  
bocsánatára. Várom  a holtak föltámadását és a jövendő örök  életet.  
Ámen. 

Vezeklő  ima  

Töröld  el, távoztasd,  bocsásd  meg Istenem  minden  szándékos  és  
akaratlan  vétkemet,  melyeket  szóval  és  tettel,  gondolattal  vagy  
kívánsággal,  tudva  vagy  tudtomon  kívül,  éjjel  vagy  nappal  elkö-
vettem.  Bocsásd  meg  nekem  mindezeket,  mint  jóságos  és  ember-
szerető! 

Fohász  Szűz  Máriához  

Üdvözlégy Istenszülő  Szűz Mária,  kegyelemmel  teljes, az Úr  van  
teveled, áldott  vagy te  az asszonyok  között és áldott  a te  méhednek  
gyümölcse;  mert  te  szülted  nekünk  Krisztust,  az  Üdvözítőt,  a  mi  
lelkünk  Szabadítóját.  

Valóban  méltó  dicsérni  téged  Istenszülő,  a boldogságost  és  szep-
lőtelent  és  a  mi  Istenünknek  anyját.  Ki  a  keruboknál  tiszteltebb  
és  a  szeráfoknál  hasonlíthatatlanul  dicsőbb  vagy,  ki  az  Istent,  az  



Igét  sérülés  nélkül  szülted,  téged  valóságos  Isten szülő  magaszta-
lunk! 

A  te  oltalmad  alá  sietünk,  Istenszülő  Szűz,  meg  ne  vesd  szük-
ségünk  idején könyörgésünket,  hanem  szabadíts meg minket  min-
den  veszedelemtől,  mint  egyedül  áldott  és  szeplőtelen!  

Dicsőséges  Istenszülő  mindenkor  Szűz  Mária,  Krisztus  Iste-
nünknek  anyja,  fogadd  el  imádságainkat  s  vidd  a  te  Fiad,  a  mi  
Istenünk  elé, hogy  világosítsa  meg és éretted  üdvözítse  lelkünket!  

Figyelem!  Nagyhéttől  Feltámadásig  a  Szentlélekhez  szóló  
Mennyei  Király  kezdetű  ima  helyett  a  feltámadási  tropárt  imád-
kozzuk: 

Föltámadt  Krisztus  halottaiból,  legyőzte  halállal  a  halált,  és  a  
sírban  lévőknek  életet  ajándékozott  (3-szor).  

A  lelkiismeret-vizsgálat  

A bűnbánat  szentségének  lényege  a bánat,  amely  visszavisz  az  
elhagyott  Istenhez. Jézus  iránti  szeretetből  meg kell  bánnunk  bű-
neinket,  így  tökéletes  lesz  a  bánatunk.  A bánathoz  hozzátartozik  
az  elhatározás,  hogy  ezentúl  nem  vétkezel.  

Bűneidet  őszintén,  alázatosan,  szépítgetés  nélkül  valld  be,  így  
nyerheted  el  azok  bocsánatát,  és találhatod  meg újra  lelked  béké-
jét.  Említsd  meg azt  is,  hányszor,  vagy  milyen  gyakran  követed  el  
azokat.  A lelkiatyától  kapott  elégtételt  mielőbb  végezd  el  és jócse-
lekedetekkel  háláld  meg  Isten  nagy  irgalmát.  

A lelkiismeret-vizsgálatot  imádsággal  kezd:  
Uralkodó  Isten,  ki  nem  akarod  a bűnös  halálát,  hanem  életjob-

bulását  óhajtod; ki  minden  bűnbánattal  eléd boruló bűnöst  kegye-
sen  fogadsz: fogadj irgalmadba  engem  is,  ki  bánom  bűneimet! Adj 
szívembe  töredelmet  és  irányítsd  lelkiismeretemet,  hogy  jóságod-
ban  bízva, bűneimet  félelmetes ítélőszéked  előtt  megvallhassam  s  
ezáltal  bennem  is megdicsőíttessék  a te  legtiszteltebb  fölséges ne-
ved  Atya,  Fiú  és  Szentlélek,  most  és mindenkor,  örökkön-örökké.  
Ámen. 



Lelki  tükör  

Mikor  gyóntál  utoljára? Hagytál-e  ki  valamilyen  halálos  bünt?  
Elvégezted-e  a feladott elégtételt? Akadályoz-e valami  a feloldozás 
elnyerésében? Tartasz-e  haragot  valakivel?  

1.  Parancs.  
Kételkedtél-e  szándékosan  hitigazságban? Szükség esetén  meg-

vallottad-e,  védelmezted-e  hitedet?  Kishitű  voltál-e  a  gondvise-
léssel  szemben?  Zúgolódtál-e  Isten  akarata  ellen?  Elmulasztottad-e  
hosszabb  időn  át  az  imádságot?  Szentségtörést  követtél-e  el?  

2.  Parancs.  
Isten  vagy  a  Szentlélek  nevét  könnyelműen  kimondtad-e?  Át-

kozódtál-e? Káromkodtál-e?  Istennek  tett fogadalmadat  megszeg-
ted-e? 

3.  Parancs.  
Mulasztottál-e  saját  hibádból  vasárnap  vagy  ünnepnap  szent-

misét? 
4.  Parancs.  

Megsértetted-e  szüléidét,  nagyszüleidet?  Elhanyagoltad-e  őket  
szükségükben?  Gyermekeidről  gondoskodsz-e?  Tiszteletlen  voltál-e  
feletteseddel,  az  idősebbek  iránt?  Igazságtalan,  durva  voltál-e  a  
rádbízottakkal  szemben?  

5.  Parancs.  
Ártottál-e  egészségednek? Veszélyeztetted-e  mások  egészségét,  

testi  épségét,  életét? Bántalmaztál-e  másokat  tettlegesen  is.  Meg-
botránkoztattál-e  másokat?  Más  bűnében  valamiképpen  részes  
voltál-e? 

6.  és  9.  Parancs.  
Szemérmetlen  gondolatokat,  vágyakat,  érzéseket  kerestél-e?  

Szemérmetlenül  kihívó  volt-e  viselkedésed?  Parázna  tettet  követ-
tél-e  el? Megtagadtad-e  házastársi  kötelességed  teljesítését  hitve-
sedtől? Megszegted-e  a házassági  húséget?  

7.  és  10.  Parancs.  
Okoztál-e kárt  más  tulajdonában? Csaltál-e?  Loptál-e?  Zsarol-

tál-e? Jogtalanul  bért visszatartottál  vagy csökkentettél-e?  Pazar-
lással,  fösvénységgel  vétkeztél-e?  Irigyelted-e,  megkívántad-e  
mások  vagyonát?  



8.  Parancs.  
Megszegted-e  az  előírt  böjtöket?  Húsvéti  szentgyónásodat,  az  

áldozást  elmulasztottad-e?  Elhanyagoltad-e  Egyházad  támogatá-
sát? 

Főbűnök 

Gőgös,  kevély  voltál-e?  Megvetettél-e  másokat?  Rászorulókkal  
szemben  szívtelen  voltál-e?  Haragot  tartottál-e?  Megbékéltél-e,  
megbocsátottál-e  másoknak? Lusta, rest  voltál-e kötelességed  tel-
jesítésére? 

Bánat  és  erős  fogadás  

Én  édes Istenem, teljes szívemből  szánom  és bánom  minden  bű-
nömet,  mert  azokkal  megbántottalak  téged,  ki  önmagadban  leg-
főbb jó,  és  szeretetre  legméltóbb  vagy  s  ki  engem  minden  jóval  
elhalmoztál. Mennyei Atyám, bánom, hogy  a tőled vett jókkal  meg-
bántásodra  visszaéltem.  Édes  Jézusom,  ki  érettem  kínt  és  halált  
szenvedtél,  miért  is bántottalak  meg téged bűneimmel?  Szentlélek  
Isten,  ki  szentykegyelmeddel  szüntelen  a jóra  intettél,  és  lelkemet  
megszentelted,  bár  sohasem  utasítottam  volna  vissza  segítségedet  
és  ne  szennyeztem  volna  be  bűneimmel  lelkemet,  melynek  a  te  
hajlékoddá kell  lennie! Erősen  fogadom, hogy minden  bünt  és bűn-
re  való  alkalmat  kerülök.  

Istenem,  nélküled  semmit  sem  tehetek,  azért  esedezve  kérlek,  
légy  velem  mindenkor,  hogy  ezt  a jó elhatározásomat  meg  is  való-
síthassam. 

Adj erőt  őszinte,  teljes  és  üdvös  gyónásra!  
Szűz Mária, irgalmasság és kegyelem Anyja, bűnösök  menedéke,  

esdd  ki  számomra  a jó  gyónás  kegyelmét,  a  bűnbocsánatot!  
Szent  őrangyalom  és  védőszentem,  könyörögjetek  érettem!  

Ámen. 

A szentgyónás  után  

Legédesebb  Jézus,  betegek  gyógyítója,  te  meggyógyítottál  en-
gem; jóságos  Mesterem,  irgalmas  Megváltóm,  megbocsátottad  az  



én bűneimet!  Hogyan  adjak  méltó hálát  csodálatos jóságodért?  Én  
téged  elhagytalak,  de  te  engem  el  nem  hagytál.  Megvetettelek  és  
elfordultam  tőled,  de  te  meg nem  utáltál,  hanem  utánam  jöttél  és  
atyai  szereteteddel  végre  is  meglágyítottad  balga  és  kemény  szí-
vemet.  Rámtetted  kezedet  és  én  megszabadultam.  Tiszta  vagyok  
újra,  fiad  vagyok  újra,  a  mennyei  Atya  örömmel,  szeretettel  néz  
rám  újra. Hála,  örök hála  neked, Jézusom.  Úgy akarok  tenni,  mint  
a  poklos,  kit  megtisztítottál  és  azt  mondtad  neki,  hogy  menj  és  
többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram  és nem akarok  vétkezni  többé.  
Légy  velem,  légy  az  én  erőm,  adj nekem  állhatatosságot.  Ámen.  

Ima  szentáldozás  előtt  

Uralkodó  Urunk  és  Istenünk,  Jézus  Krisztus,  az  élet  és  a  hal-
hatatlanság  forrása! Te jóságodnak  túláradása  folytán  az  idő  tel-
jességében  testbe  öltöztél, megfesztíttettél  érettünk,  hálátlanokért  
és  megtévelyedettekért  magadat  feláldoztad  és  a  bűn  által  meg-
rontott  természetünket  megújítottad!  Fordítsd  hozzáin  füledet  és  
hallgasd  meg  esdő  szavamat!  Vétkeztem,  Uram,  vétkeztem  az  ég  
ellen  és  te  ellened,  s  nem  vagyok  méltó,  hogy  dicsőséged  magas-
ságába  föltekintsek.  De  te,  Uram,  ki  hosszútürelmű  és  nagyirgal-
mú  vagy,  megtérésemet  óhajtván  nem  engedtél  elveszni  bűneim-
ben.  Hiszen  prófétád  által  te  jelentetted  ki,  Emberszerető,  hogy  
„akarván  nem  akarom  a bűnös halálát,  hanem,  hogy megtérjen  és  
éljen!" Azért,  bár  az  égre  és  a  földre  és  a  mulandó  életre  is  mél-
tatlan  vagyok, mégis mérhetetlen  jóságodban  bízva, hozzád  sietek.  
Fogadj vissza  emberszerető  Krisztusom  engem  is, mint ama  bűnös  
asszonyt,  a  vámost  és  a  tékozló  fiút.  Irgalmadban  bízva  járulok  
eléd, ki  azt  mondtad:  „aki  eszi  az  én  testemet  és  issza  az  én  vére-
met,  bennem  marad  és  én  őbenne."  Kegyelmezz  azért  nekem,  
Uram,  és  ne  utasíts  el  magadtól,  bár  bűnös  vagyok,  hanem  tégy  
velem  irgalmad  szerint  és  legyen  a  te  szentséged  gyógyul ásómra, 
megtisztulásomra,  fölvilágosodásomra,  üdvözítésemre,  lelkem  és  
testem megszentelésére.  Legszentebb tested  és véred mentsen  meg  
a  gonosz  támadásaitól  és  az  ördög  csalárdságától.  Szolgáljon  éle-
tem  megjobbítására,  az erényekben  és tökéletességben  való  előha-
ladásomra,  az  örök  élet  útravalójául,  félelmetes  ítélőszéked  előtt  
pedig kedvesen  fogadott  védelmemre.  Ámen.  



Ima  szentáldozás  után  

Szent  tested  Úr Jézus  Krisztus  Istenem  segítsen  engem  az  örök  
életre  s drága  véred bűneim  bocsánatára.  Legyen  ez az  Eucharisz-
tia örömömre, egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második 
eljöveteledkor  pedig méltass  általa,  bogy bár bűnös  vagyok,  mégis  
dicsőséged jobbján állbassak  szeplőtelen  Anyád  és összes szentjeid 
imádságai  által.  Ámen.  

Mit jelent  görög  katolikusnak  lenni  

Amint  e könyv befejező fejezeteiben olvassuk,  mi keresztény  ka-
tolikusok  vagyunk.  Ez  azt jelenti,  bogy  hisszük  mindazt,  amit  az  
Üdvözítő, Jézus  Krisztus tanított  és az általa  alapított  Egyház  ne-
künk  előterjeszt.  

Azonban  azt  is  látjuk,  hogy manapság  a  világon  nemcsak  hogy  
sokféle  vallás  van  elterjedve,  hanem  a  keresztény  valláson  belül  
is vannak  római  katolikusok,  görög katolikusok,  örmény  katoliku-
sok, pravoszlávok, reformátusok, evangélisták, luteránusok,  kálvi-
nisták,  anglikánusok,  baptisták  és  még  sok  más  felekezetbeliek.  
Mivel  lehet  magyarázni  ezt?  

Ezen  vallási  sokféleség  több  okból  adódik:  
1. Már  az  apostolok  utáni  időben  az őskeresztény  valláson  belül  

többféle szertartás alakult ki. Legrégibb a keleti, azaz görög,  illetve  
bizánci szertartás,  melynek sajátossága a dallamos énekek,  a misz-
tikus elmerülés,  a sokféle szimbólum  és jelkép,  a Boldogságos  Szűz  
Mária  és  a  szentek  különösebb  tisztelete  és  egyéb  szertartásbeli  
jellegzetességek. 

A nyugati  vagy latin, jelenleg római katolikus szertartás,  amely-
ben  inkább  a gyakorlati  ésszerűség  követelményei  érvényesülnek,  
s  kevésbé  tűnnek  ki  a  nemzetiségi  különbségek.  Azonban  a  felso-
roltkülönböző  szertartások  az egy, szent, katolikus Egyházhoz  tar-
toznak  s  az  Apostoli  Szentszéknek,  az  Egyház  látható  Fejének,  
Szent  Péter  apostolfejedelem utódjának,  a római  Pápának  vannak  
alárendelve.  Ugyanaz  egy  hitet  vallják,  ugyanazon  szentségeket  
használják,  de különböző  szertartás  keretében.  



2.  A kereszténységen  belüli  sokféle vallásfelekezet  a  történelmi  
fejlődés folyamán alakult ki.  Legelőször  a keleti  (bizánci)  egyházon  
belül  ment  végbe  szakadás.  Fótius  bizánci  (Konstantinápolyi)  pát-
riárka  volt  a  kezdeményezője  annak  a  törekvésnek,  hogy  
amennyiben  az  akkori  császár  székhelyét  Rómából  Konstantiná-
polyba  helyeztette  át,  ezzel  együtt  az  egyházi  legfelsőbb  hatalom-
nak  is itt  kell  lennie.  Ehhez  hozzácsatoltak  hitbeli  különbségeket  
is.  Végül  is  Kerulárius  pátriárka  1054-ben  végleg  elszakította  a  
katolikus Egyháztól  a keleti bizánci  Egyházat,  amelyhez akkor  tar-
tozott maga  a bizánci birodalom  (a mai Törökország),  Görögország,  
Bolgária,  Románia  és más  országok.  

Azonban  ezen országokban  sokan  továbbra  is a római pápa  fenn-
hatóságát  ismerték  el.  Ebből  adódott,  hogy  a  keleti  szertartású  
keresztények,  akik  elszakadtak  a római pápa fennhatóságától,  idő-
vel pravoszlavoknak  kezdték  nevezni  magukat,  akik  pedig  tovább-
ra  is  az  ősi  hitben  s  a  pápa  fennhatósága  alatt  maradtak  —  görög  
katolikusoknak  neveztetnek.  

3. Ami  a többi keresztény felekezetet  illeti, ezek  a nyugati  (latin)  
szertartású  egyházon  belül  szakadtak  el  az  ősi  katolikus  hittől.  A  
középkorban,  a  XVI.  század  végén  Luther  Márton  németországi  
szerzetes-pap  volt  az  elindítója  a  mozgalomnak,  amely  az  akkori  
római katolikus  Egyházon  belüli  visszaélések  miatt támadt  s végül 
is  szakadáshoz  vezetett.  Ez  alkalommal  azonban  már  komoly  hit  
és  szertartásbeli  változásokat  vittek  végbe  a  vallásújítók.  Mégpe-
dig, nem ismerik  el a római  pápa  az egész Egyházra kiterjedő fönn-
hatóságát. Tanításuk  szerint  egyedül  csak  a hit üdvözíti  az  embert,  
nem  pedig  a  hit  és  a jócselekedetek.  Nincs  náluk  szentmise  mint  
Krisztus kereszthalálának  megjelenülése,  nem  ismerik  el  Krisztus  
jelenlétét  az  Oltáriszentségben;  elvetik  a  gyónást,  a  keresztet  s  a  
szentek  tiszteletét.  A  Szentírást,  szerintük,  mindenki  saját  belá-
tása  szerint  magyarázhatja.  Ebből  adódik,  hogy  e  vallásfelekeze-
teken  belül állandóan  új szekták  keletkeznek.  így, például,  az  ame-
rikai  egyesült  államokbeli  protestáns  Egyházban  ezernél  több  
szekta  keletkezik,  amelyek  a  maguk  módján,  elöljáróik  belátása  
szerint  magyarázzák  a  Szentírást,  egymástól  elszigetelten  gyako-
rolják  vallásukat.  Ez  lett  az  eredménye  a  katolikus,  azaz  egyete-
mes,  az  egész  világon  élő  Egyháztól  való  elszakadásnak.  



Mi, kárpátaljai  görög katolikusok  — ukránok,  ruszinok,  magya-
rok, románok,  szlovákok  a katolikus Egyház h i t - és  erkölcstanítása  
alapján  a  keleti  (bizánci  görög)  szertartás  szerint  imádjuk  Istent,  
gyakoroljuk  vallásunkat.  Büszkék  lehetünk,  hogy  őseink  nyomdo-
kán  haladva,  megőriztük  hitünket,  szertartásunkat,  a  különböző  
hatású  történelmi  események  és  üldözések  közepette.  Helyzetünk  
azért  is sajátságos, mert  területünkön  a lakosság vallása  nem  egy-
séges; itt szinte minden keresztény vallásfelekezet hívei  képviselve  
vannak. 

A  görög  katolikusok  és  római  katolikusok  egy  és  ugyanazt  a  
hitet  vallják,  de különböző  szertartás  szerint.  Ezért  semmi  akadá-
lya,  hogy  a  görög  katolikusok  a  római  katolikus  templomban  já-
ruljanak  a  Szentségekhez,  vagy fordítva.  Ugyanakkor  a  görög  ka-
tolikusoknak  a  pravoszlávokkal  egy  szertartásuk  van,  de h i t -  és  
erkölcstanukban, ha nem  is sok, de lényeges különbség van.  Ezért,  
a  görög  katolikusok  csak  szükség  esetén  járulhatnak  a  Szentsé-
gekhez  a pravoszlávoknál.  A többi keresztény  felekezetekkel  szem-
ben, sajnos je lentős h i t -  és szertartásbeli  különbségek állnak fenn. 

Együttélésünk  a  többi  keresztény  felekezetbeliekkel  területün-
kön,  a  történelem  folyamán  s  a  mai  napig  is,  súrlódásokat,  sőt,  
harcot  idézett  elő.  Ezért  érdemes  megismerkedni  röviden  egyház-
megyénk  történelmével  s mai  helyzetével.  

Amint  dr.  Pirigyi  István  magyar  gör.  kat.  pap-történész  A  ma-
gyar  görög  katolikusok  története  c.  könyvében  írja,  kezdetben  ha-
zánk  területén  bizánci  (görög)  szertartású  keresztények  éltek.  
Majd  megindult  a  keleti  népcsoportok  bevándorlása.  Ezek  külön-
böző időben, különböző helyeken  telepedtek  le.  Fejlődésük  egyházi  
szempontból  független  volt egymástól  s érthető,  mindegyiknek  kü-
lön  egyháztörténete  van.  A keleti  szertartású  magyarság  a  beván-
dorolt  ruszin  vagy  román  közösségekhez  csatlakozott  és  nagyon  
sokáig  az  ő  sorsukban  osztozott.  A  honfoglalás  után  a  X.  század  
közepén  egyes  magyar  vezérek  Bizáncban  megkeresztelkedtek.  

Kárpátalja  őslakossága  pogány  volt;  a  természetet  istenítették,  
hittek  a  lélek  halhatatlanságában.  Különben  szelíd  és  jószívűek  
voltak,  házipar-  és  mezőgazdaságból  éltek.  A keresztény  hitre  a  
IX.  században  tértek  át,  mégpedig  a  bizánci  keleti  szertartásra,  
amelynek  szövegét  görög nyelvről  szlávra  Cirill  és Metód  konstan-



tinápolyi hithirdetők fordították le az általuk kidolgozott ábécé sze-
rint. 

Sokat  vitatott  kérdés,  hogy  őseink  a  bizánci  rítusú  katolikus  
vagy pedig az úgynevezett  ortodox-pravoszláv hitet  vették  át.  Erre  
azt  kell  mondanunk,  hogy  Sz.  Cirill  és  Metód  apostoli  hittérítők  
idejében  a keleti  egyház  még  egységes  volt  a katolikus  Egyházzal,  
a  szakadás  még  nem  állt  be.  Azonkívül,  Cirill  és  Metód  többször  
utaztak  a  pápa  fehívására  Rómába.  Itt  tanításukat  a  szláv  litur-
gikus nyelv használatával  együtt  a pápa jóváhagyta.  Sz. Cirill  879-
ben  Rómában  halt  meg,  itt  is  volt  eltemetve.  Sz.  Metódot  a  pápa  
Morvaország  érsekévé  nevezte  ki. Tehát  ők  nem  voltak,  de  nem  is  
lehettek  szakadár-pravoszláv  hitben.  Viszont  tanítványaik,  akik  
később  a  bizánci  rítussal  együtt  a  hitszakadásba  kerültek  Kons-
tantinápollyal  együtt, pravoszlávok  lehettek  s ezt  a hitet  is terjesz-
tették  Kárpátalján. Mindez  azonban  csak feltevés, mert  történelmi  
iratok  erről  az  időszakról  nincsenek.  

Az első hiteles vallás-történelmi  bejegyzések  a munkácsi  és hru-
sovói  kolostorokkal  kapcsolatosak  1360,  illetve  1390 évbeliek.  Te-
rületünkön  e kolostorok  lettek  a  keresztény  vallás  és  kultúra  ősi  
fészkei.  A  munkácsi  püspökségről  az  1440.  évből  van  feljegyzés.  
De  az  egyházmegye joghatósága  csak  a  kolostorhoz  csatolt  terüle-
tekre  terjedt  ki.  

A  mohácsi  csata  után,  1526-ban  Magyarország,  s  vele  együtt  
Kárpátalja  egy  része  a  császár,  másik  része  pedig  az  erdélyi  feje-
delem fennhatósága  alá került.  Ez  időben  indult  meg  a  protestáns  
vallási  mozgalom. Vallásunkra  nézve  ennek  az  lett  az  eredménye,  
hogy  a  császárhoz  tartozó  területen  megindult  a  latin  szertartás  
bevezetése,  az  erdélyi  fejedelemhez  tartozó  területen  pedig  a  pra-
voszláv-ortodox  vallás terjedt. A papság alacsony műveltségű  volt,  
nehéz  anyagi  körülmények  között  élt,  az  egyházi  ügyekbe  s főleg 
a  javadalmak  használatába  a  helybeli  urak  beavatkoztak.  Ebből  
kifolyólag számos  bonyodalom  adódott  s  a  szabadulást  az  egyházi  
vezetők  abban  látták,  hogy  egyesülnek  a  katolikus  egyházzal,  s  
ezzel  egyidejűleg megszabadulnak  a helybeli  urak  önkényétől  és  a  
király  védelme  alatt  lesznek.  Ezen  mozgalom  elindítója  Taraszo-
vics  püspök  volt  (1633).  De  Camelis,  Rómából  küldött  görög  szár-
mazású püspök ideje alatt  (1692) a munkácsi  egyházmegyében  kez-
dett  rendeződni  a  helyzet.  De  az  egyházmegye  még  jogilag  nem  



volt  kanonizálva  (elismerve).  Csak  1771-ben  XIV.  Kelemen  pápa  
tette  ezt meg  s Bacsinszky  Andrást  nevezte  ki  püspökké,  aki  meg-
szervezte  az  önálló, jogilag  elismert  egyházmegyét.  

Nagy  segítséget  nyújtott  ebben  Mária  Terézia  akkori  királynő,  
aki  az  egyházmegye  szükségleteire  átadta  Ungváron  a  megürese-
dett  kolostort  —  a  mai  püspöki  rezidenciát  a katedrális  templom-
mal, valamint  a Drugeth  várat,  ahol  a  papnevelő  intézet  lett  elhe-
lyezve.  Az  egyházmegye  székhelye  1780-ban  Munkácsról  
Ungvárra lett áthelyezve,  de a „Munkácsi  Egyházmegye"  elnevezés  
megmaradt  a  mai  napig.  

A görög katolikus  hitre  való  visszatérés,  az  úgynevezett  „unió"  
s  egyházmegyénk  működésének  jogi  rendezése  meghozta  áldásos  
eredményeit.  Megkezdődött  a  rendszeres  papnevelés  úgy  az  egy-
házmegyei  mint  a  külföldi  szemináriumokban.  A  papok  megsza-
badultak  a jobbágyságtól  s  a  latin  szertartású  papokkal  egyenlő  
jogokat és kiváltságokat kaptak.  Közülük  több kiváló egyházférfiú, 
történelem,  irodalom  s nyelvtudós fejlődött, akik  sokat tettek  Kár-
pátalja vallási életének  s kultúrájának felvirágoztatása  érdekében.  
Ezek  közül  megemlítendő  Bradács,  Pócsi  püspökök,  Bazilovics,  
Lucskay, Duhnovics, Kralicky papok  és még sokan mások.  Popovics  
püspök  idejében  (1837—1864)  több mint  300  templom  épült  újon-
nan  egyházmegyénkben.  Egyházi  népiskolák  működtek.  Megszer-
vezték  az  egyházmegyei  gör.  kat.  férfi  és  női  tanítóképzőket.  A  
Bazil-rendi  szerzetesek  is sokban hozzájárultak  a vallás és kultúra 
felvirágoztatásához. 

Az  első  világháború  után  területünkön,  amely  addig  az  Oszt-
rák-Magyar  Monarchiához  tartozott,  zavaros időszak  következett.  
Végül  is Kárpátalját  Csehszlovákiához  csatolták.  Ebben  az  időben  
kezdődött  egyházmegyénkben  a  mozgalom  a  pravoszláv-ortodox  
vallásra  való áttérésre,  elsősorban  a huszti,  técsői  s rahói  járások-
ban, amit  a különböző politikai  események  s a cseh hatóságok  párt-
fogása  eredményeztek.  Ekkor  lett  megszervezve  jogilag  Kárpát-
alján  a  pravoszláv  püspökség  mintegy  70  ezer  hívővel,  amely  a  
szerb pátriárkához  tartozott.  

Kárpátalja  1939—1944  években  Magyarországhoz  tartozott.  
Egyházmegyénk  életében  ez  időben  lényeges  események  nem  tör-
téntek.  Az állam  ez időben  támogatta  az  egyházat.  Ekkor  mintegy  
265  gör.  kat .  paróchia  működött  384  templommal,  közülük  17  



templomban  magyar  nyelven,  6 templomban  pedig román  nyelven  
a görög rí tus szerint végezték  a szertartást.  A többi  templomokban  
ószláv  nyelven  végezték  ugyanazt  a  szertartást.  

Az úgynevezett „felszabadulás" után,  1944-ben  egyházmegyénk  
életében  tragikus  időszak  következett.  A  sztálini  önkényuralom  
programszerű  vallásellenes  és kimondottan  katolikusellenes  tevé-
kenységet  folytatott.  Céljuk  az  volt,  hogy  a  kárpátaljai  görög  ka-
tolikusokat  elszakítsák  a római  pápa fennhatósága  alól  s a  moszk-
vai  pravoszláv  pátriárkának,  mint  a  szovjet  hatalom  hűséges  
szolgálójának  rendeljék  alá.  A papság  és  a  hívek  ellenkezése,  sőt,  
hősies  ellenállása  ellenére  ezt  a  tervét  a  hatóság  megvalósította.  
Előre kidolgozott terv  szerint  megszervezték  Romzsa  Tódor  akkori  
püspök  tragikus  balesethalálát.  A papokat,  akik  nem  voltak  haj-
landók  áttérni  a  pravoszláviára,  bebörtönözték  s  különböző  alap-
talan,  koholt  vádak  alapján  25  évi kényszermunkára  száműzték  a  
szibériai  lágerekbe.  Köztük  volt  e  könyv  fordítója  s  szerkesztője,  
dr. Ortutay  Elemér atya.  Ily módon, akaratuk  ellenére,  egyházme-
gyénk  görög  katolikus  hívei  pravoszlávokká  lettek.  Az  elhurcolt  
130 pap  közül  a  lágerekben  19 halt  meg  hitéért.  Akik  pedig  am-
nesztia  folytán  az  1955—56-os  években  hazakerültek,  továbbra  is  
el  voltak  tiltva  a  papi  tevékenységtől  s  csak  titokban  végezték  
híveik  között  a  szertartásokat,  tartották  fenn  hitéletüket,  görög  
katolikus  mivoltukat.  Ezen  szomorú  40  év  alatt  egyházmegyénk  
illegalitásban  volt.  Chira  Sándor  prelátus-kanonok,  titokban  fel-
szentelt  püspök  száműzetéséből,  a  távoli  Kazahsztánból  látta  el  
egyházmegyénkben  püspöki  teendőit.  Nem  szűnt meg a papi  után-
pótlás  kiképzése  s  felszentelése.  

A  peresztrojkával  kapcsolatban  a  görög  katolikus  egyházat  le-
galizálták,  azaz  megengedték  a  nyilvános  vallásgyakorlást.  Azon-
ban templomaink  többsége még  a pravoszlávok  kezében  van  s csak 
nagy erőfeszítéssel sikerül  egyenként  visszaszerezni  őket.  Jelenleg  
a  384  templomépület  közül  csak  mintegy  80-ban  végeznek  gör.  
kat.  istentiszteletet.  Sok  helyen  folyik  a  küzdelem  a  templomok  
használatáért.  Bízunk,  hogy  igazságos  küzdelmünk  végül  is  sike-
res  lesz.  

Egyházmegyénk,  Szemedi  János  ordinárius-püspökkel  az  élén,  
az újjászületés útján halad. Jelenleg legnagyobb gondot okoz a  pap-



hiány.  Ezért  sürgető  feladatunk  a  papi  szeminárium  felépítése  s  
az  egyházközségek  papokkal  való  ellátása.  

Talán  Te  is,  fiatal  barátom,  szeretnél  részt  venni  e  nagy  mun-
kában?  Megteheted!  Olvasd,  tanulmányozd  e  könyvet,  igyekezz  
igazi  vallásos  hivő  lenni  s ha  hivatást  érzel  a  papi  vagy  hitoktatói  
pályára,  jelentkezz!  

Szabó  György  atya  
egyházmegyei  irodaigazgató.  
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Kedves  Olvasó!  
Vedd  kezedbe  e  kis  könyvet  és  olvasd.  És  meglátod,  

megérted:  halk  léptekkel  közöttünk  jár  az  Úr  és  nem  
hagy  el  minket  soha.  Szíved  ajtaján  kopogtat  és  be-
bocsátást  kér.  Nyisd  ki  szíved  és  életed  ajtaját,  hallgasd  
tanítását  —  melyet  e  kis  könyv  tolmácsol  •—  és  
meglátod:  félnünk  nem  kell!  Mert  nem  sodorhat  el  
minket  sem  a  Sátán  minden  ereje  és  furfangja,  sem  
a  sors  zivatara,  mert  Ő  velünk  van  a  világ  végezetéig.  

Dr.  Ortutay  Elemér  




