ISMERD MEG KATOLIKUS HITÜNKET
Az Óbudai Főplébánia évente többször is indít katekézist, hitismertető sorozatot a plébánián
Célja:
- hogy minden felnőtt érdeklődőnek lehetőséget adjon a katolikus hit alapjainak a
megismerésére,
- hogy a házasságra készülő fiataloknak összefoglalja hitünk tanítását és a házasságra
felkészítse őket,
- hogy azokat a felnőtteket, akik megkeresztelkedtek, de eddig nem gyóntak és
elsőáldozók sem voltak, e szentségek vételére felkészítse,
- hogy azokat, akik csak polgári házasságban élnek, házasságuk megszentelésére és
gyermekeik megkeresztelésére felkészítse.
A sorozaton bárki részt vehet. Aki hiánytalanul jelen volt és Krisztus tanítását és Katolikus
Egyházunk életszabályát elfogadja, az kérheti a szentségek felvételét.

Szent Péter és Pál Főplébánia-templom
1036 Budapest, Lajos u. 168. Tel.: 368-6424
www.peterpalplebania.hu
obudaplb@gmail.com
1

BEVEZETÉS
Üdvözlöm Önöket, köszönjük, hogy minket választottak.
Két ember – egy férfi és egy nő, egy fiú és egy leány – egymás boldogítására való
törekvése, olyan kapcsolatot hoz étre, amely ősidők óta – társadalmi és vallási megerősítés és
elfogadás alapján – a házasságban kerül/kerülhet kiteljesedésre. Egyházunk tanítása szerint:
szentség (VII.), mely nevezettek életközösségét megszenteli. A kegyelem útján segíti. Lényegi
sajátossága szerint felbonthatatlan egység! Időtartama, a házasélet, alkalmat nyújt a feleknek a
boldogság megélésére, a közös célok megvalósítására, egyfajta stabilitás és egység elérésére,
gyermekek nemzésére és felnevelésére, a szexuális kapcsolat legitimizálására a szeretet útján
és eszközeivel, melyet Isten oltott belénk, tart fenn a teremtéssel.
Azonban ennek megvalósítási formáit tanulni kell. Ebben kíván segítséget nyújtani
Egyházunk.
Az ismeretbővítés- és átadás formáját 12 közös – vőlegény és menyasszony együttes
jelenlétében – találkozás, előadás, megbeszélés útján kívánjuk megvalósítani. A 12 is a
teljességre, a tökéletességre utaló szám (ld. 12 apostol, 12 db egy tucat stb.). Ezért fontos a
közös akarat és elfogadás, hogy törekvéseinket siker koronázza és ennek ékkövei
legyenek/lehessenek házasságuk boldog évei.
Így várjuk Önöket!
Tehát a tanfolyam minden érdeklődőnek lehetőséget ad a hit alapjainak megismerésére,
meglévő ismeretek bővítésére, az azonos szintek megteremtésére, az elmaradt beavató
szentségek (keresztség, bűnbocsánat, eucharisztia) felvételére, a korábban csak polgári úton
megkötött házasságok egyházi rendezésére, megszentelésére.

Beszélgetések témája:
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A hit, vallások, kereső ember
Kinyilatkoztatás – Isten üzenete szóban-írásban
Teremtés, Szentháromság, bűnbeesés
Isten tízparancsolata I.
Tízparancsolat II. – Az Egyház 5 parancsolata
Jézus fogantatása, születése, élete
Jézus tanítása, az Egyház
A hívő ember: Szentségek az Egyházban
„Ezt cselekedjétek…”. Húsvét, bűnbocsánat, szentmise
Tanúságtevők az Egyházban- világban. Papság – Házasság
Házasság, család, gyermekek
A szertartás menete
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HIT – VALLÁS - KERESŐ EMBER
Három különböző fogalom, mégis egy. Egy rendszert alkot az ember életében. Egy
kapcsolati rendszert, amelyben elhelyezhető maga az ember, a kereső ember. Aki a
bizalom,(hit) eszközével keresi a kapcsolatot a látható - tapasztalható világ és a láthatatlan, de
ugyancsak tapasztalható világ között.
HIT, elfogadása egy olyan igazságnak, amelyet közvetlen nem tapasztalunk. A Teremtő
a teremtéskor – a természeti törvények által – belénk „írta” azokat a vezérlő/rendező elveket,
melyek által a világ az ember számára mérhetővé, megismerhetővé válhat. Ezek az élet minden
területén érvényesek, alóluk nincs kivétel! Ilyen természeti törvény a kommunikáció is.
Az ember ősidők óta kommunikálni vágyik a fölötte álló transzendens (természetfölötti,
emberi ésszel fel nem fogható) valósággal, szeretné annak megnyilvánulásait a maga hasznára
felhasználni. (ld. villám – tűz – életminőség változás.)
Az így kialakult bizalom – abban, amit nem látok – a hit, amely az ember legősibb
erényei közé tartozik. A hit az ember helyes magatartása Isten iránt.
Jakab apostol szerint: a hit cselekedetek nélkül halott! Tehát amíg nincs cselekedet,
nem lehet hitről sem beszélni.
Pál apostol szerint a hit hallomásból ered, tehát tanítás útján terjed.
Ez a tanítás a szellemi létezéssel kapcsolatos, ami azt jelenti, hogy a látható világon kívül létezik
egy – annál magasabb rendű – másik is, ahol tisztán szellemi lények (Isten, Angyalok, Üdvözült
lelkek) élnek.
A vallás, mint tanítás, egyben világnézet is! A modern eszmék fejlettségének köszönhetően a
világ kényelmessé és könnyen élhetővé (?) vált.
VALLÁS. Az ember hajlamos ezért a materialista (anyagelvű) civilizáció értékeit
felmagasztalni. Azonban az élet eseményei mindig igazolják, hogy pusztán a tudomány nézetei
és módszerei megbízhatatlanok: az ember semmivel sem lett jobb, boldogabb, hogy a tudomány
jelentős haladást ért el. Ez azonban csak az ember vágyait, fényűző kiadásait sokszorozta meg.
A belső békét és kiegyensúlyozottságot – ami előremutató – a vallási tanok elfogadása,
gyakorlatba vitele biztosítja.
5 világvallásról beszélhetünk. Ezek egy része a születéssel/neveltetéssel, vagy
kimondottan csak a születéssel szerezhető meg. Két nagy csoportba, a Keleti és Nyugati
vallások oszthatók. A Keleti a világ végtelenségét hirdeti, a Nyugati minden létezését egy
személyes Istentől eredezteti.
Egyetemes küldetéstudattal, elterjedtséggel rendelkezik a
1. Hinduizmus,
2. Buddhizmus,
3. Kínai univerzizmus,
4. Zsidóság - Kereszténység,
5. Iszlám.
Míg a vallás, egyes leegyszerűsített nézetek szerint: szellemi lényekbe vetett hit (Taylor
1871), addig Aquinoi Szent Tamás az Istenhez való viszonyodást jelöli meg úgy, hogy nem a
hit, hanem a hit tanúsítása külső és belső kapcsolatok útján jelenti az igazi vallásosságot.
Vallási tapasztalat: a csak érzékszervekkel szerezhető tapasztalat fölött az Isten
létének megélése kapcsolat útján úgy, hogy e kapcsolat létrejötte után másképpen fog élni,
mint azelőtt.
A vallások kialakulásának történeti útja a kultúra megjelenése. Kultúra
(colere=művelés) feltétele: a stabilitás (hely), a (föld) művelés, a (termelt) értékmegőrzés,
(technikai, személyi) fejlődés, szaporulat.
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Az istenkeresés többféle útja, többféle vallás kialakulásához vezetett. Ennek letisztult –
Istentől kiválasztott – formája a mai egyistenhit. Ez a zsidó-keresztény kultúrában fejlődött,
melyet a tévedésektől Isten Szentlelke védett meg. A tanítást a Megváltó küldése, Jézus
Krisztus földi megjelenése tette teljessé. Ekkor vált el egymástól, ill. alakult meg a Jézus
Krisztus megváltói tettén alapuló Katolikus (egyetemes) Keresztény Egyház, mely 2000 év óta
töretlenül hirdeti üdvözítő tanítását.
EGYHÁZ: az azonos hitelveket követő, vallásukat gyakorló hívek szervezete, mely
országhatárokon átívelő, egyetemes egységet alkot. Látható feje – Krisztus földi helytartója – a
római pápa.
A helyi egyházakat a püspökök (apostol utódok) testülete, a papság (választott
szolgálattevők) és a diakonusok (választott szolgálattevők) a felszenteltség alapján –
különböző fokozati szinteken irányítják a hívek üdvösségének javára.
ÜDVÖSSÉG: az élet beteljesedésének állapota, amelyre minden ember vágyik (ld.
kereső ember). Szoros értelembe véve a túlvilági boldogság, az üdvözültek örök jutalma.
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KINYILATKOZTATÁS
A kinyilatkoztatás Isten üzenete szóban és írásban. Hitünk alapját képezi. Ezáltal az
Atya a Fiú által a Szentlélekben megnyitja az utat a transzendens (természetfeletti) igazságok
előtt, úgy, hogy azt az ember (kereső) hitével és/vagy értelmével befogadhassa.
Ennek módja Isten szava. (Hangzó vagy leírt forma.) Az Egyházban hivatalos őrzője,
magyarázója és védelmezője a Tanítóhivatal.
Értelme: elképzelhetetlen hogy az ember önmagától eljusson az Isten ismeretére. Ezért
Isten ad önmagáról kinyilatkoztatást (információkat) a (kereső) embernek.
Biblia (biblos=könyvek): a Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Tehát egy
emberileg fejlettebb szinten (írásbeliség) kapott isteni tanítás leírt gyűjteménye, melyet
emberkéz alkotott úgy, hogy az Isten megóvta a Szentlélek által az alkotót (Szentíró) a
tévedések bekerülésétől. Hasonlóképpen gondoskodik arról is, hogy fennmaradjon. Isten
üzenetét a próféták – az ő nevében beszélő emberek – közvetítették ősidők óta a (kereső)
embereknek. Jelenleg is életünk fundamentumát (alapját) képezik ezek a könyvek!
Keletkezésének ideje: Kr.e. 1500 és Kr.u. 100 közé tehető, mely magában foglalja a 72
könyv összességét – Biblia – 45 könyv Ószövetségi Szentírás Krisztus előtti századokban, 27
könyv Újszövetségi Szentírás Krisztus utáni I. században keletkezett (ld. melléklet).
Ószövetségi Szentírás: Jézus Krisztus eljövetele előtt írott könyvek összessége, mely
45 könyvet foglal magában a zsidóság vallási- és történelmi fejlődésének leírásával. Tartalmát
és műfaját tekintve hű tükröt mutat az adott korok vallási- és társadalmi állapotáról. Szinte
minden irodalmi műfaj megtalálható benne. Szerzői a Próféták.
Az Újszövetség könyvei az Evangéliumok (4) leírásával kezdődnek, melyek azt az
örömhírt (evangelium=örömhír) írják le, hogy Isten, a Teremtő, szereti az embert
(teremtménye) és Megváltót küld neki Jézus Krisztus személyében.
Szerzői: az első 4 könyv alapján az Evangélisták (Máté, Márk, Lukács, János) és a
Katolikus levelek szerzői (ld. táblázatok).
Keletkezésének ideje: Kr.u. 65-100 között.
Isteni eredete mellett szól az a tény is, hogy a jövendölések beteljesedései igazolják
természetfelettiségét. Ezt a Szentírók nem egyszer, vértanúságukkal is igazolták: a leírtak
igazára életét tette.
Fontos: ez évszázadok folyamán, a különböző egyházszakadások következtében, a
szentírási könyvek száma és fordítása - némileg - változott. A katolikus (eredeti) bibliai
kiadások mindig és kötelezően magyarázó jegyzettel vannak ellátva. Fontos, hogy ezt
használjuk is!
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TEREMTÉS – SZENTHÁROMSÁG – BŰNBEESÉS
A Szentírásból ismert könyvek (Mózes 5 könyve) a Teremtés történetével (Őstörténet)
kezdődik. Istennek a világgal való kapcsolatát vázolja. Ezek magyarázatot adnak azokra a
kérdésekre, amelyek mindenkiben felmerülnek a világra és az életre vonatkozóan.
Megmagyarázza, hogy Isten miért Istene népének, hogy az ember miért teremtménye Istenének.
Az ígéreteket, melyet teremtményeinek tesz, Isten szövetségkötésekkel erősít meg, melyek
közül az első a: Teremtés. „Én Istenük leszek, ők meg az én népem.”
A látható világ és benne az ember teremtése előtt Isten más, pusztán szellemi lényeket
is teremtett: az angyalokat. Ők Isten közvetlen látására és szolgálatára vannak rendelve,
szabad akarattal rendelkeznek, és halhatatlanok. Számuk nem ismert.
Műfajuk és tartalmuk szerint többféle teremtéselmélet, történet létezik.
A bibliai teremtéstörténet szerint Isten 6 nap alatt (6 korszak) teremtette meg a világot
és benne az embert, a 7. nap megpihent. Ezzel – a ciklikusságra példát és „használati utasítást”
adott teremtményeinek. Az egyes napok (korszakok) végén kifejezi elégedettségét: 5 napon át
a „jó”, a 6. napon – az ember teremtésekor – a „nagyon jó” kifejezést használja. Megköti a
Szövetséget, küldetést ad,a világ javainak felhasználására bátorít a szabad akarat
felhatalmazásán keresztül: szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet és vonjátok
uralmatok alá!
Tudományos magyarázatai is vannak a világ keletkezésének, melyek vagy teista
(isteni) vagy ateista (Isten nélküli) elméletek.
Az ateista, vagy materialista (anyagelvű) „teremtés” a spontán keletkezés elméletei,
mely az anyag önmozgásából és fejlődéséből indul ki és az ősnemzés-tanra, valamint az
„önmagát szervező” anyag tanára hivatkozik. Vagy import terméknek tekinti világunkat, ami
máshol kialakulva, valamilyen – nem ismert – módon került a Földre.
Az ősrobbanás: sok milliárd évvel ezelőtt (13,8) a világegyetem egy olyan állapotból
kezdett tágulni, melyben az anyag és az energia rendkívüli hőmérsékletű és sűrűségű volt.
Amint a példának idézett elméletek – mutatják a materialista teremtés keletkezés
elméletének feltételei, előfeltételei voltak, mégpedig: az anyag. De akkor az anyag, - akár ez az
anyag, honnan „lett”?!
Hasonlóképpen megdőlt az az elmélet is, mely a világegyetemet gépnek tekinti, ami
öröktől fogva, kiszámíthatóan működik. Így nem használható a „spontán keletkezés” elmélete,
mely nem kizárja, hanem fölöslegessé teszi Isten létét.
Az evolúció elmélete Charles Darwin nevéhez köthető, mely a természetes
kiválasztódáson alapszik és az élővilág fejlődéséhez kapcsolódik.
Valójában Isten a világot az emberért teremtette! Erre egy elégséges magyarázat
létezik: a világ egyetlen és elégséges oka az Isten!
Tehát a Világ kiszámítható idővel ezelőtt keletkezett és keletkezésétől létezik az idő. A
kezdeti pillanatban egy energiaközlés indította el a folyamatot, ami a keletkezéseket és az
átalakulásokat generálta. Kialakult naprendszerünk és benne a Föld kitüntetett helyzetben van.
Pl. Napunk elegendő nagyságú, sűrűségű és tömegű ahhoz, hogy az adott nagyságú és
tömegű Földünket se ne vonzza magához, se el ne engedje és így elegendő energiát juttat
rá az élet fennmaradásához, de el se égesse.
A Világot, vele az időt és a törvényeket egy végtelen tudású és hatalmas erejű szellemi
Lény teremtette és indította el a fejlődés útján, fenntartva vele továbbra is a gondoskodás
kapcsolatát! A XV. sz. tudományos kutatásai ezt igazolják.
A fentiekből következik, hogy ha létezik ez a Világ, kell lennie Teremtőnek is.. A
rendező elvek visszamutatnak a Rendezőre.
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A Biblia első lapján olvashatjuk: „Isten lelke lebegett a vizek felett”: Isten
bemutatkozik! Ez sok mindenre ad magyarázatot: lélek – tehát láthatatlan (számunkra),
értelemmel és akarattal rendelkezik végtelen fokban.
Az ember teremtésekor: - szaporodjatok és sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a
Földet – paranccsal indítja útjára szeretett teremtményét, az embert.
Az angyalok, akik szintén Isten, de korábbi teremtményei és szabad akarattal
rendelkeznek, egy részük Isten emberteremtő szeretete ellen lázadtak. Ők lettek a bukott
angyalok: sátán, gonosz lelkek (ördög). Kísértésük révén az ember bűnbe esett, mert hűtlen
lett teremtőjéhez: ez az ősbűn vagy áteredő bűn. De Isten (megbocsájtó) szeretete nem hagyta
az embert a bűn szolgai (kiszolgáltatott) állapotában, hanem Megváltót küldött számára.
Így Isten világhoz való kapcsolata hármas kötődésre utal:
- Az Atya – a Gondoskodó – a Teremtő
- A Fiú – az egyszülött – a Megváltó
- A Szentlélek – a kegyelemközvetítő – a Megszentelő
De mégis egységet alkot. Ez Isten benső titka: a Szentháromság léte, mely az ember számára
felfoghatatlan, hittel azonban elfogadható! 1+1+1=(3)=1
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ISTEN TÍZPARANCSOLATA
Isten, hogy fenntartsa szeretetkapcsolatát a teremtményével, az emberrel, ezért
megjelölte azt az utat, amelyen járva a földi életben az ember megmaradhat az ő szeretetében.
A parancs szó valójában nem alárendeltségi utasításról, (katonai) engedelmesség gyakorlatról
szól, hanem az isteni szeretet megtartó erejét szimbolizálja. „Azért is olyan fontos nekünk
embereknek, hogy megismerjük Istent, mert végül is az Ő képére és hasonlatosságára kellene
nekünk átalakulnunk. Minél többet értünk meg és látunk az Ő vonásaiból, annál könnyebb
megélni saját életünket”. (Böjte Csaba)
Küldetésünk van mindannyiunknak, azonban nem mindegy, hogy ezt az (emberi)
hivatást hogyan teljesítjük. Ehhez segítenek minket az isteni útmutatások, a 10 parancsolat.
Isten az egyiptomi „fogságból” az „ígéret földjére” való menet közben Mózesnek a Sinai
hegyen két kőtáblát adott, melyen rögzítette a 10 parancsolatot: az elsőn 3, az Istenre vonatkozó,
a másodikon 7, az emberre vonatkozó ajánlás szerepel, mely azóta is a hívő emberek legfőbb
törvénye. Az idők folyamán sokszor felülvizsgálták, de még Jézus sem törölte el, az új vallás
jegyében (kereszténység), hanem teljessé tette, mint a keresztények (Krisztuskövetők) legfőbb
törvényét. Eszerint kell élnünk, eszerint kell alakítanunk lelkiismeretünket!
Tízparancsolat – ld. melléklet
A parancsolatokról dióhéjban:
1. Imádd – az első helyre tedd és az első hely Istent illeti meg. Ebből következik az imádkozás
gyakorlata, mely szorosabbra fűzi a kapcsolatot (szeretetet) Isten és köztem.
2. Isten neve – szent legyen előttem, ahogy családom, szeretteim neve is az.
3. Az Úr napja – a teremtéskor a 7. napot a Teremtő a pihenésre, a találkozásra, a
regenerálódásra szánta. A találkozásban készülünk az előttünk álló 6 napra, ez a szentmise,
melyet folyamatosan, ciklikusan megismétlünk. Életünk beosztása is – általánosan – erre épül.
Kulcsszavak: együttlét, felüdülés, család, felkészülés, ima.
4. Szülők tisztelete – nem az én megítélésem alapján, hanem a nekik járó „szülői nimbusz”
szerint történik. Az ítélet is Istené! Hasonlóképpen életünket meghatározó, alakító, tanítónevelő emberek tisztelete és segítése is kell, hogy tükrözze hálánkat , megbecsülésünket és
szeretetünket.
5. Ölni – nem csak gyilokkal (fegyver) lehet! Minden, ami mások életritmusa, becsülete,
döntése, szeretete ellen irányul, e parancsolat ellen vét. Hasonlóképpen az önsorsrontó
tevékenységek (dohány, alkohol, kábítószer stb.) is ide tartoznak. Bűnös az is, aki ebben káros
tanácsot ad. Kulcsszavak még: közlekedés, környezetvédelem, pletyka, kirekesztés.
6. Sex – latinul a számsor hatodik eleme, innen kapta a nevét is. Azonban nem csak a nemi
téren kialakult, az általános erkölcsi törvények szerinti anomáliákat (rendellenesség) sorolja
ide, hanem minden olyan tevékenységet paráznaságnak tekint, amelyet jogosítvány
(jogosultság) nélkül végzünk. Mivel a házasság egyik sajátos küldetését az emberi élet
továbbadásában és felnevelésében kell látni (Gaudium et Spes – 50. II. Vatikáni Zsinat), ezért
az Egyház a testi szerelem kiteljesedését a házasságban látja biztosítva, Isten akaratának
megfelelően. (ld. Ter.1,28.) A Biblia is a rendezetlen viszonyokat nevezi paráznaságnak. (ld.
élettársi kapcsolat).
7. Ne lopj – azaz elégedj meg azzal, amid van és tartsd tiszteletben az egyéni- és közös
vagyon/tulajdon sérthetetlenségét. Ide tartozik a szándékos károkozás is.
8. Az igazság – szabaddá tesz és biztosítja nyugalmadat. A bukott angyal (sátán) kísértésbe és
a bűn elkövetésére vitte Ádámot és Évát. Ennek következménye lett a becsület, az örök
boldogság elveszítése, az áteredő bűn. A bűn félelemben és megbélyegezettségben tart. További
parancsok megszegésére, bűn elkövetésére kényszerít (sarkall).
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9. Habár az ember nem lehet tulajdon tárgya, mégis a 7. parancsolat folytatásának kell tekinteni
a más házastársa „eltulajdonítására” irányuló cselekedeteket, mely a 6. parancsolat
megszegését is felveti: jogosulatlanul használni/élni valamivel/valakivel.
10. Ne kívánd a másét – szinte összefoglalása a fenti 3 parancsnak. Az irigy magatartás a
fentiek megszegésének előszobája.

A Tízparancsolat:
1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

9

AZ ANYASZENTEGYHÁZ 5 PARANCSA
Nem pluszt jelent a 10 parancsolat felett, hanem mintegy gyakorlatra váltó javaslatként
jelenik meg a hívek vallásgyakorlásában. Az együttélésnek, az együtt gondolkodásnak, a közös
cél (örök üdvösség) elérésének vannak velejárói, kötelességei, jó feltételei: ezek az un. 5
parancsolat.
ad 1. Mindjárt az első szorosan kapcsolódik a főparancsok isteni vonatkozású
parancsaihoz. Ha szeretem szüleimet (Teremtőmet, Istenemet) időről-időre meglátogatom,
mellyel kifejezem iránta gondoskodó szeretetemet, a találkozás vágyát és örömét, a feltöltődés
igényét. A gyermeki viszony a látogatás rendszerességét (vasárnapról vasárnapra legalább) írja
elő.
ad 2. Ahhoz, hogy gyarapodni tudjak, meg kell tanulni lemondani! Időről-időre ki kell
tisztítanom magamból a káros vágyakat, növelnem kell ezzel fegyelmezettségemet, hogy
harmonikusan tökéletesedhessek.
ad 3. Nem jó az, ha időről-időre megbántok, elhanyagolok valakit (szülő, Teremtő,
embertárs), mert csak halmozódnak a gondok, a problémák, a bűnök. Tudni kell bocsánatot
kérni, de megbocsájtani az ellenem vétkezőnek is nagyon fontos. Egy-egy egység (év) az
életemben ne múljon el anélkül, hogy ezt gyakorolnám!
ad 4. A 6. parancsolat gyakorlati megvalósítására, a jogosultság megszerzésére utal a
katolikus házasságkötésre való figyelmeztető felhívás, parancs.
ad 5. Ha kapok, adnom is kell, hogy újra kaphassak. Ez az alapja minden közösségi és
szeretet kapcsolatnak. A közösséghez való tartozás, a közös cél megvalósításának igénye,
kötelezettséggel, olykor anyagi áldozattal is jár!
1. A vasárnapot és ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg.
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg.
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál.
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg és gyermekeidet katolikus módon
neveld.
5. Egyházadat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd.
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JÉZUS FOGANTATÁSA, SZÜLETÉSE, ÉLETE
A kellő időben Isten a megígért Megváltót küldte az embernek.
A kellő idő? (Jn.3.16-17)
Amikor a zsidó naptár a 4000. évet, a görögök 194. olimpiát, a rómaiak városuk
alapításának 748. évét számolták, elkezdődött a mostani időszámítás a Világ, az akkori művelt
világ Ázsia, Afrika és Európa találkozási táján, Palesztinában. Gyermek született,
szegénységben, istállóban. (Lk.2.1-20)
Ennek előzményeiről olvashatunk az Újszövetségi Szentírásban Máté 1.18-25, Lk.1.3035 alatt is. Ő egyesíti magában őseink és a Mennyei Atya természetét. Jézusnak két természete
–isteni és emberi – van, valóságos Isten és valóságos ember!
Neve - Jehosua=Jézus –szabadítót jelent. Ő mondja magáról: „Én és az Atya egyek
vagyunk!” (Jn.10.30) Jézus követi a látható (emberi) dolgokat megtartja: vallási előírások,
emberi törvények, családi szokások. Ezzel is példát ad környezetének és a jövő
nemzedékeknek. (ld. Lk. evangéliumának I-III. fejezetét)
Ugyanakkor Jézus édesanyjának, Máriának idős nőrokona, Erzsébet is fogan és szül
csodás módon. Ezzel jelezve, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ő Keresztelő Szent János,
Jézus előhírnöke. (ld. Lk.1.5-24 és Mk.1.9-11)
Amikor a zsidó hagyományok szerint Jézus átlépte a felnőtt kor határát (30 éves kor!),
elkezdte működését a Galileai Názáretben – lakhelyén -, de előtte elvonult a pusztába (magány),
hogy felkészüljön istenemberi küldetésére (Mt.4.1-11). Ezután mintegy bemutatkozik a
názáreti zsinagógában (imaház). Erről Lukács evangéliumának 4.14-22 részében olvashatunk.
Tanító, aki tanítványokat, apostolokat (12 fő a teljesség száma), választ maga mellé.
Őket később feladatokkal látja el, hogy küldetést teljesítsenek (apostol=küldött) és
tanúskodjanak Jézus életéről, kereszthaláláról, feltámadásáról és mennybemeneteléről. (ld.
Apostolok cselekedetei)
Tanít Isten szeretetéről, a megváltásról (önmagáról), az emberekkel való helyes
kapcsolatról, a parancsok megtartásáról, szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról és az azt
követő időkről. Apostolainak hatalmat ad, az oldás-kötés hatalmát (Mt. 18. 18-20).
Gyógyított, segített az emberi szükségben szenvedőkön. Enyhítette a testi-lelki betegséget, de
soha nem azért tett valakivel csodát, hogy higgyenek benne, növelje hírnevét, hanem mindig a
hitet jutalmazta a csodával.
Halottakat támasztott fel, ezzel jelezve, hogy élet és halál ura, aki Isten fiaként, az
Atyával közös akarat szerint cselekszik a Földön.
Szentségeit, melyek az üdvösségre segítenek, működése 3 éve alatt alapította (ld.
melléklet). Mindegyik rendelkezik külső látható jellel (forma) és belső, láthatatlan kegyelmet
közvetít (pl. bűnök megbocsátása). Szám szerint 7 Szentséget alapított, melyek segítenek az önés jellemformálásban, hogy helyes életvitelünk után elnyerhessük az örök életet is.
Látva Jézus életét és tevékenységét, megismerve tanítását, sokan hittek és megtértek.
Egyesek – mint a zsidó vallási vezetők – féltékenyek rá, ellenállnak tanításának. Ők a törvény
betűjét nézik, Jézus a lényegét. Ők hatalmat akarnak, uralkodó Megváltót várnak. Jézus ehelyett
szerény, szegény, megbocsájtó. Nem hogy tanítását nem fogadják el, hanem egyenesen és
nyíltan üldözik. Istenkáromlónak akarják mutatni a nép előtt és halálát remélik. Hamis vádak
alapján elítélik, megkínozzák és kereszten kivégzik.
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JÉZUS TANÍTÁSA ÉS AZ EGYHÁZ
Tanítása példaadás, példaadása tanítás!
A már megismert 12 apostol mellé másik 72 tanítványt hív maga köré. Olyan helyet
választ tanításának színteréül, ahol mindenki által elérhető, főleg szabadtéren: a Genezáreti
tó partján, hegyoldalon, piactereken, a templom udvarán, de a zsinagógákban is.
Miről? A Mennyei Atyáról, Isten országáról, Isten irgalmáról, mindenkinek szóló meghívásról,
Isten irgalmasságáról, az ítéletről és a végső elszámolásról.
A zsidó vallási vezetőkkel (farizeusok, szadduceusok) ellentétben, akik a törvény
megszegésével vádolták, kijelenti, hogy nem ezért jött, - küldte a Mennyei Atya-, hogy lerontsa
a törvényt, hanem azért, hogy beteljesítse. Ennek eszközei: az ellenségszeretet, a helyes böjt és
ima, a jószívű adakozás, a gyermeki bizalom és szeretet.
Tanítása – személyes példaadás mellett – példabeszédek útján valósul meg. Ez – a
kor emberéhez – jobban illik, mint a személyes „kinyilatkoztatás”, mivel elfogadása, megértése
a tanítóval interaktív kapcsolatot is feltételez, gondolkodásra készteti a hallgatót. Így jobban
rögzül a mondanivaló.
Jövendölései a közeli és a távoli jövőbe mutatnak. Megjövendöli saját szenvedéseit,
halálát, de tanítványai üldöztetésének jövőbeli valóságát sem titkolja előlük. „Ha engem
üldöznek, titeket is üldözni fognak”. (Jn.18. 1-21) Megjövendöli a világ végét, az ítéletet és az
örök életet. „Ha megtartjátok parancsaimat – mondja Jézus az utolsó vacsorán – megmaradtok
szeretetemben,mint ahogy én is megtartom Atyám parancsait és megmaradok az ő szeretetében.
Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek és örömötök ezzel teljes
legyen.” (Jn.15.9-13) Parancsai nem nehezek. (1.Jn.5.3.) A (szeretet) parancsainak
megtartásával az öröm művészetére tanít meg minket.
A küldöttek, tanítványok, akikre rábízta tanítását, Jézus parancsa alapján: „Menjetek
el…” az egész világon hirdették, amit tőle hallottak. Az utolsó vacsorán letette alapjait annak
a szervezetnek, amelyet Egyháznak hívunk és aminek alapítása a Szentlélek kiáradásával
pünkösdkor fejeződött be. Ez krisztusi=keresztény, mindenkinek szól, egyetemes=katolikus..
Így lett az Egyház a Krisztust követők közössége, akik az ő életébe, az általa alapított
szentségek révén kapcsolódnak be. Az Egyház természetfeletti szempontból: Krisztus
titokzatos teste, mely a Szentlélek jelenléte folytán az idők végéig folytatja köztünk Krisztus
életét.
Az üdvösség szempontjából: Isten országának már itt a Földön elkezdődő valósága,
mely földi életünk után (halál) fog megmutatkozni a maga teljességében. Az Egyház
szolgálattevői révén a szentségek kiszolgáltatásával, imáival, szertartásaival, összetartó és
megtartó erejével és szeretetével segít küzdelmeinkben, hogy célunkat (az örök üdvösséget)
valóban el is érjük.
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A HÍVŐ EMBER: SZENTSÉGEK AZ EGYHÁZBAN
Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül! (Mk.16.16)
Amint láttuk, a hit útján segítenek bennünket a szentségek (7), melyet Jézus alapított földi élete
során. Erről rendelt küldetést az apostoloknak, amikor azt parancsolja nekik: Menjetek és
tegyétek tanítványommá mind a népeket – majd így folytatja – kereszteljétek meg őket --- és
tanítsátok … és én veletek vagyok a világ végéig. (Mt.28. 16-20)
Az Egyház szolgálattevőinek (püspök, pap, szerpap) az a feladata, hogy a kereső ember
bizalmát erősítse mindabban, amit nem lát (hit), annak a tanításnak a továbbadásával, amit Jézus
hagyott meg nekik. Ebben segítenek az erénygyakorlatok, mint pl. a böjt, miről maga Jézus így
tanította a nála érdeklődőket: „Böjtölhet a n násznép, amíg vele van a vőlegény? …nem, de
eljön az idő, amikor kiragadják körünkből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek! (Mk.2.18-22) A
böjt az erények fokozására, a szentségek a lélek táplálására szolgálnak.
A helyes és követendő böjti magatartást (fegyelmet) az Egyház utasításaiban,
ajánlásaiban szabályozza.
A Szentségek a megszentelődésünkre szolgáló isteni jelek.
Keresztség: eltörli az áteredő bűn „foltját” lelkünkről és alkalmassá tesz az örök
boldogságban való részesedésre, Isten gyermekévé tesz. A keresztség minden szentség
mintája!
Bérmálás: a keresztény nagykorúság szentsége. Megerősít hitünkben és
megvallásában. A Szentlélek személyes kiáradása.
Eukarisztia: Oltáriszentség. Jézus kereszthalálának és feltámadásának misztériuma, mely az
oltáron minden szentmisében megjelenik. Jézus alapította az utolsó vacsorán, tanítványainak
adva: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre … és én veletek vagyok…!” (Lk.22.14-20)
Bűnbocsánat szentsége, a gyógyulás újabb lehetősége: kiengesztelődés Istennel,
embertárssal. Isten megbocsájtó szeretetének megnyilvánulása, példa a kapcsolatok
rendezésére Istennel, emberrel.
Betegek kenete: „kérjetek és kaptok”, bíztat mindenkit Jézus. Szent Jakab apostol ezt
kiegészíti azzal, hogy: „beteg valaki közületek? Imádkozzék. A hitből fakadó ima
megszabadítja a betegeket és az Úr talpra állítja”. (Jak.5.13-18) Az apostoloknak hatalmat adott
a gyógyításra. (Mt.10.1)
Egyházi rendet Jézus az utolsó vacsorán alapította. Apostolait 3 éven át tanította,
készítette elő a papi rendbe, hogy helyetteseiként végezzék mennybemenetele után mindazt,
amire hatalmat adott nekik: „Ezt cselekedjétek…!”, Krisztus szándéka szerint, vele
összhangban.
E szentség ősi tagozódása szerint 3 fokozatú: püspök (apostol utód) Mt.4.18-22 és
Mt.10.2-4), áldozópap (72 tanítvány) (Lk.10.1-16; Ap.Csel.14.23), szerpap (7 kiválasztott)
(Ap.Csel.6.2-6), a többi cím hivatali beosztást jelent (pápa, plébános, káplán stb.)
A házasság: az isteni gondoskodás a teremtéskor rendelte egymásnak teremtményét:
„Nem jó az embernek egyedül lenni”. (Ter.2.18), majd különleges részt adott teremtő
tevékenységéből – legyetek termékenyek. (Ter.1.28) A házasság sajátos küldetését Urunk az
élet továbbadásában és felnevelésében jelölte meg (II.Vat.Zs. Gaudium et Spes, 50), melyet
szentségi rangra emelt. A szentséget a házasfelek szolgáltatják ki egymásnak, melyet az Egyház
megáld. Így lesz a család a házasság megszentelt intézménye. A szentség erejével
felbonthatatlan!
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EZT CSELEKEDJÉTEK. HÚSVÉT, BŰNBOCSÁNAT, SZENTMISE
„Ezt cselekedjétek…” – mondta Jézus apostolainak az utolsó vacsorán.
Húsvét volt, akkor is húsvét volt. Csak ez egy másmilyen húsvét, mint a mai. Zsidó húsvét,
melyen a kivonulást (exodus), az Egyiptomból való szabadulásra emlékezve ünnepeltek.
A kenyér és a bor, mint a két legnemesebb és alapvető élelmi termék, szintén része volt
az ünnepi vacsorának. Jézus maga köré gyűjtötte a 12 apostolt (a teljesség száma!), hogy a
vallási előírásoknak megfelelően megüljék az ünnepet (Kiv.12.42) egy választott helyen
(Lk.22.1-20).
„Vágyra vágytam elkölteni veletek ezt a vacsorát…” – Jézus az Istenszeretet
beteljesedésére gondol, a Megváltást vetíti eléjük. Míg a kivonulás ilyen formában való
megünneplésének (utolsó) formája a régiből (Ószövetség) az újba (Újszövetség) való átmenetet
is jelenti: az „Új és Örök szövetséget”.
Az ünnep – kötelező – megünneplésével Jézus példát és egyben parancsot ad – utalva a
3. parancsra, „az Úr napját szenteld meg!” – „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”, mely
azóta a szentmise áldozat bemutatásában valósul meg. Egyben utal a Teremtő tevékenységére
is: „a 7. napon pedig megpihent”.
A Szentmise – áldozat – Jézus keresztáldozatának folyamatos megújítása!
2 fő része van:
1. Bevezető rész – Tanító rész
•
Köszöntés
•
Szentmise jellegének feltárása, kiért, miért ajánljuk fel
•
Bűnbánati liturgia, mely csak a bocsánatos bűnöket törli el (ld.ott)
•
Könyörgés – a jellegből eredően
•
Olvasmányok (Ószövetségi, Újszövetségi, Evangélium
•
Szentbeszéd – Homilia, az Egyház tanítása, az olvasott bibliai szövegek értelmezése
•
Hitvallás – hívek válasza a hallottakra
•
Közös könyörgés a világ, egyház, egyén szándékára
2. Áldozatbemutatás
• Felajánlás – adományok oltárra helyezése: kenyér, bor, perselyadomány, imaszándék
• Ünnepélyes előkészítő ima (prefacio)
• Átváltoztatás – az apostoloknak adott felhatalmazás alapján végzett áldozatbemutatás,
amelynek hatására a kenyér és bor színében Jézus a valóságban megjelenik közöttünk
• Az Úr köszöntése – Miatyánk…
• Áldozás – amikor a hívek magukhoz veszik a pap után Krisztus testét és vérét
• Hálaadás – könyörgés
• Áldás - elbocsájtás
Hogyan vegyünk részt, hogyan ünnepeljünk? Ünnepi lélekkel jöjjünk. Tudatosan készüljünk,
időben érkezzünk. Szívesen kapcsolódjunk be a közös imákba, énekekbe. Magatartásunk
inkább odaadó, mint tartózkodó legyen: családunk, keresztény közösségünk ünnepén vagyunk.
Ha bűneink vádolnak minket, szabaduljunk meg tőlük. Az őszinte bűnbánat és
kiengesztelődés mellett éljünk a szentgyónás lehetőségével. Keressük az alkalmat a rendszeres,
évenként többszöri gyónásra, melyről a templomok hirdetéseiben tájékozódhatunk. Ha
kérdésünk volna mi, miért történik, keressünk alkalmat megkérdezni jártasabb
hívőtársunktól, vagy akár valamelyik paptól!
Keresztény szülő kötelessége gyermeke hitbeli jártasságának elősegítése. Minél kisebb
korban kezdjük!
Ne feledjük: a gyermek első hitoktatója a szülője!
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TANÚSÁGTEVŐK AZ EGYHÁZBAN-VILÁGBAN. PAPSÁG – HÁZASSÁG
Aranyszabály –(Mt.7.12): „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is
tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták!”
„Ki a hű és okos szolga, akit házanépe fölé rendelt, hogy idejében enni adjon nekik?”
(Mt.24.45)
A papi- és a családfői hivatás, a szentség erejével arra teszi alkalmassá azt, aki
elköteleződik benne, hogy kiossza az „élelmet”. A „táplálék” mindaz, ami „éltet”, tehát a lelki
táplálék is!
Kezdetben a két hivatás összemosódott: a családfő egyszesmind papja is volt övéinek.
A katolikus egyházban a pap az egyházi rend (Krisztus alapította az utolsó vacsorán, ld. ott)
felszentelt tagja. Ő az örök pásztor munkatársa. A liturgikus cselekmények (istentisztelet,
vallási szertartások) végzésére felhatalmazott, aki Krisztus szentségeinek kiszolgáltatója, a hívő
közösség vallási vezetője, erkölcsi útmutatója, az adott plébániai (közösség) család „feje”,
felelős vezetője, munkatársa.
„A keresztény az eleven Evangélium, ő a megvalósult Jóhír.” (Chiara Lubich) A jó hír
maga Jézus a Megváltó, aki közösségbe gyűjtötte tanítványait és rájuk bízta örömhírének
terjesztését. Tehát kereszténynek lenni küldetés is. Péter apostol erről így ír: „Ha hozzá, az
eleven kőhöz (Jézus Krisztushoz) járultok… ti is lelki templommá, szent papsággá épültök.”
(1.Pét. 2. 4-9) Kinek –kinek a maga helyére kell beépülnie! Így veszünk részt Krisztus
tevékenységében: az Atya megdicsőítésében, az emberek megszentelésében.
Krisztus konkrét küldetéssel érkezett. Erről így beszél ő maga a názáreti zsinagógában:
„Az Úr lelke rajtam, ő kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt (evangélium) vigyek a
szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam
az elnyomottakat és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje”. (Lk.4.16-20)
Tehát a felszentelt papnak különösképpen élen kell járnia a tanúságtételben, az élő hitben, a
szolgáló szeretetben. Egész embert és életet követelő küldetés – feladat. Így érthető, hogy a
teljes embert kívánó feladat kizárja a házas életformát: teljes odaadást kíván 24 órában. Jutalma
az az öröm, melyet hivatásának kiteljesedése által kap. Ahogy öröm az orvosnak betege
gyógyulása, az édesanyának gyermeke fejlődése, úgy öröm a papnak hívei tökéletesedése és
ezáltal az Egyház fejlődése.
Isten különleges részt akart adni saját teremtő tevékenységéből és ezért együtt is
megáldotta a férfit és a nőt és közösségüket a házasság szent szövetségében szentségi rangra
emelte. Küldetése az élet továbbadásában és felnevelésében teljesedik ki. (Gaudium et Spes
50., II. Vatikáni Zsinat). A család, mint ennek megszentelt intézménye, a társadalom alapeleme
lett az idők folyamán és az ma is! A család alapja a házasság! Két ember, egy férfi és egy nő
egymás iránt elkötelezett testi- és lelki vonzalma a szerelem, a szoros értelemben vett házassági
tettben fejeződik ki és válik egyre tökéletesebbé, kimagasló erkölcsi értékké. (Gaudium et Spes,
49).
Isten teremtő, megtartó és megszentelő tervével, tevékenységével, akaratával
ellenkeznek az emberek önidegen (egodisztonikus) vágyai, melyek a homoszexualitásban
nyilvánulhatnak meg.
Ezeket az erkölcs fajtalanságnak, az emberi fajtától eltérő (önidegen)
tevékenységnek jelöli. Termékenységi vonzata nincs! Ám magasabb a betegségekre irányuló
fogékonyságuk. A Katolikus Egyház elítéli (ld. Szodoma – szodomisták, Lev.18.22; Lev.20.23;
Róm.1.25-27), cselekedetekben való megnyilvánulásait bűnnek tekinti.
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HÁZASSÁG, CSALÁD, GYERMEKEK
„Nem jó az embernek egyedül lenni.” (Ter 2,18) és aki „kezdetben férfinak és nőnek
teremtette az embert” (Mt.19,4) különleges részt akarva adni saját teremtő tevékenységéből,
megáldotta a férfit és a nőt. „Legyetek termékenyek, szaporodjatok (Ter 1,28). És a kettő egy
test lesz.”
„A házastársak sajátos küldetését az emberi élet továbbadásában és felnevelésében kell
látnunk.” (Gaudium et Spes – 50. II. Vatikáni Zsinat)
Az egyház a hitvesi szerelem és az élet tisztelete kapcsán állandóan buzdít az igazi
hitvesi szerelem ápolására és az élet továbbadására.
Ennek megszentelt intézménye a család: tehát amikor Isten megteremtett az emberi
nemet, családot alkotott. Amikor Isten Igéje (Jézus Krisztus) a Földre jött, családba született.
Ilyen Isten elgondolása a családról, melyre példát is ad: a názáreti családot.
A család alapja a házasság.
A szerelem a szoros értelemben vett házassági tettben fejeződik ki és válik tökéletessé.
A bizalmas és tiszta házastársi egyesülés cselekményei tehát tiszteletreméltó erkölcsi értékek.
(Gaudium et Spes – 49)
A házastársak Isten akaratába belehelyezkedve nemi egyesülésük eredményeként
válnak szülővé a gyermek nemzése és születése kapcsán.
Szülői hivatást csak magasfokú felelősséggel lehet betölteni: minden gyermekért – akit
életre hívtak – felelni kell!
A szülő felelőssége tehát gondos családtervezéssel kezdődik. De hogyan?
1. Legyek tisztában saját testem felépítésével és működésével, lehetőségeivel. Ugyanez a
másik nemről is. Legyen célom, ami = termékenységi tudat.
2. Mit kíván tőlem a családtervezés? Önfegyelmet és emberi képességek és jártasságok
kifejlesztését.
3. Döntéshozatal: - fogamzásgátlás – mesterséges
- születésszabályozás – természetes
A mesterséges eszközök használata kizárja Istent a házastársi egyesülésből.
Lelkiismereti felelősség mellett lelki és testi, átmeneti és maradandó károsodást okoz:
frusztrált személyiség kialakulása, bűntudat, szorongás, fóbia, neurózis, hormonális
változások (szőrösödés, kóros testsúlyváltozás), thrombóziskészség növekedése,
meddőség, abortusztudat kialakulása (fogamzásgátló tabletták = 1. a szervezet
becsapása – ovuláció (peteérés) visszaszorítása, 2. spontán miniabortuszok lehetősége,
3. kromoszómazavarok következtében átöröklési rendellenességek.) Abortusz = élet
elleni bűntett. „Ne öld meg a gyermeket abortusszal és ne vedd el az újszülött életét!”
(Barnabás, levél az őskeresztény iratból, II.sz!).
4. Isten iránti tiszteletből és a család szeretetéből olyan módszert kell választani, mely
mindkét házasfél szabadságfokát növeli. Ez a természetes fogamzásszabályozás.
Közös feladat a férfi és nő részére a női nemi működés megfigyelése és feljegyzése
(menstruációs ciklus, testhőmérséklet, méhnyakváladék állapota), mely állandó pontos
információt ad a házastárs nemi működéséről.
Az időszakos önmegtartóztatásra minden házasságban sor kerül (pl. betegség, vagy
gyermekszülés időszakában).
- Naptármódszerrel, Knaus-Ogino szerint a peteérés pontos dátumát a termékeny és
terméketlen napok idejét követjük nyomon.
- A peteérés bekövetkeztének előhírnöke a méhnyakváladék (nyák) állapotának
megváltozása. Billings módszer.
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- Rötzer a kitapintott külső méhszájat (a terméketlen napokon porckemény orrhoz, a
termékeny napokban puha száj tapintatúhoz hasonlította).
Ezek a módszerek az egészséges szervezet működését követik nyomon, de igen nagy
előnyük, hogy a természetes változások mellett a kóros helyzetek kialakulását is azonnal jelzik.
A korai betegségfelismerés = biztos gyógyítás, gyógyulás.
Amikor természetes fogamzásszabályozó módszerek a keresztény házasságban nem
alkalmazhatók, nem a teljes tanácstalanság testet-lelket veszélyeztető állapotában kell
megragadni, hanem tapasztalt lelkipásztorral kell megbeszélni a kialakult helyzetet. Ő tud
eligazítást adni megbízható családtervezési tanácsadásról is.

A HÁZASSÁG SZENTSÉGE
A házasság egy Isten által rendelt, szent életszövetség.
Mindenképpen elvileg felbonthatatlan. Mind a házastársak, mind a gyermekek javát szolgálja.
A keresztények házasságát Krisztus szentségi rangra emelte.
Szentség, tehát egy külső cselekménnyel benső, lelki kegyelmet közvetít, a felek
lelkében lényegbeható változást hoz létre, őket felszenteli egy olyan házaséletre, melyben Isten
kegyelme mind őrájuk, mind gyermekeikre folyamatosan kiárad.
Felszenteli őket Isten Férjnek és Feleségnek:
- hogy egymás és gyermekeik tanítói legyenek,
- hogy imádságuk megszentelten többleterőt kapjon,
- hogy áldozataik imádságértéket kapjanak.
A házasság lényegi tulajdonságai:
- egység – egy férfi és egy nő életszövetsége,
- felbonthatatlanság: egész életre szól,
- életadó: vagyis nem zárja ki gyermekek születését.
Katolikus keresztények számára az Egyház előírja, hogy az ő házasságuk csak akkor
lehet érvényes, ha az Egyház által meghatározott módon kötik: templomban, pap és két tanú
jelenlétében.
Természetesen az érvényességhez szükséges, hogy szabadon kössék és a házasságra
egyébként is alkalmasak legyenek.
Fontos a házasságban a lelki egység, együtt szeretni Istent, szülőket és gyermekeket
egyaránt.
Az oltár elé tiszta lélekkel kell lépni, hogy a szentségi kegyelem erejének a bűn ne vessen
gátat. (tehát előtte gyónás, áldozás!)
Az esetleg más vallású fél is tartson őszinte bűnbánatot, imádkozzék, hogy megtisztuljon
a lelke, s ő is részesüljön a kegyelmekben.

A SZERTARTÁS MENETE
Gyakorlati óra a templomban!
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