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ELSŐ ELMÉLKEDÉS 

A II. Vatikáni Zsinat fő célja az volt, hogy a keresztény hitet olyan fogalmakkal és 

nyelven hirdesse meg, hogy azt az emberek megérthessék és így el is tudják fogadni. A Zsinat 

tizenhat dokumentuma között fontossági sorrendben első helyen három ún. dogmatikus, tehát 

a hit tartalmát érintő konstitúció áll: a kinyilatkoztatásról és annak a Szentírásban való 

továbbadásáról, az Egyházról, a szent liturgiáról, és utolsóként mintegy az egész Zsinat 

összefoglalásaként az Egyháznak a mai világgal való kapcsolatáról szóló lelkipásztori 

konstitúció. Fontossági sorrendben első helyen természetesen az Egyházról szóló dogmatikus 

konstitúció áll, hiszen a Jézus Krisztus által alapított közösség kapta meg az ő egész tanítását, 

a hitelesítését és a küldetést is az evangélium hirdetésére az egész világon. Egyház nélkül a 

kereszténységről nem lehet beszélni. Természetesen, amikor Egyházról beszélünk, akkor nem 

elsősorban a szervezetéről beszélünk még akkor sem, ha az emberek általában a szervezetével 

találkoznak a mindennapokban a média tudósításaiban, illetve a keresztény életükkel 

kapcsolatban a plébániákon. Az Egyház elsősorban nem szervezet, hanem misztérium, a hit 

titka. E nélkül valóban csak szervezet, nem is mindig a legszimpatikusabb. 

Az Egyház lényegének a meghatározása után a Zsinat foglalkozik az egyházi közösség 

résztvevőivel, a püspökök, a papság, a diakónusok után a katolikus hívőkkel, illetve a 

világban élő embereknek a katolikus Egyházzal való kapcsolatával, külön fejezetet szentel a 

világi hívőknek, majd az életszentségre az Egyházban való egyetemes meghívásnak, végül az 

Egyház végső céljáról, az Isten országáról. Utolsó fejezeteként a Zsinat a Szűzanya alakját, 

illetve a vele kapcsolatos hit igazságait mutatja be. A résztvevő csaknem háromezer püspök 

egy része azt a kívánságát fejezte ki, hogy a Zsinat a Szűzanyával külön dokumentumban 

foglalkozzék. A püspökök másik része viszont úgy érvelt, hogy a Szűzanyát nem lehet 

kiszakítani az Egyházból, Ő annak első és leghitelesebb tagja, ősmintája és példaképe, ezért 

ne készüljön külön dokumentum Róla, hanem az Egyházról szóló konstitúcióban mutassák Őt 



be. Végül ez a javaslat nyerte el a többséget, így az Egyházról szóló dokumentum utolsó 

fejezete a Szűzanyáról szól. 

Sajnos, hazánkban még a papság sem igazán ismeri a Zsinat tanítását, a világi hívekről 

nem is beszélve. Ez persze nem az ő hibájuk. Egy lelkigyakorlaton világos, hogy nem lehet az 

egész Zsinattal foglalkozni, de fontosnak tartom, hogy az egész tortából legalább egy szeletet 

emeljünk ki és ezt próbáljuk elfogyasztani, megemészteni, magunkévá tenni. Így az Egyház 

dokumentumából a világi hívekről és az életszentségről szóló fejezetekről beszélek. 

Mindjárt a dokumentum előszavában előfordul egy fogalom, amelyet tisztáznunk kell. 

Így  szól a szöveg: „Az Egyház Krisztusban mintegy szentsége, azaz jele és eszköze az 

Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének.” Sem Istent, de a 

feltámadott, megdicsőült Krisztust sem ismerhetjük, közelíthetjük meg érzékeinkkel. Ennek a 

lehetősége a szentség. A szentség szóhoz rögtön hozzáteszi a Zsinat: „jel és eszköz”. Ahhoz, 

hogy egy számunkra érzékekkel megközelíthetetlen valóságot felismerhessük szükség van 

jelekre. A jel ábrázol, megmutat és irányít, de össze is hozhat. Az érzékeinkkel 

megközelíthetetlen Isten jele Jézus Krisztus. Ő megmutatja, hogy ki az Isten, milyen az Isten. 

Olyan, mint Krisztus közöttünk. Krisztus azonban nemcsak ábrázolja Istent, de közli is. Aki 

Őbenne hisz, az Istent látja és aki Krisztussal közösségben van, Vele táplálkozik (Jn 

evangélium 6. fejezete), az Istennel kerül közösségbe, Vele egyesül. Krisztus tehát Isten jele, 

ábrázolója, közvetítője számunkra, azaz szentség. Isten megismerésének és a Vele való 

életközösségnek az Útja, általa tárul fel az Igazság és rajta keresztül jutunk el az Élethez, a 

boldogsághoz. Tehát Jézus Krisztus Isten megismerésének és a Vele való egységnek a 

szentsége. Ezért hangoztatja: „Aki engem lát, látja az Atyát” (Jn 14,9). Jézus Isten jele, de 

közvetítője is: „Senki sem jön az Atyához, csakis rajtam keresztül” (Jn 14,6). Vagyis Jézus 

Krisztus Isten szentsége, jele és közvetítője, a hozzájutás eszköze. Ezért nevezi Őt a teológia 

„Ősszentségnek”. De a történelem végéig földi mivoltában Jézus nincs közöttünk. 

Feltámadott, megdicsőült. Ahhoz, hogy mi Vele egyesülhessünk és Általa az Atyához 

juthassunk, ugyancsak szükség van egy szentségre, ami jelzi, ábrázolja és közvetíti nekünk a 

megdicsőült Krisztust. Az Ő jele, vagyis szentsége az Egyház. Az Egyháznak fel kell 

mutatnia, ábrázolnia kell Krisztust, de közvetítenie is kell Őt az embereknek. Az Egyház is 

szentség, a Zsinat fogalmazásában „jele és eszköze, vagyis szentsége az Istennel való 

bensőséges egyesülésnek.” Hogy az Egyház szentség voltát megkülönböztessük Krisztus 

Istent ábrázoló és közvetítő szentség voltától, ezért nevezzük az Egyházat 

„gyökérszentségnek” Krisztussal, az „Ősszentséggel” szemben. Hogy az Egyház gyökere a mi 

megszentelődésünknek, jelzi az a hét szentség, amelyet Jézus Krisztus alapított és a Vele való 



egység eszközeként az Egyházban ránk hagyott. Ezek ábrázolják is, hogy mit jelent 

számunkra Jézus Krisztus: kenyér, víz, gyógyító olaj, megtisztulás, megszentelődés, 

szövetség, de egyben közösségbe, egységbe is hoznak Ővele.   

A Zsinat fölsorolja azokat a megkapó és vonzó képeket, amelyek révén a Szentírás 

megmutatja az Egyház lényegét. Ezek a képek: az Egyház akol, melynek egyetlen és 

megkerülhetetlen ajtaja Krisztus, de nyáj is, melynek Pásztora maga Krisztus, Isten 

szántóföldje is, Isten építménye, családja, temploma, szent város, az új Jeruzsálem, anyánk és 

a Bárány szeplőtelen jegyese. Ezeket a képeket végül is két fontos valóságban konkretizálja a 

Zsinat. Az Egyház Isten népe és Krisztus titokzatos, misztikus teste. 

Az „Isten népe” meghatározás sokat mond Istenről is és rólunk is. Ebben már benne 

van az, hogy Isten Szeretet (1Jn 4,8). Úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, 

minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, 

mely Őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Az Egyházat már a világ kezdete óta 

előképek jelezték, Izrael népének története és az Ószövetség csodálatosan előkészítette, a 

végső időkben megalapíttatott, a Szentlélek kiáradásakor nyilvánvalóvá lett, s az idők végén 

dicsőségesen be fog teljesedni. Ezt az új népet zsidókból és pogányokból hívta meg a 

Szentlélek, ezzel jelezve, hogy az egész emberiségnek szól a meghívás. Ennek a messiási 

népnek a feje Krisztus. Jogállása Isten fiaink méltósága és szabadsága. Igazában a 

méltóságunk az Isten fiainak szabadsága. Szabadok vagyunk, ha a jó, az igazi értékek mellett 

kötelezzük el magunkat. A híres francia pilóta-író, Antoine de Saint Exupéry egyik 

regényében fölveti azt a kérdést, hogy mikor szabad egy vitorlás? Akkor, ha nincsen szél, a 

hajó békésen ringatózik a vízen, vagy akkor, ha föltámad a szél, belekap a vitorlákba, az árbóc 

szinte recseg-ropog a rá nehezedő energiától, a hajó pedig száguld vízen? A válasz magától 

értetődő. A vitorlás ebben a második helyzetben szabad. Mi sem akkor vagyunk szabadok, ha 

azt csinálunk, amit éppen akarunk, hanem akkor, amikor elkötelezzük magunkat a jó, az érték, 

a föltétlen Jó és Érték, Isten mellett. Szabadság akkor lehetséges, ha van egy szilárd pont, 

valóság, amihez elkötelezzük magunkat. Ebben az elkötelezettségben ez a pont válik életünk 

meghatározójává, és mert ehhez elköteleztük magunkat, ez biztosítja szilárdságunkat is. 

Ebben az elköteleződében minden más viszonylagossá válik. Mindenhez, emberi 

kapcsolatainkhoz, az egész létezéshez való viszonyunkat ez az elkötelezettség határozza meg. 

Ebben az elkötelezettségben minden más viszonylagossá, ha nem is lényegtelenné, de 

másodlagossá válik. Ez a szilárd pont, amihez, vagy inkább Akihez elköteleződhetünk, Isten, 

aki Jézus Krisztusban kinyilvánította nekünk önmagát és meghívott a Vele való 

szeretetközösségre. Ennek a népnek a az új parancs, amely szerint úgy kell szeretnünk, 



ahogyan maga Krisztus szeretett miket. Figyelemre méltó az, hogy az írástudók és farizeusok 

gyakran kérdezték Jézust, hogy melyik parancsot tartja a legfontosabbnak a törvényben? A 

babiloni fogság után ugyanis ők megfogalmaztak 636 parancsot, hogy ezeket megtartva 

elkerülhessék az újabb nemzeti tragédiákat. Az egyes írástudók más-más parancsot helyeztek 

első helyre. Természetesen ez az érdeklődésük nem volt ősziunte. Arra voltak kíváncsiak, 

hogy Jézus válaszától függően vádolhatnák-e Őt valamivel? Jézus válasza megdöbbentő volt. 

Nincs 636 parancs. Egy van: a szeretet. Szeretni Istent és felebarátomat, mint magamat (vö. 

Mk 12,29-30). Ez a válasz többször elhangzott nyilvános működése alatt. Halála előtt nem 

sokkal azonban már más volt a válasz: „Ez az én parancsolatom: Szeressétek egymást azzal a 

szeretettel, amellyel én szerettelek benneteket” (Jn 15,12). Jézus önfeláldozó szeretete után 

már nincs más motívuma az egymás iránti szeretetnek, mint az Ő szeretete, ugyanis „Nincs 

senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja azokért, akiket szeret” (Jn 15,13). És 

végül: az Egyház célja az Isten országa, melyet maga Isten kezdeményezett a földön, melynek 

egyre terjednie kell, míg Isten tökéletessé nem teszi a történelem végén, amikor megjelenik 

Krisztus, a mi életünk, „és maga a teremtés a múlandóság szolgai állapotából fölszabadul 

Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára” (Róm 8,21). Így tehát ez a messiási nép, amely 

ténylegesen nem foglal magába minden embert, s nemegyszer kisded nyájnak tűnik, az egész 

emberiség számára az egység, a remény és az üdvösség kezdete. Krisztus, aki ezt a népet az 

élet, a szeretet és az igazság közösségévé alapította, eszközként is felhasználja mindenki 

megváltására, és elküldi az egész földkerekségre a világ világosságául és a föld sójául. Ez azt 

jelenti, hogy az Egyház nem az Isten országa, de annak kezdete és csírája a világban. Az 

Egyház Isten országává akkor válik, amikor Jézus Krisztus újra megjelenik dicsőségében. 

Addig azonban az Egyház szeretettel veszi körül mindazokat, akiket  az emberi gyengeség 

gyötör, sőt szegény és szenvedő alapítójának képmását ismeri föl a szegényekben és 

szenvedőkben, próbál könnyíteni nyomorúságukon és bennük Krisztusnak akar szolgálni. A 

bűnösöket – minket is –  magába foglaló Egyház egyszerre szent és mindig megtisztulásra 

szorul, azért szüntelenül a bűnbánat és a megújulás útját járja.  

A második meghatározás, hogy ti. az Egyház Krisztus titokzatos, latinul misztikus 

teste, ennek a nép gondolatnak a belső, kegyelmi oldalát, igazi mélységét jelenti. Az 

Egyháznak ugyanis van egy evilági szervezete, sokan éppen emiatt idegenkednek tőle, de ez 

végeredményben ugyanazt jelenti, hogy nekünk is van gerincoszlopunk. E nélkül 

összeomlanánk. De a szépségünket, a vonzó voltunkat nem ettől tesszük függővé. Többet 

jelent a külső szemlélő számára a tekintetünk, a szemünk ragyogása, a kedvességünk, a 

szavaink őszintesége, a segítőkészségünk. Az Egyház sem bírta volna ki szervezete, azaz 



gerincoszlopa nélkül a történelem viharait, az üldözéseket, az eszmei támadásokat. 

Természetesen az Egyház sem a szervezete miatt Egyház, hanem a hiteles élete, az 

életszentségre való törekvése, a tanításának hiteles és érthető megfogalmazása, a 

rászorulóknak nyújtott segítsége miatt. Az Egyház igazi mélysége, hogy abban a mélységes 

Krisztussal való kegyelmi kapcsolatban éli meg mivoltát, amit éppen az a tény jelez, hogy az 

Egyház Krisztus titokzatos teste. Ez a szó: „titokzatos” éppen arra utal, hogy az Egyháznak 

Krisztussal való kapcsolatát ne külsőségekben akarjuk felfedezni, hanem éppen a Krisztussal 

való benső, kegyelmi kapcsolatban. Mert az Egyház Krisztus teste, amelynek a feje Krisztus, 

ezért ebben a testben elárad a Fő Lelke, a Szentlélek. Az Egyház biztonsága nem önmaga. Az 

Egyház biztonságát a rá Krisztustól kiárasztott Szentlélek szavatolja. Mert Isten az, aki az 

emberiséget megteremtette és üdvözíteni akarja, aki éppen ezért az Egyházat is akarja, ezért 

biztos, hogy a Szentlélek megvédi az Egyházat a saját tagjainak esendőségétől, de a külső 

világból eredő támadásoktól is. A mögöttünk álló kétezer esztendő éppen a Szentlélek 

hatékonyságáról tanúskodik, és éppen erről fog tanúskodni a még  ki tudja, mennyi előttünk 

álló idő ebben a világban. Ezért fontos, hogy a Zsinat hangsúlyozza: „A látható szervezettel 

ellátott társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekezetet és a kegyelmi 

közösséget, a földi Egyházat és a mennyei javakban bővelkedő Egyházat nem szabad két 

valóságnak tekintenünk, hanem emberi és isteni elemekből álló, egy összetett valóságot 

alkotnak. Ezért nem közönséges analógia alapján a megtestesült Ige misztériumához hasonlít. 

Amint ugyanis az isteni Igének a fölvett emberi természet mint az üdvösség Vele 

elválaszthatatlanul egyesült élő szerve szolgál, ugyanígy szolgál az Egyház társadalmi 

szerkezete az őt éltető Léleknek, Krisztus Lelkének a test növekedésére.”  

Ez a kegyelmi közösség éppen a szentségek révén jön létre. Ebből a szempontból 

különösen is fontos a három fő szentség: a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia. A 

keresztség arra rendeli a hívőket, hogy miután Isten gyermekeivé újjászülettek, az emberek 

előtt vallják meg a hitet, melyet Istentől az Egyház által kaptak. A bérmálás szentségével még 

tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, hogy 

Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet. 

Amikor részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, az egész keresztény élet forrásában és 

csúcspontjában, Jézus Krisztus áldozatát ajánlják föl Istennek, s vele együtt önmagukat.  

Lehet, hogy ennek az elmélkedésnek a során hiányérzetetek támadhatott, mert nem 

rólatok, a világi keresztényekről volt szó. de ezeket az egész lelkigyakorlat alapvetéseként 

föltétlenül el kellett mondanom. Bizonyára több gondolatban is magatokra ismerhettetek. A 



következő elmélkedésben kifejezetten a világi keresztényekről lesz szó. Köszönöm a 

figyelmeteket!  

MÁSODIK ELMÉLKEDÉS 

  

A Zsinat ráirányítja a figyelmet arra a tényre, hogy a Szentlélek Isten népét nemcsak a 

szentségeken és a papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem 

minden rendű és rangú hívőnek különleges kegyelmeket is ad, melyekkel alkalmassá és 

készségessé teszi őket különféle tevékenységek vagy hivatalok vállalására az Egyház 

megújhodása és tovább építése érdekében. A Szentléleknek ezeket az ajándékait nevezzük 

karizmáknak. Ezek között vannak  rendkívüliek, bennük nagyon is világossá válik a 

természetfölötti élet jelenléte, de vannak egyszerűek is, melyeken keresztül a mindennapi élet 

hatékonyabban megélhető. Ezek a karizmák, akár a legragyogóbbak, akár a hétköznapiak és 

gyakoribbak, a keresztények vigasztalására szolgálnak és örömmel kell fogadnunk azokat, 

mert az Egyház szükségleteihez igazodnak és ezért nagyon hasznosak. Ezért nagyon fontos, 

hogy ki-ki legyen tudatában annak, hogy milyen karizmát vagy karizmákat kapott a 

Szentlélektől. Ezeket mindenki azért kapja, hogy használjon vele, velük az Egyháznak, 

konkrétan embertestvérei életének.   

 A Zsinat a világi hívek karizmáját a következőképpen határozza meg: „A világi hívek 

különös sajátossága a világi jelleg. Sajátos hivatásuk alapján a világi hívek dolga, hogy az 

ideigvaló dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A 

világban élnek, vagyis a világnak mindenféle feladatában és munkakörében, a családi és 

társadalmi élet megszokott körülményei között, szinte ezekből a szálakból van szőve az 

életük. Itt hívja meg őket Isten, hogy saját hivataluk gyakorlásával az evangélium 

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

tanúságával – hitük, reményük és szeretetük ragyogásával – mutassák meg másoknak 

Krisztust. Különleges módon rájuk tartozik tehát, hogy mindazokat a földi dolgokat, 

melyekkel szoros kapcsolatban vannak, úgy világítsák meg és rendezzék, hogy Krisztus 

szerint történjenek és növekedjenek, s a Teremtő és a Megváltó dicséretére szolgáljanak.”  

Az Úr Jézus híveinek a világban való jelenlétét és működését a só, a kovász, a hegyen 

épült város, a világosságot adó lámpa képeivel világítja meg. A sónak a feladata, hogy 



megfelelő mértékben alkalmazva ízessé tegye az ételeket, illetve tartósítsa azokat. A 

kovásznak az a feladata, hogy áthassa a lisztet és fogyasztásra alkalmas, étellé érlelje, alakítsa. 

A hegyen épült város feladata, hogy tájékozódási pont legyen, útirányt mutasson a 

közlekedőknek. A lámpatartóra helyezett világító testnek a feladata, hogy a sötétségben 

segítsen eligazodni. Végül is ezek hallatlan konkrétsággal érzékeltetik a világban élő hívő 

ember feladatait. A hívő ember tehát nem léphet ki a világból, éppen a világban élve feladata 

az, hogy élhetővé tegye az életet, lehetségessé tegye a maga körében mindenki számára az 

emberi élethez szükséges javak elérhetőségét, életének, szavainak tanúságával az emberi élet 

igazi értelmének felismerését segítse elő mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerül. A 

végső cél pedig az, hogy a világot teremtő, az embert a barátságára, és ezáltal az élet 

teljességére hívó Istent megdicsőítse. Ezt a képsort ezért zárja le Jézus Krisztus ezzel a 

mondattal: „Ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és 

dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16).  

A teljesség igénye nélkül kiragadnék néhány általam fontosnak érzett részletet a Zsinat 

tanításából: Tudatosítanunk kell a világi hívek méltóságát. Közös a tagok méltósága, közös az 

istengyermekség kegyelme, közös a meghívás a tökéletességre, egy az üdvösség, egy a 

remény és osztatlan a szeretet. Krisztusban, az egy Egyházban nincs különbség sem faji vagy 

nemzeti, sem társadalmi vagy nemi alapon. Éppen a Krisztusban a keresztség által elnyert 

újjászületésből fakad az, hogy az Egyházban mindenki egyenlő. Természetesen az Egyházban 

is vannak különböző tisztségek, feladatok, ezen az alapon vannak különbségek az egyes 

résztvevők között, de ez nem érintheti keresztény méltóságukat. A pápa, a püspök, a pap, a 

világi hívő egyformán keresztény. A nagyobb szolgálattal a felelősség nagyobb, ez azonban 

nem befolyásolhatja mindegyikünk keresztény mivoltának elismerését és értékelését.  

A világi híveknek világi szakértelmükkel és tevékenységükkel hatásosan kell 

hozzájárulniuk ahhoz, hogy a teremtett javak a Teremtő rendelkezése szerint és az Ő Igéjének 

világosságában az emberi munka, a technika és a civilizáció haladása által minden ember 

javára szolgáljanak, hogy a javakat méltányosan osszák el, és az emberi és keresztény 

szabadság egyetemes fejlődését mozdítsák elő.  Így fogja egyre jobban megvilágosítani 

Krisztus az egész emberi társadalmat épp az Egyház tagjain át a maga üdvöt hozó 

világosságával. Ezen a területen hallatlanul fontos, hogy a világi hívek gondolkodását és 

tevékenységét a keresztény lelkiismeret vezesse. Ennek a lelkiismeretnek kell meghatároznia 

emberi kapcsolatainkat, a munkában való helytállásunkat, keresztény, emberi és hivatásbeli 



fejlődésünket, a társadalmi folyamatokban való részvételünket. A választásokban való 

részvételünk is lelkiismereti kérdés, adott esetben a szentgyónásaink témája is. 

Számomra sokat mondó volt a Zsinat szövegében az a gondolat, hogy „a világi hívek 

különösen arra hivatottak, hogy jelenlévővé és tevékennyé tegyék az Egyházat olyan helyeken 

és körülmények között, ahol csak általuk lehet az Egyház a föld sójává.” Például egy 

munkahelyen az Egyházat, és így a kereszténységet jelenlévővé és tevékennyé csak az ott 

dolgozó világi hívek tehetik. Ha egy világi hívő számára fontos a hite, a kereszténysége, 

akkor nagyon is fontosnak kell lennie a munkája minőségének, a kollégáival való 

kapcsolatának, a beszéde minőségének, a pontosságának, a segítőkészségének, és 

alkalomadtán a beszélgetései témájának is: meg tud-e jelenni mindebben a keresztényég? „Ez 

az evangelizáció, tudniillik Krisztus hirdetése az élet tanúságával és a kimondott szóval, 

sajátos jelleget és különleges hatékonyságot nyer attól, hogy a világ megszokott körülményei 

között történik” – fogalmaz a Zsinat. Ehhez kapcsolódik az az életbevágó tény, hogy az 

evangélium hirdetése, a Krisztus melletti tanúságtétel az egész Egyház feladata. Az egész 

Egyház például a világi hívek milliói is. Kérdés, hogy a világi hívek mennyire érzik 

feladatuknak az evangélium hirdetését? Vagy úgy vannak vele, hogy a vallás az én 

magánügyem, nem rám tartozik, hogy a mellettem dolgozó társam erről gondol-e egyáltalán 

valamit. Ez mindenkinek a maga dolga. Ha az Egyház hűséges akar maradni Krisztushoz, 

erről nem mondhat le. Isten Szeretet, Végtelen Szeretet, ezért minden szeretetre képes 

teremtményét üdvözíteni akarja, azaz önmagához akarja fölemelni. Ebben a műben viszont 

minden szeretetre képes létezőnek, minden embernek részt kell vennie. Rajtunk keresztül, 

egymás iránti szerettetünk révén kell eljutnunk Istenhez, vagyis az által, hogy a szeretet Istent 

egymásnak ajándékozzuk, vagyis hirdetjük az evangéliumot. Ha tudatosítjuk, hogy milyen 

kevés a papi és szerzetesi hivatás, akkor viszont azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mikor 

juthatunk el odáig, hogy a föld végső határáig hirdessük az evangéliumot? Az emberiség 

közel van a nyolc milliárdhoz. Annak tudatában, hogy a világon valamennyi Krisztus-hívő 

körülbelül két milliárd lehet, nem csodálkozhatunk azon, hogy a Zsinat megfogalmazza: 

„Krisztus minden tanítványa köteles vállalni a hitterjesztés terhének reá eső részét.” Hadd 

osszam meg Veletek egy gondolatomat. Persze, tudom, hogy ez nagyon is leegyszerűsíti a 

problémát. de az jutott eszembe, hogy ha a két milliárd Krisztus hívőből mindegyik csak egy 

embernek adná tovább az evangéliumot, akkor  már négy milliárdan lehetnénk. És ha a négy 

milliárd keresztényből is mindenki csak egy embernek adná tovább az evangéliumot, már 

elérnénk a nyolc milliárdot. Kérdezzük meg magunktól, hogy lehetetlen lenne számunkra, 



hogy egy, csak egy embernek továbbadjuk Krisztust, az evangéliumot? Ezt a kérdéskört a 

Zsinat lezárja azzal, hogy a világ üdvözítése Isten kegyelme, hogy ez mikor, hogyan 

következik be, ez az Ő titka, de nekünk azzal az elkötelezettséggel kellene élnünk az 

életünket, hogy minden rajtunk múlik. Ezt olvassuk: „Az Egyház úgy imádkozik és dolgozik, 

hogy Isten népébe, az Úr testébe és a Szentlélek templomába bejusson az egész világ 

teljessége, és a mindenség Teremtője és Atyja Krisztusban mindenek Fejében megkapjon 

minden tiszteletet és dicsőséget.” 

Ezt a világi hívőkről szóló elmélkedést szeretném még két témával lezárni. Mind a 

kettő a II. Vatikáni Zsinat felfedezése. Ezzel a két zsinati újdonsággal szeretnélek 

megajándékozni Benneteket. Az  első téma a házassággal kapcsolatos. Így fogalmaz a Zsinat: 

„A házasságból ered a család, melyben megszületnek az emberi társadalom új polgárai, akiket 

a keresztségben a Szentlélek kegyelme Isten gyermekeivé tesz, hogy Isten népe a századok 

folyamán fönnmaradjon. Ebben a családi egyházban a szülők legyenek gyermekeik első 

hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását, különös 

gonddal pedig a papi hivatást.” Az Egyház történetében először ebben a dokumentumban 

fordul elő ez a szó: családi egyház. A gyakorlatban általában családegyházról szoktunk 

beszélni. Vagyis itt arról van szó, hogy az Egyház Isten családja. Ebben a közösségben 

elevenen él a hit, Isten valóságának a tudata, a törekvés arra, hogy Őt szeretve megvalósítsák 

akaratát, de esendőségük tudatában igénylik Isten megbocsátó irgalmát, és állhatatosan 

készülnek az örök életre. A Zsinat a Családegyház vagy Családi Egyház felfedezésével 

hallatlanul megemelte a család rangját, hiszen ez a kifejezés éppen azt jelenti, hogy a nagy 

Egyház beköltözik a családba, a családban is él az a légkör, az Istennel és egymással való 

szeretet kapcsolat, élő hit, a jövő örök életbe, a mennyországba vetett remény, ami a nagy 

Egyházat is élteti. És ha a nagy Egyház kicsiben a családban megvalósul, akkor 

feltételezhetjük, hogy a családban konkréttá válik, lehetségessé válik a nagy Egyház élete. Ez 

egy gyönyörű távlat. Jó lenne, ha megpróbálnánk a családjainkból Családegyházainkat 

létrehozni. 

És a második téma. Az első keresztények között nem volt igazában nagy különbség a 

világi hívők és papjaik, pásztoraik között. Az Egyház egy boldogító egységben élte meg a 

Krisztusba vetett hitet. Szent Péter apostol első levelében olvassuk: „Mivel Hozzá, az élő 

kőhöz járultatok, ti magatok is mint élő kövek lelki házzá, szent papsággá épültök, hogy 

Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. Ti választott nemzetség, 



királyi papság, szent nép vagytok, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből 

csodálatos világosságára hívott meg titeket” (1Pét 2,4-10). Itt az apostol az egyházi 

közösséget nevezi szent papságnak, amelyben hívek és pásztoraik együtt vannak. Az Egyház 

papi nép, részesedik Jézus Krisztus papságában. Ez a gondolat a középkorban háttérbe szorult, 

amikor túl nagy hangsúlyt helyeztek a fölszentelt papságra. A hívő nép papsága elfelejtődött. 

A Zsinat fedezte fel újra ezt a gondolatot és megfogalmazta, hogy az egész Egyház részesedik 

Krisztus közvetítésében, papságában. Ennek a részesedésnek két módja van. Az egyik a 

szolgálati papság, amelyet felszentelnek arra, hogy hirdessék az evangéliumot, Jézus Krisztus 

személyében vezessék a szent liturgiát, szolgáltassák ki a szentségeket, vezessék a 

közösséget. A másik pedig az általános vagy egyetemes papság, amelyben részesedik 

mindenki, akit a Krisztusba vetett hitben megkereszteltek és megbérmáltak, azaz minden 

világi hívő is. Mindkettő a maga sajátos módján Krisztus egy papságából részesedik. Világi 

hívőként tehát tudatosítsuk, hogy Jézus Krisztus papságában részesedünk. Ez először is azt 

jelneti, hogy mi, világi hívők nemcsak hallgatjuk azt a szentmise áldozatot, amelyet Jézus 

Krisztus áldozataként a felszentelt szolga felajánl, hanem mint Krisztus papságának részesei, 

együtt mutatjuk be az áldozatot. Általános papságunk vagy másképpen egyetemes papságunk 

révén részesei lehetünk Jézus Krisztus közbenjárásának. Általános papságunkat gyakoroljuk 

az imádságunkban, a lelki életünk megélésében, az önmegtagadásainkban, böjtünkben, 

jócselekedeteinkben, de különösképpen azzal, hogy a szenvedéseinket Jézus keresztjével 

egyesítve hordozzuk és felajánljuk mások üdvösségéért, a magyarság megtéréséért, a világban 

a hit gyarapodásáért, a bűnösök megtéréséért. Szent Pál apostol a Kolossze-i keresztényeknek 

ezt írja: „Most örülök értetek elviselt szenvedéseimnek, és Krisztusnak a testemben 

megnyilvánuló gyötrelmeit bevégzem az Ő testéért, az Egyházért” (Kol 1,24). 

Szenvedéseinken Jézus Krisztus keresztáldozata jelenik meg. Igazában a mi gyötrelmeinkben 

Jézus Krisztus üdvözítő szenvedése bevégződik, de addig, amig a világ beteljesedéséig a 

keresztények hordozzák az Ő szenvedését testükben, igazában bennük Jézus Krisztus 

megváltó halála és mindörökké való közbenjárása folytatódik az Ő dicsőséges eljöveteléig. És 

itt érdemes lenne tudatosítani, hogy a mai világban nincsen család, ahol a még hitben élő 

családtagok nem élnék meg fájdalmasan azt, hogy gyerekeik, unokáik már elhagyták a hitet. 

Éppen ezeknek a szenvedéseknek az elfogadásával és felajánlásával az ő számukra 

jelenvalóvá tehetik Jézus Krisztus megváltó keresztáldozatát, és kiérdemelhetik a mennyei 

Atyától a megtérés, az üdvösség kegyelmét mindazok számára, akiknek hitetlensége fölött 

szomorkodnak. Általános papságunk gyakorlása ennyire konkrét az életünkben.  



A Zsinat ezzel fejezi be az általános papságról a gondolatait: „Jézus Krisztus, a 

legfőbb és örök főpap, mivel tanúságtételét és szolgálatát a világi hívek által is folytatni 

akarja, Lelkével élteti és szüntelenül serkenti őket minden jó és tökéletes cselekedetre. 

Azoknak ugyanis, akiket bensőségesen a maga életéhez kapcsol, saját papi hivatalából is részt 

ad lelki istentisztelet bemutatására, hogy Isten megdicsőüljön és az emberek üdvözüljenek. 

Ezért a Krisztusnak elkötelezett és a Szentlélek által fölkent világi hívek csodálatosan arra 

hívatnak és válnak képessé, hogy a Lélek gyümölcsei egyre bőségesebben teremjenek bennük. 

Mert minden cselekedetük, imádságuk, apostoli kezdeményezésük, hitvestársi és családi 

életük, mindennapi munkájuk, testi-lelki pihenésük, ha a Szentlélek tölti be, sőt az élet terhei 

is, ha türelmesen hordozzák azokat, Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozattá 

válnak, melyet az Eucharisztia ünneplésében az Úr testének fölajánlásával együtt nagy 

áhitattal ajánlanak föl az Atyának. Így a világi hívek,  mint mindenütt szentül cselekvő 

imádók magát a világot szentelik Istennek.” 

HARMADIK ELMÉLKEDÉS 

  

A továbbiakban lelkigyakorlatunk második témájával foglalkozunk a zsinati 

dokumentum 5. fejezete alapján. A fejezet címe: „Az életszentségre szóló egyetemes 

meghívásról az Egyházban”. Ebben  az elmélkedésben néhány alapvető igazságot szeretnék a 

figyelmetekbe ajánlani. 

Induljunk el onnan, hogy az egész teremtésnek középpontjában az ember áll. A 

világmindenség a maga létével, szépségével, értelmességével azért van, hogy az ember evilági 

létének környezete legyen, biztosítsa a létéhez szükséges feltételeket, eszköze, terepe is 

legyen annak, hogy az ember kibontakoztassa önmagát. A teológia fölveti azt a kérdést, hogy 

miért teremtette Isten a világot? A válasz: Istennek nem volt szüksége a világra. Arra sem 

kényszerítette senki Őt, hogy egyáltalán önmaga létén túl még más létezőket is létbe hívjon. 

Erre egyedül szeretete késztette. Ennek a szeretetnek a középpontjában a szeretetre képes, 

értelmes, szellemi lélekkel bíró ember áll, aki képes arra, hogy Isten feléje irányuló 

szeretetére válaszoljon. Ha az ember a teremtés fölött gondolkodva ráébred arra, hogy ezen 

keresztül a személyes szeretet közeledik hozzá, akkor erre a szeretetre válaszolnia kell. 

Szabadsága képessé teszi arra, hogy válaszoljon is, mert arra is rá kell ébrednie, hogy ebben a 

kapcsolatban van a létének az értelme. Az embernek egyedül Istennel való kapcsolatáért 



érdemes élnie. Ha meg akarja élni élete értelmét, akkor azt Istennel való kapcsolatában 

fedezheti fel.  

Istent, az Ő embernek szóló meghívását, ajánlatát a teremtett világból felismerni, 

felfedezni ha nem is könnyű, de lehetséges. Szent Pál az ószövetségi Bölcsesség könyvét 

idézve megfogalmazza: „Ami Istenből megismerhető, az nyilvánvaló az emberek előtt, mivel 

Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a 

világ teremtésétől fogva alkotásaink értelmes vizsgálata révén felfogható. Úgyhogy nincs 

mentségük, mivel megismerték Istent, mégsem dicsőítették mint Istent, s nem adtak neki 

hálát, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétült. 

Bölcsnek mondták magukat, és bolondok lettek: a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték 

halandó ember, madarak, négylábúak és csúszómászók képével” (Róm 1,19-23). Ha a modern 

ember nem is imád különféle teremtményeket, de bálványokat készít magának bőségesen 

sikerben, tudományban, technikában, hatalomban, szexualitásban, hadd ne soroljam tovább. 

Isten azonban meg akarta könnyíteni az ember dolgát, ezért a teremtésen túl segítségére sietett 

a kinyilatkoztatásban, amelynek ma is elérhető és hiteles forrása Jézus Krisztus, illetve az 

Egyház. 

A keresztény teológiában van két fogalom, amelyek nagyon is közel hozzák hozzánk 

az életszentség megértését. A kezdeti időkben a római birodalom egy keleti és nyugati részre 

oszlott. A keletinek a középpontja Bizánc volt, a nyugatié Róma. Természetesen a 

kereszténység is nyugati és keleti kereszténységként létezett. Nyugaton így beszélhetünk a 

római katolikus kereszténységről, keleten pedig a ma ortodoxiának nevezett kereszténységről. 

Akkor mind a kettő a katolikus Egyházban állt fönn, idővel aztán szakadások keletkeztek, 

amelyek következtében a nyugati és keleti kereszténység napjainkig elvált egymástól, de 

természetesen a megosztott kereszténységen belül hozzánk hitvallásában, szentségeiben 

legközelebb a keleti kereszténység, az orthodoxia áll.  

Az említett két fogalmat (az egyiket keleti megfogalmazásban, a másikat nyugatiban) 

Szent Péter apostol második levelében találjuk meg. A részlet így szól: „Mindazzal, ami a 

vallásos élethez szükséges, megajándékozott minket az Ő isteni ereje azáltal, hogy 

megismertük Őt, aki meghívott minket dicsőségével és erejével. Ezek által kaptuk meg azokat 

a számunkra drága és magasztos ígéreteket, hogy általuk az isteni természet részeseivé 

váljatok” (2Pét 1,3-4). Részeseivé váljunk az isteni természetnek: ez Istennel való 

kapcsolatunk pontos megfogalmazása. Az „isteni természet” azokat a tulajdonságokat jelzi, 



amelyek Istenre jellemzőek. Ha mi ezekben a tulajdonságokban, sajátosságokban részesülünk, 

akkor egészen közel kerülünk Hozzá. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy azonossá válunk 

Vele, mi is istenné válunk. Ez nem lehetséges. A Teremtőtől a teremtményt olyan mély 

szakadék választja el, ami a teremtmény számára áthidalhatatlan. Ezt egyedül Isten hidalhatja 

át. Hogy ezt megtette, erről szól a Fiúisten megtestesülése, emberré levése. Az Ő személyében 

a két természet, az isteni és az emberi együtt létezik. Jézus Krisztusban valóra vált az idézett 

levél részlete: Jézus Krisztusban az ember, a Názáreti Jézus részesült az isteni természetben, 

egyedül Ő az istenember. De éppen rajta keresztül közelségbe kerülhetünk az isteni 

természettel, magával Istennel. Ezt a közelséget Szent János apostol így fogalmazza meg: 

„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és 

azok is vagyunk!  Azért nem ismer minket a világ, mert Őt nem ismeri. Szeretteim, most Isten 

gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha 

megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk úgy, amint van” (1Jn 3,1-2). 

Ezt az istenközelséget, az isteni természettel való érintkezést a keleti teológia ezzel a 

szóval fejezte ki: görögül „tejózisz”, magyarul: „megistenülés”. Ez hasonlít ahhoz, amikor az 

ember tábortűz mellett ül. A tűz közelségétől átmelegszik egész teste, arca kipirul, szinte ő 

maga is lángra gyúl, tűzzé válik. Ez valósul meg a Szentlélek által. Erről írja Szent Pál: „Nem 

a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, aki 

által kiáltjuk: „Abba, Atya!” Maga ez a Lélek tesz tanúságot lelkünknek arról, hogy Isten 

gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és 

örököstársai Krisztusnak, minthogy Vele együtt szenvedünk, hogy Vele együtt meg is 

dicsőüljünk” (Róm 8,15-17). Ebben a részletben a „fogadott fiúság” pontosan egyenértékű a 

megistenüléssel. Abban a tényben, hogy egy gyermeket a természetes családjától eltérő másik 

család befogad, nem válik természetes gyermekeivé a befogadó szülőknek, de új családjának 

teljes jogú tagja lesz, részesedik ennek a családnak minden javában. Mi éppen így lehetünk 

Istennel való kapcsolatunkban. Fogadott fiai, lányai leszünk, nem válunk a Szentháromság, az 

isteni család tagjaivá, de Jézus Krisztus által részesedünk mindazokban a javakban, 

amelyekkel Isten rajta keresztül meg akar ajándékozni bennünket. Vagyis olyanok leszünk, 

mintha… 

A nyugati teológia ezt a valóságot a „kegyelem” szóval fejezi ki. Ez a mi vallásos 

nyelvünkben egy sokszor hallott, sokszor mondott szó. Erről azért kell kicsit bővebben 

szólnunk, mert az átlag ember az igazságszolgáltatás vonatkozásában kerül vele kapcsolatba, 



de a vallási nyelvben más a jelentése. A kegyelem igazában viszonyt kifejező szó, Istennel 

való viszonyunkat fejezi ki. Igazában Istent jelenti, aki irántunk való, részünkről 

kiérdemelhetetlen szeretetből közeledik hozzánk, önmagával akar megajándékozni, 

önmagához akar fölemelni bennünket. Időnként dologként beszélnek róla. Például az „Úr 

angyala” imádság befejező könyörgésében ezt mondjuk: „Kérünk Téged, Úristen, öntsd 

lelkünkbe szent kegyelmedet!” Ez félreérthető, mert a kegyelem az eddigiek szerint nem 

dolog, hanem a hozzánk szeretetből közeledő Isten. A kegyelmet csak akkor értjük helyesen, 

ha ezt a személyes közeledést értjük rajta. Ebben az összefüggésben szoktunk „megszentelő” 

és „segítő” kegyelemről beszélni. Természetesen Isten azért közeledik hozzánk, hogy 

megszenteljen bennünket, vagyis önmagához hasonlóvá formáljon át bennünket. Ekkor válik 

valóssággá az evangélium csodálatos ígérete. Jézus mondja az utolsó vacsorán: „Ha valaki 

szeret engem, az megtartja, amit mondok. Atyám is szeretni fogja, s eljövünk hozzá, és 

szállást készítünk maguknak nála” (Jn 14,23). A Szentlékekről meg ezt állítja: „Ti ismeritek 

Őt, mert nálatok lakozik és bennetek marad” (Jn 14,17). Ezen mondatok alapján hisszük, hogy 

a Szentháromság bennünk lakik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindegyikünkbe 

külön-külön beköltözik Isten, de ez a bennünk lakás a hozzánk való közelségét, a Vele való 

kapcsolatunk intimitását, bensőségességét fejezi ki. A „segítő” kegyelem Istennel való 

kapcsolatunknak azt a vonását hangsúlyozza, hogy Őrá mindig számíthatunk, életünket átöleli 

az Ő gondviselése. Ebben a személyes közelségben kell azután értenünk minden 

kegyelemmel kapcsolatos megfogalmazást. Szoktuk mondani, hogy attól, aki megteszi Isten 

akaratát, Ő nem tagadja meg kegyelmét. Nyilván Isten nem szab feltételeket arra, hogy 

minket szeressen. Mi viszont tudatosíthatjuk, hogy egy személyes kapcsolat csakis 

kölcsönösség alapján létezhet. Ezért részünkről magától értetődő, hogy a Hozzá való 

hűségünk Istennek hozzánk való viszonyát is meghatározza. Itt sokkal inkább rólunk van szó, 

mint Istenről. A másik mondat: „A kegyelem a természetre épít.” A vallásosságunk 

hitelessége nyilván függ attól, hogy Istennel való kapcsolatunk mennyire hatja át az életünket, 

mennyire alakít át bennünket, mennyire határozza meg magatartásunkat.  

Ez a két kifejezés, a megistenülés és a kegyelem tulajdonképpen magába foglalja az 

életszentség meghatározását. Ha megértettük ezeknek mondanivalóját, akkor igazában már azt 

is tudjuk és meg is éljük, hogy az életszentség itt a földi életben a hitben, a reményben és a 

szereteteben elkezdődő életállapot, de igazi kibontakozása az üdvösségben, az örök életben 

következik be. Az igazában Istennel való tökéletes, az egész örökkévalóságot meghatározó, 



Vele való boldogító kapcsolatunk. A következőkben fölidézzük a Zsinatnak az életszentséggel 

kapcsolatos néhány megfogalmazását. 

 A Szentírás megfogalmazása szerint  „Isten akarata az, hogy az emberek szentté 

legyenek” (Ef 1,4). Az életszentségre való elhivatottságot Jézus Krisztus válogatás nélkül 

minden tanítványának meghirdette: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 

tökéletes!” (Mt 5,48). Mindegyikükre elküldte a Szentlelket, aki belülről készteti őket, hogy 

szeressék Istent teljes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és minden erejükből (vö. 

Mk 12,30, s hogy egymást úgy szeressék, ahogy Krisztus szerette őket (vö. Jn 13,34; 15,12). 

Krisztus követői, akiket Isten nem a cselekedeteik alapján, hanem az Ő kegyelme és terve 

szerint hívott meg és tett megigazulttá Jézus Krisztusban, a hit keresztségében valóban Isten 

gyermekei és az isteni természet részesei lettek, és így valóban szentté váltak. Ezért a 

megszentelést, amit megkaptak Isten ajándékaként, életükkel kell megőrizniük és 

tökéletesíteniük. Az apostol inti őket, hogy „úgy éljenek, ahogy „a szentekhez illik” (Ef 5,3), 

öltsék magukra „mint Istennek szent és kedves választottjai a szívből fakadó irgalmasságot, a 

jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a türelmet” (Kol 3,12), és legyenek meg bennük a 

Lélek gyümölcsei a megszentelődésre (Gal 5,22), minthogy pedig sokban vétünk mindnyájan, 

állandóan rászorulunk Isten irgalmára, és naponta kell imádkoznunk: „Bocsásd meg a mi 

vétkeinket” (Mt 6,12). „Ezek után mindenki számára nyilvánvaló, hogy minden rendű és 

állapotú Krisztus hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a szeretet 

tökéletességére, és ez a szentség a földi társadalomban is előmozdítja az emberibb életmódot. 

E tökéletesség elnyeréséért a hívők vessék latba a Krisztus ajándékozásának mértéke szerint 

kapott erőket, hogy az Ő nyomában járva és hozzá hasonlóvá válva, mindenben teljesítve az 

Atya akaratát, szívvel-lélekkel Isten dicsőségére és a felebarátok szolgálatára szenteljék 

magukat. Isten népének szentsége így hozza meg bőséges gyümölcseit, amint ezt az Egyház 

története oly sok szent élete által ragyogóan bizonyítja.” 

A Zsinat megfogalmazása szerint minden Krisztus hívő meghívást kap az 

életszentségre. Isten minden ember üdvösségét akarja, de ez egyenlő minden ember 

életszentségével. Az életszentség pedig a szeretet tökéletessége. Ezzel kapcsolatban 

tudatosítsuk, hogy az Egyház a szentté avatottakban  példaképeket állít elénk. 

Mindegyikükkel kapcsolatban kiderül, hogy a maguk területén a szeretetet nem akárhogyan, 

de hősiesen élték meg. Hogy mit jelent a hősiesség, ez természetesen  kinek-kinek a maga 

mértéke szerint más és más. De lényeges, hogy hősiesség, vagyis létünk teljes bedobása, teljes 



elkötelezettsége nélkül nincsen életszentség. Számomra a zsinati szövegben meglepetésként 

hatott a következő mondat: „Minden Krisztus-hívő meghívást kap az életszentségre és saját 

állapotának tökéletességére, s ezeket köteles is elérni.” Vagyis szentté válni kötelező. Ez azért 

meglepő, mert a szentekre úgy tekintünk, hogy azok kivételezettek, azok valami nagy 

kegyelemben részesültek. A szentség valami kiváltság. És itt arról értesülünk, hogy nem 

kiváltság. Kötelező. Gondoljunk csak bele: a kereszténységünk emberségünk útja. 

Emberségünk megélése nyilván rajtunk is múlik. De az emberségünk végül is az 

üdvösségünk. Anélkül, hogy emberségünket a maga lehető legnagyobb teljességében 

megéljük, üdvözülnünk nem lehet. Ha nem üdvözültünk, értelmetlen volt az egész életünk. 

Így nézve a dolgot, emberré válnunk kötelező Isten, a Teremtő dicsőségére, de a saját 

érdekünkben is. Emberségünk végül is az életszentségünkben teljesedik ki. Ha emberré 

válnunk kötelező, akkor szentté válnunk is kötelező.  

Talán itt érdemes lenne tudatosítanunk, hogy oblátusságunknak mi az értelme. A 

szerzetesek a maguk életformájában élik meg az életszentségüket. Az oblátussággal egy 

szerzetesi életformához, a bencés életstílushoz csatlakoztunk, mert úgy éreztük, hogy ebben 

Isten szólít meg bennünket. Ennek az életformának döntő meghatározója Szent Benedek 

Regulája. Az idők folyamán voltak, akik a Szentírás részének tekintették a Regulát. Az 

Egyház ezt nem tette magáévá. A Regula nem Szentírás. De kétségtelenül benne egy nagy 

keresztény egyénisége, életszemlélete, hite, bölcsessége nyilvánul meg. Az oblátusság azt 

jelenti, hogy világi keresztény életemet a Regula szellemében élem meg. A Regula  negyedik 

fejezetében Szent Benedek atyánk felsorolja a jócselekedetek eszközeit, szám szerint 

hetvennégyet. Mondhatjuk, hogy bencésként, oblátusként ez a fejezet az életszentségünk 

kikövezett útja. Ajánlanám, hogy ha nem is okvetlenül a lelkigyakorlaton, de hozzá 

kapcsolódva olvassuk végig ezt a fejezetet. Figyeljünk arra, hogy melyik eszköz szólít meg, 

melyik lelkesít, melyiknek a nyomán tudnám a hősies szeretetet megélni. Tartsuk a Regulát 

oblátus rektorunknak. Köszönöm figyelmeteket. 

  

NEGYEDIK ELMÉLKEDÉS 

  



Elmélkedésünk kezdetén tudatosítsuk azt az alapvető megfogalmazást, hogy 

keresztényként a világban, de nem a világból élünk. A világban való létünk életszentségünk 

kibontakozására is lehet, de akadályozhatja is életszentségünk alakulását. A „világ” szó 

legalább két értelemben szerepel a Szentírásban. Az első értelemben a világ a kozmoszt 

jelenti, de jelentheti emberi környezetünket, tágabb értelemben a társadalmat is. A második 

értelem Szent János és Szent Pál apostolok írásaiban fordul elő, mégpedig negatív 

értelemben. A világ igazában magát az Istennel szembenálló, Őrá nem figyelő, akaratát nem 

teljesítő embert jelenti. Az apostolok szemben állnak ezzel az emberrel, mert ez az ember 

szemben áll Istennel. Az első János levél világosan fogalmaz: „Ne szeressétek a világot, sem 

azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mert 

minden, ami a világban van – a test sóvárgása, a szemek sóvárgása és a hivalkodó élet –, nem 

az Atyától van, hanem a világból. A világ pedig elmúlik sóvárgásával együtt, de aki teljesíti 

Isten akaratát, örökre megmarad” (1Jn 2,15-17). A fenti hármas felsorolás: a test, a szemek 

sóvárgása, illetve a hivalkodó élet tulajdonképpen három alapvető ösztönünket jelenti. Itt az 

emberi faj fönntartásáról, tehát a szaporodásról, az élethez szükséges javak megszerzéséről, 

tehát a gazdagságról, illetve önmagunk érvényesítéséről, sikeréről, vagyis a hatalomról van 

szó. Ezeket érinti a szerzetesi hármas fogadalom is, a szegénység, a tisztaság és az 

engedelmesség fogadalma. Ezek az ösztönök természetesen értékek. Az apostol nem azért ír 

ezekről negatív értelemben, mintha elítélné vagy rossznak tartaná ezeket. Az ösztönök 

értékekre irányulnak. Szabadságunkból következőleg élhetünk velük jól is, Isten akaratának 

megfelelően és ebben az esetben részeivé válhatnak az életszentségünknek. Élhetünk velük 

rosszul is, Isten akaratával ellenkező módon. Ebben az esetben az ösztönök a magunk 

önistenítésének kinyilvánítói lesznek, vagyis bűnné válnak. Amikor a szerzetes ezekről 

lemond, akkor ezt nem azért teszi, mert ezeket lenézi, megveti, bűnösnek, rossznak tartja, 

hanem sokkal inkább azért, hogy ezekről az alapvető emberi értékekről lemondva kifejezze 

azt, hogy számára nem az anyagi javak, nem is a szexualitás és nem is a hatalom megszerzése, 

hanem Isten a legfőbb érték. Isten az igazi Társ, Isten az igazi, mindent fölülmúló gazdagság, 

és az Isten szeretetében való élet az emberi élet igazi sikere. 

Amikor Szent Pál foglalkozik ezzel a témával, akkor ő ezt abban az összefüggésben 

teszi, hogy a keresztényeket feddhetetlen életre és osztatlan szívvel az Úrhoz való 

ragaszkodásra ösztönzze (vö. 1Kor 7,35). Az ő szavaiban is megjelenik a világ múlandósága, 

vagyis tudatosítani akarja, hogy a keresztények a világban, de nem a világból való életüket 

úgy éljék, hogy életszentségükben növekedjenek. Így fogalmaz: „Ezt mondom, testvérek: a 



hátralevő idő rövid. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem 

volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik 

vásárolnak valamit, mintha az nem volna az övék, és akik a világ dolgaival foglalkoznak, 

mintha nem merültek volna el bennük, mert a világ jelen formája elmúlik. Azt szeretném, 

hogy gond ne terheljen titeket” (1Kor 7,29-31). Ebben a megfogalmazásban a többször is 

előforduló „mintha” szó azt érzékelteti, hogy minden tettükben, minden emberi 

kapcsolatukban legyenek teljesen szabadok Isten számára. Érdekes a megfogalmazása: „Ezt a 

javatokra mondom, nem azért, hogy hurkot dobjak a nyakatokba” (1Kor 7,35). Vagyis a 

keresztény élet nem teher, hanem mindig az előrelépés, az életszentségben való fölfejlődés 

Jézus Krisztus hasonlóságára. 

A Zsinat szerint az életszentség a keresztény élet teljessége és a szeretet tökéletessége. 

A keresztény élet teljessége és a szeretet tökéletessége Jézus Krisztusban, az emberré lett 

Fiúistenben vált megtapasztalhatóvá számukra. Az életszentségünk Krisztus azért, mert a 

mennyei Atya számára a modell, amelyre teremtette az embert Jézus Krisztus volt. Annyiban 

leszünk szentek, amennyiben Jézus Krisztus hasonlóságára alakulunk, az Ő szellemi, lelki 

vonásai rajzolódnak ki az életünkön. Ezért a keresztény élet meghatározása: Krisztus 

követése. Szent Pál számára a megtérését a feltámadott Krisztussal való találkozás jelentette. 

Nem véletlenül jelenik meg leveleiben az a gondolat, hogy a feltámadott Krisztus 

hasonlóságára kell alakulnunk, Őt kell magunkra öltenünk. A Szentírás első lapjain olvasunk 

arról, hogy Isten a maga képére teremtette az embert. De tudnunk kell, hogy Isten igazi képe a 

világban Jézus Krisztus. Mi annyiban lehetünk Isten képévé, amennyiben Krisztus 

hasonlóságát öltjük magunkra. Szent Pál apostol ezt így érzékeli: „Az első ember földből való 

por. A második ember – Krisztus – mennyből való. Amilyen a porból való, olyanok a porból 

valók is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ahogy magunkra vettük a 

porból való alakját, úgy magunkra fogjuk venni a mennyeinek alakját is” (1Kor 15,47-49). 

Még hangsúlyosabban fogalmazódik meg ez a Római levélben: Akiket Isten „előre ismert, 

azokat eleve arra rendelte, hogy hasonlóvá legyenek Fia képmásához, hogy Ő legyen az 

elsőszülött sok testvér között” (Róm 8,29). Nagy élmény volt számomra egy múlt századi 

marxista filozófus meglátása. Ő szerinte Jézus Krisztus megtestesíti az emberiség nembeli 

lényegét. Ez az elvont filozófikus fogalmazás egyszerűen azt jelenti, hogy Jézus az ember. Az 

Egyház a történelemben többször volt a vallási elidegenedés képviselője. A szerencséje az, 

hogy mindig visszatérhetett Jézus alakjához, és belőle megújulhatott. Az életszentségünk is 

akkor hiteles, ha mi is állandóan kapcsolatban vagyunk Ővele, aki maga az Életszentség és 



állandóan belőle élünk, táplálkozunk és így Őbenne maradunk és Ő mibennünk. A bennünk 

élő Krisztusból, mint szőlőtőből növekszik a szőlővesszők életszentsége, a mi életszentségünk 

(vö. Jn 15,1-8). 

Miután a Zsinat meghatározta az   életszentséget, felsorolja annak néhány állapotát. 

Ezek révén mutatja be, hogy milyen is lehet az életszentség, illetve ezek az állapotok, ha jól 

éljük meg őket, az életszentségre vezetnek. Mielőtt ezeket bemutatnám, hadd jegyezzem meg, 

hogy tulajdonképpen minden emberi helyzet, állapot, amelyben meg lehet élni, hősiesen meg 

lehet élni a szeretetet, tulajdonképpen az életszentség állapota. A Zsinat által felsoroltak 

kétségtelenül olyanok, amelyekből szinte magától értetődően bontakozhat ki az életszentség.  

A Zsinat elsőként említi az életszentség állapotaként az egyházi rendet, a püspököket, 

a papokat és a diakónusokat. Ők a helyzetükből adódóan, ha azt hitelesen megélik, valóban 

szentek lehetnek. Ezzel az állapottal most nekünk nem kell foglalkoznunk, ez nem minket, 

világi híveketérint. Csak néhány sort idéznék a róluk szóló szövegből: „A papnövendékek, 

akiket az Úr meghívott, és a maga számára elkülönített, s a pásztorok felügyelete alatt 

készülnek a szolgák feladataira, alakítsák elméjüket és szívüket e nagyszerű 

kiválasztottsághoz fáradhatatlan imádsággal, lángoló szeretettel, csak arra gondolva, ami igaz, 

igazságos és dicséretre méltó, s mindent Isten dicsőségére és tiszteletére cselekedvén. 

Hozzájuk csatlakoznak azok az Istentől kiválasztott világi hívek, akiket a püspök hív meg, 

hogy teljesen az apostoli munkának szenteljék magukat, s nagyon eredményesen dolgoznak 

az Úr szántóföldjén.” Igazában e miatt az utolsó mondat miatt idéztem a fenti sorokat. Világi 

hívek több területen is szorosan együttműködnek a papsággal. Igazában nélkülük nem is lenne 

működőképes a papság. Ezek közül a területek közül a legfontosabb a hitoktatás. Nyugodtan 

kijelenthetjük, hogy lényegében szinte a teljes hitoktatást világi hívek végzik. Azt persze nem 

tudhatom, hogy az oblátusok között vannak-e világi hitoktatók. Akár vannak, akár nincsenek, 

de ismerőseitek között bizonyára vannak, nagyon kérem, hogy hívjátok fel a figyelmüket arra, 

hogy mennyire fontos az a szolgálat, amit végeznek. Ha az ifjúság a jövő, akkor nyilván az 

általuk hitoktatásban részesült fiatalok határozzák meg a magyar Egyház jövőjét. Három 

dolog, ami nélkülözhetetlenül fontos: az első az, hogy a hitoktatók emberileg legyenek 

alkalmasak arra, hogy a hitet oktassák, vagyis jellemes, értelmes, humorérzékkel rendelkező 

és pedagógiailag és teológiailag felkészült, magyarul: normális emberek legyenek. Aztán 

természetesen hiteles legyen a keresztény életük. Ezen elsősorban azt értem, hogy a lényeget, 

a Jézus Krisztussal való kapcsolatot éljék meg. Ne magánkinyilatkoztatásokkal, esetleg sokak 



számára fontos, de egyáltalán nem lényeges jámbor dolgokkal etessék a gyerekeket. 

Harmadszor pedig a hittant ne a gyerekek szórakoztatásának tekintsék, hanem valóban a hitre, 

a hívő életre való felkészítésnek.  

A papság után a Zsinat az életszentség állapotaként a házasságot említi. Ez nagyon 

fontos újdonság, mondhatnánk szemléletváltás. Volt idő, amikor az Egyházban természetes 

volt az, hogy a tökéletesség állapotának a szerzetességet tekintették. Ebben az összefüggésben 

a házasságról szó sem esett. Valószínűleg ennek egyik oka volt az, hogy a házasságban 

szexuális életet is élnek. A szexualitásra még gondolni is képtelenség volt a tökéletesség 

kapcsán. Nagyon fontos, hogy zsinati dokumentumban fogalmazódik meg a házastársi 

kapcsolat értékelése. Ezt olvassuk abban a lelkipásztori konstitúcióban, amely az Egyház és a 

mai világ kapcsolatáról szól: „Ez az egyszerre emberi és isteni természetű szerelem a 

házastársakat szabad és kölcsönös gyöngéd érzelemmel és tettekkel bizonyított 

önajándékozásra vezeti, és egész életüket áthatja. Messze fölülmúlja tehát a pusztán erotikus 

vonzódást, mely ha önzésből fakad, gyorsan és szánalmasan elenyészik. E szerelem a 

házasság sajátos aktusában egyedülállóan kifejeződik és tökéletesedik. A bizalmas és tiszta 

házastársi egyesülés cselekményei tehát tiszteletreméltó erkölcsi értékek, és emberhez 

méltóan gyakorolva azt a kölcsönös önátadást jelzik és mélyítik el, mely által a lélek 

örömével és hálájával gazdagítják egymást.” 

Másodéves teológusként, tehát 20 évesen megírtam egy pályázatot a keresztény 

házasságról. Diákként persze Szentírást nem olvastam. Ebben a pályázatban döbbenten 

fedeztem fel azt a gondolatot, hogy Szent Pál szerint a férfi és nő szerelme, házassága Jézus 

Krisztus és az Egyház egymás iránti szeretetének a képe. Számomra ez azóta is a házasság 

misztikája. Nagyon is fontos lenne, hogy a házastársak ebben a misztikában éljenek, ez 

beépüljön az életszentségükbe. 

Az életszentség vonatkozásában fontosnak kellene tartanunk, hogy a házasság hivatás. 

Az emberek magától értetődőnek tartják, hogy valaki megnősül vagy férjhez megy. Pedig ez 

egyáltalán nem magától értetődő. Mert Isten szeretet, és emberi életünk célja a szeretetben, 

Istenben való élet, ezért minden ember a szeretetre kap meghívást. De a szeretetnek sokféle 

formája van. Nem biztos, hogy minden férfi és minden nő a házasságra kap Istentől hivatást. 

Hivatásunkat fel kell ismernünk, meg kell találnunk. És ha lelkiismeretes vizsgálódás után 

valakinek úgy látszik, hogy a házasság a hivatása, neki magának törekednie kell arra, hogy 



alkalmas legyen a házasságra. Mindez lényeges ahhoz, hogy a házasság az életszentség 

állapota legyen ki-ki számára.  

A Zsinat az életszentség állapotaként beszél az özvegységről és azokról, akik nem 

léptek házasságra. Mind a két állapotban a magányosságot élhetik át. Hogy ezt szenvedésként 

élik meg vagy pozitívumként, ez megint attól függ, hogy hogyan élik meg az Úr Jézussal való 

kapcsolatukat. A tanítványokhoz intézett szavai mindnyájunkhoz szólnak. Ezt mondja: „Ti a 

barátaim vagygtok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket 

szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak benneteket, 

mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek” (Jn 15,14-15). Jézus egyébként 

Vőlegénynek is mondja magát. A Vele való barátságban, a Vele megélt lelki szerelemben 

valóban túljuthat az ember a magányosságon. Jézusban olyan barátra, társra lelhet, akivel 

megoszthatja az életét, akiből igazi bátorítást, örömöt meríthet.  

Számomra különösen sokat mondott a Zsinat akkor, amikor a nehéz fizikai munkát is 

az életszentség állapotának mondta. Én a Zsinat idején kereten kívüli papként fizikai munkás 

voltam. Nagyon is átéltem, hogy a Zsinat engem is megszólított, amikor ezt olvashattam: 

„Azok pedig, akik gyakran kemény munkát végeznek, az emberi munkával ne csak 

önmagukat tökéletesítsék, ne csak polgártársaikat segítsék s emeljék magasabb szintre az 

egész társadalmat és a teremtést, hanem tevékeny szeretettel kövessék Krisztust is – aki saját 

kezével dolgozott, s az Atyával együtt most is valamennyiünk üdvösségén mukálkodik –, 

azáltal, hogy örvendeznek a reményben, egymás terhét hordozzák, s  mindennapi 

munkájukkal mint apostolok is egyre nagyobb életszentségre jutnak.” 

Az életszentség állapotai között utolsóként említik, de azt hiszem, egyáltalán nem 

utolsó jelentőségű azok helyzete, „akiket szegénység, gyöngeség, betegség vagy bármilyen 

nyomorúság szorongat, vagy üldözést szenvednek az igazságért, akiket az Úr boldognak 

hirdetett az evangéliumban, s kiket „a minden kegyelem Istene, aki Krisztusban örök 

dicsőségre hívott meg minket, rövid szenvedés után maga tesz tökéletessé, erősít és szilárdít 

meg” (1Pét 5,10). Jézus nem véletlenül szólítja fel a szenvedőket, hogy a keresztjüket Vele 

együtt hordozzák. Ez a keresztjét hordozó Jézussal való azonosulás a magunk szenvedésében 

hallatlan sok erőt, bátorítást és vigasztalást adhat. Ugyanakkor pedig átélhetjük, hogy az a 

szenvedés, amit Jézussal együtt hordozunk és felajánlunk, éppen a Megváltóval  való 

egységünk által kiérdemelheti a megtérést, a bűnbocsánatot, az élet  terhei közötti vigasztalást 

mindazoknak, akikért felajánlhatjuk.  



Nagyon fontos az életszentség állapotait tárgyaló rész lezárása: „Minden Krisztus-hívő 

életének állapota, feladatai és körülményei által napról napra jobban megszentelődik, ha hittel 

fogad el mindent a mennyei Atya kezéből, s együttműködik az isteni akarattal úgy, hogy a 

földi élet szolgálatával mindenkinek nyilvánvalóvá teszi azt a szeretetet, mellyel Isten szereti 

a világot.” 

Köszönöm figyelmeteket! 

  

  

  

ÖTÖDIK ELMÉLKEDÉS 

  

Miután a Zsinat bemutatta azokat az élethelyzeteket, amelyekben különösen is 

lehetőség nyílik a szeretet tökéletességének megélésére, foglalkozik az életszentség 

eszközeivel is. Természetesen az életszentség a hozzánk kegyelmesen közeledő Isten 

ajándéka. Az életszentségnek a Zsinat által felsorolt ezközei nem rendkívüliek, 

tulajdonképpen a mindennapi keresztény élet jelenségei. Nem ezek gyakorlásával válunk 

szentté, de ezek úgy alakítják a lelkiségünket, hogy képessé válunk a kegyelem befogadására. 

Biztos vagyok benne, hogy ezeket naponta megélitek, gyakoroljátok. Ezért nem arról akarlak 

meggyőzni Benneteket, hogy ezek fontosak, inkább velük kapcsolatban egy-egy teológiai 

fogalmat mutatnék be, amelyeknek tudatosításával elmélyültebben élhetjük át 

életszentségünknek ezeket az eszközeit. Idézem a Zsinat szövegét: „Szeretet az Isten, és aki 

megmarad a szeretetben, Istenben marad és Isten őbenne” (1Jn 4,16). Isten pedig a szívünkbe 

árasztotta a nekünk adott Szentlélek által (vö. Róm 5,5), így tehát az első és legfontosabb 

ajándék a szeretet, mellyel Istent mindenekfölött, a felebarátot pedig Őmiatta szeretjük. 

Annak érdekében, hogy a szeretet a lélekben jó magként felnövekedjen és teremjen, minden 

hívőnek szívesen kell hallgatnia Isten igéjét és a kegyelem segítségével meg kell tennie Isten 

akaratát; a szentségekben, főleg az Eucharisztiában és a szent cselekményekben gyakran részt 

kell vennie, imádkoznia kell és állandóan gyakorolnia kell az önmegtagadást, a hathatós 

felebaráti szeretetet és az erényeket. A szeretet ugyanis, mint a tökéletesség köteléke és a 



törvény tökéletes teljesítése (vö. Kol 3,14; Róm 13,10) uralja, eltölti lélekkel és célba viszi a 

megszentelődés minden eszközét. Ezért az Isten és a felebarát iránti szeretet pecsételi meg 

Krisztus minden igazi tanítványát.” 

A továbbiakban ezekhez fűzök néhány megjegyzést. 

Minden hívőnek szívesen kell hallgatnia Isten igéjét. Talán ehhez hozzátehetnénk, 

hogy nem csak hallgatnunk kell az igét, de napi olvasmányunkká is kellene válnia. Ha nincs is 

sok időnk, de azért minden kereszténynek kellene naponta legalább fél, háromnegyed 

órájának lennie, amit erre kellene fordítania. Persze, a Szentírás olvasásának különböző 

módszerei vannak. Van, aki folyamatosan olvassa a Szentírást. Így aztán életében legalább 

egyszer-kétszer a végére jut. Mások a napi szentmíse olvasmányait veszik. Ismét mások 

ötletszerűen nyitják ki a Szentírást, és ahol kinyílik, ott olvasnak bele. Számomra nagyon 

fontosak az evangéliumok. Ezeket kellene folyamatosan olvasnunk és rajtuk keresztül egyre 

jobban beleélni magunkat Jézus személyébe, életének eseményeibe. Fontos lenne úgy 

olvasnunk az evangéliumokat, hogy magunkat is beleképzeljük. Látjuk Jézust, hogyan hat 

ránk, milyennek látjuk, hogyan érint bennünket a viselkedése, az, amit mond. Látjuk a 

körülötte levő embereket, barátait és ellenségeit, hogyan hatnak ránk, mi hova állunk 

közöttük? Nyomatékosan buzdítja és sürgeti a Zsinat az összes Krisztus-hívőket, főleg a 

szerzeteseket, hogy a Szentírás gyakori olvasásával szerezzék meg „Jézus Krisztus fönséges 

ismeretét” (Fil 3,8). Szent Jeromos ismert mondata: „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri 

Krisztust.” Oblátusokként beletartoztok a bencés közösségbe, így a szerzeteseknek szóló 

zsinati buzdítás rátok is vonatkozhat. Szívesen folyamodjanak magához a Szent Szöveghez, 

akár az Isten szavában bővelkedő szent liturgia közvetítésével, akár lelkiolvasmányképpen, 

akár megfelelő bibliamagyarázatok és egyéb segédeszközök által. Jelzem, hogy magam mind 

a négy evangéliumról írtam egy-egy könyvet, amelyekben a Szentírás kiadását követve a 

teljes szöveget végig magyaráztam. Ezek persze csak Tihanyban kaphatók, a Lukács 

evangéliumról szóló már el is fogyott. Ezek nem több száz oldalas kötetek, alig haladják meg 

a száz oldalt. Arra azonban a Zsinat fölhívja a figyelmet, hogy a Szentírás olvasását 

imádságnak kell kísérnie. így lesz belóle beszélgetés Isten és ember között, mert Szent 

Ambrus szerint „amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást 

olvassuk, őt hallgatjuk.” Hadd hívjam fel itt a figyelmet az imádságnak egy fontos formájára, 

amelyben nem szavakkal, de Isten jelenlétében gondolatokkal imádkozunk. Ezt hívjuk 

elmélkedésnek. Ennek nagy előnye, hogy a gondolkodás révén az, amiről gondolkodunk, 



áthatja a személyiségünket. A szóbeli imádságot elmondjuk, de ezzel be is fejeztük. Az 

elmélkedés viszont áthatja a személyiségünket, alakít bennünket. Hasonlít ahhoz, amikor egy 

kiszáradt cserépre vizet öntünk. Az lassan beszivárog az egész cserépbe, és a kókadt, 

elszáradásnak indult növény egyszer csak kivirul. Az elmélkedés révén válik a hitünk igazán 

személyiségünk részévé, tartalmává. Sokkal inkább istenélmény ez az imádság, mint a szóbeli 

ima. Valakítől egyszer azt hallottam, hogy a kezünk öt ujjáról le lehet olvasni az elmélkedés 

módszerét. Az elmélkedéshez először is kell egy hüvelyknyi csend. Nemcsak lármától 

körülvéve nem lehet elmélkedni, de belülről, a szívünkben is el kell csendesednünk, hogy 

Istenre figyelhessünk. A mutató ujjunk az értelmünk szerepére utal, hiszen azzal ismerjük 

meg az igazságot. Az elmélkedésben meg akarjuk ismerni, érteni azt, amiről elmélkedünk. A 

középső ujjunk az akaratunkra hívja fel a figyelmet. A megismert, átélt igazsággal 

kapcsolatban állás kell foglalnunk, döntéseket kel hoznunk, hogyan akarjuk megélni, hogyan 

akarunk viszonyulni hozzá az életünkben. a gyűrűs ujjunk természetesen az érzelmeinkre 

hívja fel a figyelmet. Érzelmek nélkül színtelenné, unalmassá válik az élet. Nagyon is fontos, 

hogy a hitünket átérezzük. Tudjunk lelkesedni érte, átérezzük, hogy Istennel való 

kapcsolatunk boldogít bennünket. Fiatal pap koromban egyszer a természetben 

lelkigyakorlatoztam. Egy bokor tövében ültem. Egyszer csak fölfedeztem, hogy egy hernyó 

mászik az ágon és közben eszik is belőle. Elborzadva néztem és közben eszembe jutott, hogy 

ez a bűn. Azóta is, évtizedek után is él bennem ez az élmény. A kis ujjunk igazában az 

elmélkedés befejezését jelenti. Kisujjnyi, rövid szóbeli imádságban megköszönjük a 

kegyelmeket, amiket kaptunk, hálát adunk a fölismerésekért és erőt kérünk, hogy amit 

megláttunk, meg is tudjuk valósítani. Hadd hívjam fel itt a figyelmeteket Szent Benedek 

atyánk mindennapos imádságára. Gyönyörű átgondolása ez az Úr Jézussal való 

kapcsolatának. Bizonyára közöttetek is széles körben ismert. Nekem ez a mindennapos 

imádságom része, naponta elimádkozom. 

A kegyelem segítségével meg kell tennünk Isten akaratát. Lehet, hogy Isten akaratát 

fenyegetésnek érezzük. Annak a héber szónak, ami például a Mi Atyánk imádságában 

szerepel: „Legyen meg a Te akaratod” többféle értelme van. Például kifejezheti a 

vágyakozást, a kívánságot, a szeretetet, az örömöt. A héber örömnek mondja azt, amit Szent 

Jeromos „akarat”-tal ad vissza. Isten akarata tehát azt az örömöt jelenti, amelyet népében lel 

az Úr, azt a nagy szeretetet, amelyet választottja iránt érez. Fontos lenne, hogy bármennyire is 

Isten akarata szerepel az Úr imájában, gondolkodásunkat áthassa az, hogy amikor akaratáról 

hallunk vagy arról beszélünk, igazában a szeretetéről beszélünk. Alapvető feladatunk, hogy 



Istennek hozzánk való viszonyát szeretetként éljük meg, és valóban fontosnak tartsuk, hogy 

ezt a szeretetet fölismerjük az életünkben és ne egyszerűen Isten akaratát akarjuk teljesíteni, 

hanem az Ő irántunk való szeretetétre akarjunk válaszolni. Megkapóan fejtegeti ezt a 

gondolatot a francia ciszterci  apát, André Louf „Bennünk a Lélek imádkozik” című 

könyvében. Az imént az ő gondolatainak a lényegét fogalmaztam meg. Valóban fontos 

kérdés, hogy hol ismerhetjük meg, hol fedezhetjük fel Isten akaratát, ami nem felénk irányuló 

fenyegetés, hanem az Ő szeretete. Az első keresztények a Szentírást Isten hozzájuk intézett 

szerelmes leveleként olvasták. Ebből a levélből, amennyiben úgy olvassuk, hogy az 

személyesen nekünk szól, felismerhetjük az Ő szeretetét, amely létünk valamilyen 

vonatkozásában érint minket. De ezt a szeretetet fedezhetjük fel életünk körülményeiben is, és 

megszólíthat bennünket mindennapi kötelességeink terében is. De természetesen 

imádságunkban mindig ott kell lennie annak a kérésnek, hogy az egész életünket Isten 

szeretetének áradó bőségében tudjuk élni és értelmezni. Ekkor valóban minden az Ő 

szeretetéről fog beszélni nekünk és mi is egyre jobban átélhetjük az iránta való szeretetet és a 

fölötte való örömöt. 

Életszentségünk eszközeként élhetjük meg az Eucharisztiát és a szentségeket. Az 

Eucharisztiát ünnepelve a liturgiában ismételten találkozunk ezzel a szóval: „emlékezet”, 

„emlékezés”. Az Eucharisztiára vonatkozó hitünkben ezek kulcsszavak. Fontos 

tudatosítanunk, hogy a Szentírás ezeket a szavakat más értelemben használja, mint a 

közbeszéd. A közbeszédben az emlékezés, emlékezet azt jelenti, hogy a múltban átétünk egy 

szép eseményt, részünk lehetett egy nagyszerű emberi találkozásban. Az esemény elmúlt, a 

találkozásnak folytatása nem lett. Ezek már csak a gondolatvilágunkban léteznek. Jó 

visszaemlékezni rájuk. A Szentírásban ezek a szavak mindig kapcsolatban vannak Isten nagy 

tetteivel. Ezek a tettek nemcsak gondolatainkban léteznek. Amikor ezekre emlékezünk, ezek a 

tettek jelenvalóvá válnak, ha nem is történelmi konkrétságukban, de jelentőségükben, Istennel 

való kapcsolatunkban. Ez azt jelenti, hogy Isten soha nem a múltból tekint ránk, a Vele való 

kapcsolatunk mindig „most” történik. Az Eukarisztiát ünnepelve Jézus Krisztus halálára és 

feltámadására, megváltásunkra emlékezünk. de ez nem egyszerűen egy gondolatban való 

visszatekintés, hanem az emlékezés révén Jézus halála és feltámadása jelenvalóvá válik. 

Természetesen Jézus nem fog újra meghalni és feltámadni, de az emlékezés révén 

megváltásunk hatalmas eseményei itt és most jelenvalóvá válnak. A kenyér és bor, amelyek 

Jézus szavai szerint a Szentlélek erejével átlényegülnek az Ő testévé és vérévé, amelyek a 

Golgotán értünk adott áldozattá váltak, itt és most oltárunkon a liturgia ünneplésében 



megjelennek. Itt van az óriási különbség a katolikus hit és a protestáns szemlélet között. Ez 

utóbbiban nincs szó a keresztáldozat és feltámadás jelenvalóságáról. A protestánsok számára 

a megváltás 2000 évvel ezelőtt a Golgotán megtörtént. Szentmise áldozatról ők nem 

beszélnek. Számukra Úrvacsora van, ami emlékeztet Jézus megváltó halálára, de nem jeleníti 

meg azt. A református keresztények számára az Úrvacsorában nincs is jelen Jézus, ez csak 

emlék. Természetesen a megváltás számunkra is megtörtént a Golgotán 2000 évvel ezelőtt, de 

számunkra óriási kegyelem, vigasztalás és erőforrás, hogy erre nem a múlt emlékeként 

gondolunk vissza, hanem megjelenik közöttünk, ismétlem, nem történelmi konkrétságában, de 

ránk vonatkozó jelentőségében, kegyelmében. Érdemes még azt is tudatosítanunk, hogy Jézus 

a kezében tartott kenyeret és a kezében tartott kehely bort testének és vérének mondja. Az 

arám nyelv szabálya szerint a test és a vér nem egyszerűen az ember részei, de magát a 

személyt, az embert is jelentik. Amikor Jézus a kenyeret és a bort testének és vérének mondja, 

igazában önmagáról beszél. „Ez én vagyok!” – mondja. Az Eucharisztia révén Ővele lépünk 

élő, igazi közösségbe. A szentségekben ez a Jézussal való közösség folytatódik, illetve bomlik 

ki.  

Az önmagtagadás nyilvánvalóan a szeretet gyakorlásának fontos mozzanata. A 

szeretettel együtt jár, hogy a másik embert, a testvéremet annyira szeretem, hogy kész vagyok 

érte meghalni. Emberi kapcsolatainkban, az egymáshoz való alkalmazkodásban, az 

egymásnak való megbocsátásban, az egymás megsegítésében valamiképpen mindig 

meghalunk egymásért. Önmagunkat, önmagunkból valamit oda kell adnunk a másikért. 

Önmegtagadásainkban, önmagunkról való lemondásban, önmagunk fegyelmezésében ezt az 

egymásért való meghalást éljük át. E nélkül nem működik a szeretet, és e nélkül lehetetlen az 

életszentség is. A szeretetet hősiesség nélkül nem lehet gyakorolni. Önmegtagadásaikban ez a 

hősiesség konkrétizálódik.  

Ugyancsak erről van szó az erények gyakorlásában is. Az erények olyan készségek, 

amelyek képessé tesznek bennünket arra, hogy a jót tartósan, állhatatosan gyakorolni tudjuk. 

Az erények között beszélünk isteni erényekről, ezek a hit, a remény és a szeretet. Isteni 

erények, mert ezeket Istentől kapjuk, és ezek által tudunk Istenhez eljutni. Ha az 

életszentségünk Istennel való személyes szeretetközösség, akkor természetes, hogy ezek 

nélkül hiteles vallásos életet élni nem lehet. Az erények között azonban beszélünk olyan 

emberi jótulajdonságokról is, amelyek megjelennek és nélkülözhetetlenek az egymással való 

kapcsolatainkban. A nélkülözhetetlenségüket fejezzük ki az elnevezésükkel. Ezeket nevezzük 



sarkalatos erényeknek. Ahogy egy ajtó bizonyos sarokvasakon függesztődik föl, ugyanilyen 

sarokvasak ezek az erények is. Négy van belőlük. Az igazságosság azt jelenti, hogy megadjuk 

mindenkinek, ami jár neki, ami fontos számára az életéhez. Az okosság azt jelenti, hogy 

tudatában vagyuk annak, mi az életünk értelme, és hogy az életünk megfelelő 

kibontakozásához mire van szükségünk, illetve mit kell tennünk.  A mértéktartás erénye azt 

jelenti, hogy minden tettünkbe annyi energiát fektetünk be, amennyire szükség van. És végül 

az állhatatosság  erénye azt jelenti, hogy a jó megvalósításában, Isten és embertestvéreink 

iránti szeretet megélésében tartósan megmaradunk. Ezek az erények nyilván nagyban 

befolyásolják és meghatározzák az életszentségünk stílusát, valóságát.  

Az életszentség eszközeiről szóló gondolatokat a Zsinat a vértanúsággal, mint a 

szeretet legnagobb tettével zárja. Idézem: „Mivel Jézus, az Isten Fia azzal nyilatkoztatta ki 

szeretetét, hogy életét adta értünk, senkinek sincs nagyobb szeretet annál, aki életét adja Érte 

és testvéreiért (vö. Jn 15,13). Már az első időktől fogva voltak – és mindig is lesznek – 

keresztények, akik arra kaptak meghívást, hogy a szeretetről ezen a legkiválóbb módon 

tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösen az üldözők előtt. A vértanúságot tehát – 

mellyel a tanítvány hasonlóvá válik a Mesterhez, aki a világ üdvösségéért szabadon fogadta a 

halált, és a vérontásban olyan lesz, mint Ő – az Egyház a legnagobb ajándéknak és a szeretet 

legnagyobb próbájának tekinti. Keveseknek adatik meg, de mindenkinek késznek kell lennie 

arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, s Őt az Egyház történelméből soha nem 

hiányzó üldözések közepette kövesse a keresztúton”, ami Jézus Krisztus feltámadása 

következtében egyben a Fény Útja is. Köszönöm megtisztelő figyelmeteket! 

Köszönöm figyelmeteket! 

 


