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357. Hogyan kapcsolódik a keresztény erkölcs a hithez és 

a szentségekhez? 

Amit a hitvallásban megvallunk, azt közvetítik a 

szentségek. A szentségek révén ugyanis a hívők megkapják 

Krisztus kegyelmét és a Szentlélek ajándékait, melyek képessé 

teszik őket arra, hogy Isten fiainak új életét éljék, Krisztusban, 

akit hittel fogadtak be. 

358. Miben gyökerezik az emberi méltóság? 

Az emberi személy méltósága abban gyökerezik, hogy 

Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. A szellemi és 

halhatatlan lélekkel, értelemmel és szabad akarattal felruházott 

emberi személy rendeltetése Isten, aki testestül-lelkestül örök 

boldogságra hívta meg. 

359. Hogyan érheti el az ember a boldogságot? 

Az ember a boldogságát Krisztus kegyelmének erejével 

érheti el, ami az isteni élet részesévé teszi őt. Krisztus az 

evangéliumban megmutatja övéinek az utat, mely a vég nélküli 

boldogságra vezet: a Boldogságokat. De Krisztus kegyelme 

működik mindenki másban is, aki a helyes lelkiismeretet 

követve keresi és szereti az igazat és a jót, és kerüli a rosszat. 

360. Miért fontosak számunkra a Boldogságok? 

A Boldogságok Jézus tanításának középpontjában állnak, 

megismétlik és tökéletessé teszik Isten ígéreteit, melyeket 

Ábrahámtól kezdve adott. Megrajzolják magának Jézusnak az 

arcát is, meghatározzák az igazán keresztény életet és föltárják 

az embernek cselekedetei végső célját: az örök boldogságot. 

361. Milyen kapcsolatban vannak a Boldogságok az 

ember boldogság utáni vágyával? 

Megfelelnek annak a velünk született boldogságvágynak, 

amelyet Isten ültetett az emberi szívbe, hogy magához vonja, s 

amelyet egyedül Ő tud beteljesíteni. 

362. Mi az örök boldogság? 

Isten látása az örök életben, ahol teljesen „részesei leszünk 

az isteni természetnek” (2Pt 1,4), Krisztus dicsőségének és a 

szentháromságos élet örömének. Ez a boldogság felülmúlja az 

emberi képességeket, Isten ingyenes és természetfölötti 

ajándéka éppúgy, mint a kegyelem, amely a boldogságra vezet. 

Az ígért boldogság a földi javakkal kapcsolatban erkölcsi 

döntések elé állít minket és arra késztet, hogy Istent mindennél 

jobban szeressük. 

Katolikus vagyok! – Kérdések és válaszok hitünkről! 

Örömmel tapasztaltuk, hogy idén is szép számmal vettek részt a 

kedves testvérek az Ökumenikus imahét alkalmain. Köszönjük 

mindazoknak, akik segítségünkre voltak a szervezésben,vagy 

süteménnyel, itallal szeretetvendégségünk előkészítésében. 
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Az egész test a lélek eszköze és kifejezője. A lélek nem 

csupán ott lakik a testben, miként az ember a házában, hanem 

benne van és tevékenykedik minden tagban és minden 

idegrostban. Ez a lélek szól a testnek minden vonalából, 

formájából és mozdulatából. Elsősorban azonban az arc és a 

kéz a lélek eszköze és tükre. 

 Hogy ez így van az arcnál, mindenki előtt 

nyilvánvaló. De figyelj csak meg egyszer egy embert -

akárcsak magadat is -, hogy a kéztartásban miként nyilvánul 

meg valamely kedélymozgalom, pl. az öröm, a meglepetés, a 

várakozás! A kéz hirtelen fölemelése vagy enyhe 

megrándulása nem mond-e sokszor többet, mint maga a szó? 

Közben-közben nem úgy érezzük-e, hogy a kimondott szó 

jóval durvább, mint a kéznek finom, sokatmondó beszéde? 

Az arc után a kéz a legszellemibb része a testnek. Mint a 

munka eszköze, mint támadó- és védőeszköz természetesen 

kemény és erős, de ugyanakkor igen finoman kiképzett, 

gazdagon tagolt is, és mozgékony, érzékeny idegek járják át. 

Ezért kiválóan alkalmas arra, hogy kifejezhessük vele saját 

lelkünket. De arra is jó, hogy segítségével másnak a lelkét 

fogjuk föl. Hiszen nem másnak a lelkét fogja-e föl az, aki 

megragadja a feléje nyújtott kezet? Nem annak a lelke szól-e 

ebből a kézből minden bizalmával, örömével, igenlésével, 

fájdalmával? 

Ezért egészen természetes, hogy a kéz ott is beszél, ahol a 

léleknek oly sok a mondanivalója és fölfognivalója: az Isten 

előtt. Ahol önmagát akarja adni, s ahol Istent akarja fogadni: 

az imádságban. 

Ha valaki összeszedi magát s lelkében egyedül van 

Istennel, akkor a két kéz szorosan egymásba kulcsolódik, az 

egymás közé illesztett ujjak összeszorulnak, mintha a belső 

áramlásnak, amely szeretne kicsapni, most az egyik kézből a 

másikba kellene átömlenie, visszaáradnia a belsőbe, hogy 

minden ott bent maradjon Istennél. Önmagunk összeszedése 

ez, mellyel védjük az elrejtett Istent. És ez azt mondja: ,,Isten 

az enyém, én meg az övé, és mi ketten ott bent magunkban 

vagyunk.'' 

Hasonlóképpen tesz a kéz akkor is, amikor valami belső 

feszültség, valami nagy ínség, fájdalom fenyeget kitöréssel. 

Ismét szorosra kulcsolódnak a kezek, és a kéztördelésben a 

lélek küszködik önmagával, míg csak önmagát legyőzve el 

nem csöndesedik.           forrás: Romano Guardini: Örökmécs 

A Kéz – I. 
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