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Krisztusban Kedves Testvérek! 

(Kivonat a mai előadásból: “Teológia felnőtteknek”) 

 

A mai napon szentmisénket összekötjük a “Teológia felnőtteknek” 

című kurzus soron következ alkalmával, egyrészt azért, mert a 

templomtér alkalmasabb arra, hogy a kellő szociális távolságot be tudjuk 

tartani – másrészt azért, mert a szentmise időpontja állandósult az este 

18 órára, és így ütközés lépne fel. A katekézisnél megszokott PPT-vetítés 

természetesen ezúttal sem marad el. Olyan olvasmányokat választottam 

a votív miseszöveghez – 

amely a koronavírus-

fertőzés megfékezésére 

lett megfogalmazva – 

amelyek kapcsolódnak 

mai katékézisünk 

témájához: Isten az 

általa megteremtett 

világban már önmaga 

létét is kinyilatkoztatta.  

 Sokszor, ha a 

kinyilatkoztatásra 

gondolunk, akkor vagy 

a Bibliára, vagy pedig az 

üdvösségtörténetre – illetve arra asszociálunk, hogy Isten belépett az 

emberiség történetébe, hogy feltárja önmagát. Ez utóbbi igaz is: hiszen a 

kinyilatkoztatás más szóval önközlés, bemutatkozás. Viszont az, hogy 

Isten valósággal belép a történelembe, egy természetfeletti aktus. Létezik 

azonban természetes kinyilatkoztatás is, ami azt jelenti, hogy az ember a 

természetes ész fényénél képes felismerni Isten létezését. A teremtett 

világ rendje egyértelműen erről tanúskodik.  

 Mindenek előtt: az ember fogékony Istenre. Valamennyien úgy 

születünk meg, bennünk van a természetfelettire, illetve az Istenre való 

vágy. A teljes boldogság, a mindentudás, az ingyenes szeretet utáni vágy, 

amelyek a végtelenbe irányítanak bennünket – ugyanis, mint 

tapasztaljuk, sohasem elég az annyi. Isten ezeket a legbelsőbb vágyakat 



TISZAFÜRED RK. PLÉBÁNIA  2020. MÁJUS 25. HÉTFŐ 
 

 
2 

azért ültette el bennünk, hogy önmaga felé fordítson ezek által. Az Istenre 

való nyitottságra válaszol Isten a kinyilatkoztatással. Először is 

jelentkezik a teremtett világ rendjében, hogy létezik az a valaki, aki be 

tudja tölteni ezeket a legbelsőbb vágyakat. Azt követően belép a 

történelembe, illetve mindenki személyes történelmébe, ezzel mintegy 

megszentelve annak az embernek az életét. Mindezzel ugyanakkor döntés 

elé állítja: őt választja-e, vagy a bűnös világot? Erre pedig válasz a hit vagy 

akár a hitetlenség.  

 A Bölcs 13,1-5, a Róm 1,20, valamint az I. Vatikáni Zsinat dogmatikai 

konstitúciója is kimondja: Az ember a természetes ész fényénél 

megismerheti Istent. Gondoljunk bele! Az univerzum rendezettsége, az 

élőlények szerevezetének 

egysége – ahogyan 

összepászol a Föld 

atmoszférája nyújtotta 

adottságokkal. Az emberi 

tüdőt például élteti a 

levegő. A kozmosz 

egészében minden a 

helyén van, és ez 

elgondolkodtató. A Föld 

megfelelő méretű, megfelelő távolságra van a Naptól és a Holdtól. 

Gondoljunk bele a víz összetételére: egy színtelen, szagtalan, íztelen 

anyag, ami nélkül mégis: egyetlen élőlény sem lenne képes létezni. Azzal 

a példával tudnánk leginkább szemléltetni Isten létének 

szükségszerűségét, mint amikor létezik egy film, amelyet senki sem 

készített el. Tökéletes kameramozgások,- és beállítások, megvilágítás, 

nagyszerű zenei kíséret, a szereplők megfelelő mozdítása, vágás, 

forgatókönyv… És mégis: nincs rendezője. Ugye, hogy ez lehetetlen? 

Abszurd! Ugyanezt mondhatjuk el a világgal kapcsolatban is, ami egy 

műalkotás. Márpedig, ha van műalkotás – kell, hogy legyen egy művész 

is. Ez a művész pedig nem más, mint Isten…  


