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BIBLIKUS KATEKÉZIS
FELNŐTT HITTANULÓKNAK

A lelkipásztori gyakorlat egyik alaphelyzete, hogy - esküvő vagy keresztelés
előtt - olyanok lépnek a lelkipásztor elé, akiket ugyan megkereszteltek, de alig
-alig rendelkeznek vallásos ismeretekkel, vagy esetleg nem is kapták meg a ke
resztséget, és néhány óra leforgása alatt a papnak el kell vezetnie őket annak
a döntésnek a küszöbéig, hogy tudatosan vállalni tudják a keresztény életet. Ebben
a munkában, a hit megalapozásában, a keresztény életbe való bevezetésben elen
gedhetetlenül fontos a Szentírás - majdhogynem az egyetlen eszköz. A lelki
pásztor mégsem adhat tisztán biblíkumot, elméletet. Úgy kell érvelnie a Szerit
írásból, hogy az írás feleletet jelentsen a mai hivő problémáira.

Az első nehézség azonban éppen az: még mielőtt kezünkbe vennénk a Szent
írást, hogyan tehetjük meg "tekintéllyé", a hit forrásává. Először tehát néhány hit
alapozó (fundamentális) kérdést kell tisztáznunk. Hogyan lehetséges olyan könyv,
amely bár teljesen emberi szó, emberi írás, egyúttal "Isten szava", "szent" írás
számunkra? Egy kicsit már elővételezve a Szentírás szavát, talán ott kezdhetjük
a válaszadást: az ember "Isten képmása", alapvetőert "képmás", tükör. Tükre a
konkrét dolgoknak, a dolgok belső összefüggéseinek is. Megkérdezhetjük: miért
ne lenne lehetséges olyan "tükröződés", amely némcsak ezekről a konkrét adott
ságokról, hanem a lét legvégső összefüggéseiről is képet ad? Ennek a képnek a
segítségével tehát azt mondhatjuk: a Biblia olyan emberi szó, amely nemcsak
az emberről, hanem a lét végső forrásáról. Istenről is képet ad valamiképpen,
tehát nemcsak az ember szava, hanem Istené is.

Azonnal felvetődhet azonban itt az a kérdés is, miért éppen ez a (zsidó-ke
resztény) írás a szent írás számunkra; miért nem az emberiség vallásos iratai,
mínt a Ríg-védák vagy Zarathustra írásai, vagy éppen a mohamedán Korán?
A kérdés még élesebb, ha azt kérdezzük, miért éppen ez az "Abrahámtól Krísz
tusíg" terjedő míntegy 1900 éves időszak az üdvtörténet, ez az egészen szűk

metszet az emberiség sok évmilliós történetében? Más szóval a történeLmiség
jelent itt problémát. A feleletet pedig éppen az ember történelmiségében kell
keresnünk. Az ember lényegéhez tartozik, hogy időben szétbontva él. Egyéni
életünkben és az emberiség történetében egyaránt megtapasztaljuk ezt az idő
beliséget, Ha tehát - még tisztán elvileg vizsgálva a kérdést - azt keressük,
hogyan jöhet létre kapcsolat Isten és ember között, az ember oLdaLáról feltétlenül
úgy tűnik: csak történelmí'eg, azaz időben élő emberek történelmi tapasztalatán,
istenélményein keresztül. És Isten oLdaLáról is beláthatjuk: ha lsten odafordul
az emberhez, akkor egészen lehajol hozzá, figyelembe veszi ezt a történelemhez
kötöttséget. Az iménti kérdésre tehát így válaszolhatunk: éppen azért, mert a
mí Szentírásunk ténylegesen élő, történelmi emberek végső tapasztalatait, isten
élményeit tükrözi, azért szól az egész emberiséghez, hozzánk is, akik ugyanígy
időben élünk, történelmi adottságok között hozzuk meg döntésünket.

Megjegyezhetjük. a különböző népek mitoLógiáit alapvetően az különbözteti
meg a Szentírástól, hogy időn kívüliek, az emberi belső időtlen kivetülései. Még
viszonylag a Korán emlékeztet leginkább a Bibliára, de ez épp abból fakad,
hogy keresztény és zsidó hagyományokat alkalmaz adott kultúrkörre. A történel
miség helyes értelmezése azt is megérteti velünk. miért találunk fejlődést, foko
zatos kibontakozást az üdvösség történetében. Ezért találunk annyi gyöngeséget,
sőt kegyetlenséget is (újszövetségi szemmel nézve) az Oszóvetség tör céneteiben,
Csak Krisztusban ér célba az emberiség, és ez a Szentírás-értelmezés sok-sok
problémájára feleletet jelent számunkra.

Még itt, az egész Szentírásra vonatkozó. előzetes, bevezető kérdések között
vetődhet fel az is, hogyan kell elképzelnünk a Szentírás létrejöttét, a sugalmazást,
mit jelent az a gyakori fordulat: "Isten szólt", "ezt mondta az Úr". Piet
Schoonenberg így veti fel ezt a kérdést: azt jelenti ez a kifejezés, hogy Isten
valamiféle levegőrezgesek kiváltója, netán égi telefonbeszélgetés résztvevője?

Semmiképp sem. Isten nem e világ okainak része - figyelmeztet. Nem áll az
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ember-partner helyére. De mindennek transzcendens oka, tehát ó teszi lehetóvé,
hogy teremtménye cselekedni - és így beszélni vagy írni tudjon. Az "Isten szól"
kifejezés tehát azt a tényt akarja kifejezni, hogy beszédre késztet valakit. Nem
úgy, ahogy az orgonista mozgatja a billentyűket. Ez rövidzárlatot eredrnényezne.
Isten szava csak úgy isteni, ha egészen átjárja az embert, az megtapasztalja és
sajátjaként köz:i. Igy Isten sugalmazása az emberi beszéd és írás "múfajain"
koresztul tör utat hozzánk.

Hasonló bevezető kérdések mellett még itt. indításként kell szélnunk arról
is, hogy a Szentírás megszerettetésében jelentős szerepe lehet az irodalomnak,
a képzőművészeteknek, a zenének. Egy-egy istenes-vers Adytól, bibliás tárgyú
festményeknek (esetleg vetített képen). énekeknek, zenei műveknek bemutatása,
vagy például A Biblia világa című rádiós sorozatra való utalás erősítheti azt a
meggyőződést, hogya Biblia az emberiség kultúrájának egyik fő forrása, még
annak számára is, aki nem fedezte fel benne Isten szavát. Mi azonban úgy fog
juk kézbe venni, hogya hit forrását látjuk benne.

I'yen és hasonló előkészítés után következhetnek a tulajdcnképpení biblikus
katekézisek a [egyesoktatás, a szentségekre való felkészítés során. Lehetetlen len
ne itt néhány oldal keretében ezeknek az óráknak teljes anyagát bemutatni. Csak
néhány lehetséges megoldásra szeretném felhívni a figyelmet. Módszertanilag
helyesnek tűnik, ha minden órán szerepel konkrét Szentírás-Idézet, amelyhez
gondolatainkat kapcsolhat iuk ; helyet kap vita, a. hallottak megbeszélése is. Al
kalmazhatunk teszt-felmérést Is.. még a részletkérdések előtt, annak felmérésé
re. hogya hitjelölt a Biblia vagy általában a hit milyen kérdéseiben járatos
vagy kevésbé járatos, hogy eszerint kapjanak súlyt a megfelelő kérdések. Logikai
vázként érdemes az üdvtörténet vonalát követnünk - hiszen az első századoktól
kezdve ez jelentette a míszt-ríumba vezetés vezérfonalát - anélkül, hogy minden
részletkérdésre most kitérnénk.

Az Öszövetség fordulópont jai. A Szentírás megismerését az Ószövetséggel kell
kezdenünk, hiszen ez "pajdagógosz", Krisztushoz vezető a modern egzegéta ke
zében is. Helyesnek tűnik azonban, ha nem a teremtéstörténet felidézésével
kezdjük a Biblia tartalmának feltárását, hanem a szövetségkötés gondolatával,
hiszen a mai biblikusok meg átása szerint "előbb volt" a szövetség megtapasztalása.
és a szentírók csak ezután vetítették vissza a múltba ezt az alaptapasztalatot:
ha Isten "velünk van", akkor együtt volt az emberrel, a világgal, léte legkez
detétől.

A szövetségkőtés első fázisaként érdemes felidéznünk Abrahám múvét. A Ter
12,1-4 közlí meghívását. Ábrahám, a hit példaképe, elindul, hogy odahagyja
régi életét, és nekiindul az ismeretlennek. Az exodus (kivonulás-) élmény alap
formája ez; Isten jelenléte, hívása alapvetően megköveteli a jövő felé fordulást,
a jól ismert dolgok biztonságából való kitörést.

Ábrahám istenélménye kapcsán érdemes egy kis önreflexiót is végeznünk
hitjelöltjeinkkel. Az önmagunkkal és világunkkal való szembesülés bennünket is
elvezethet az istenismeretig. Utalhatunk az egyéni tapasztalás útjaira. Az alap
vető világnézeti kérdés - felfogásunk szerint - nem az, az anyagi lét vagy az
emberi tudat-e az első. hanem az, egyik is, másik is "megáll-e a saját lábán",
megmagyarázza-e önmagát. Ábrahám élményét ma is magunkévá tehetjük. A
"célpont", az abszolút nem található meg sem az anyagvilágban, sem az emberi
belsőben. Az ember csak az "Istenné vátás vágya", ahogy Sartre kifejezte, és
az anyag sem több. Az igazi Távlat tehát több az embernél és világánál is.
Utalhatunk itt belső, egzisztenciális érvekre is: végességünk megtapasztalására,
melyet a míndenség nevében mondunk ki, harmónia-élményünkre, amely a
"rendet Tervező" után kiált. Ábrahám jövő felé fordulásában pedig saját, vég
telen utáni vágyunkra ismerünk. Életünk örökös kilépés a nagy Ismeretlen,
Isten felé.

A katekézis során természetesen elidőzhetünk egy-egy részletnél is, mint
Abranám áldozata, a pátriárkák életsora. Most a szövetségkötés csúcspontjára,
Mózes korára fordítsuk fígyelmünket. Mindabban, amit örököltünk az Oszövet
ségtől. rendkívül lényeges az az új Isten-név, amelyet Mózes kap az égő csipke
bokornál: a Jáhve-név. A klasszikus teológia a görög "ho On"-t, a Létezőt hal
lotta ki ebből a szóból. Isten magától valóságát, létteljességét igazolta belőle. A
Szentírás mai értől szerint Istennek népével való eljegyzettségét fejezi ki inkább:
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1:n vagyok az, aki (míndlg) veletek leszek. Igéret-jellege. jövő-tartalma van ennek
a szónak. Ezért beszélhet úgy Karl Rahner Istenről. mint abszolút jövőről. Isten
örökké előttünk jár, továbbhaladásra, túllépésre kötelez. Távlat a világ és az
ember. az emberi történelem számára is. Abrahám élménye fogalmazódik meg
itt teljesebb fokon.

Rendkívül lényeges maí istenképünk formálásában az exodus, az egyiptomi
fogságból való kivonulás, a pászka-esemény is. Ez az az alapélmény, amire az
Oszövetség népe minden húsvétban újra és újra lángoló lélekkel emlékezik
vissza, mert ebben megtapasztalta, hogy Isten szabadulást jelent az ember szá
m"~a A nászka-esemény az első kézzel fogható bizonyíték a Jáhve szóban ka
pott ígéretre.

EL. ISme! csak olyan pont, amelyet érdemes az egyéni átélés síkján klszéle
sitenünk. Önmagunk túlhaladása mindennapi alaptapasztalatunk. A létezés, a
heídeggerí "exsistentia" nem más, mint örökös ex-tázis, kilépés. Létünk legbelső

vonulatát tárja föl tehát számunkra a mózesí szabadulás. Isten jelenléte felsza
badít, a szabadság megvalósítására sarkall. Különös jelentősége van ennek az
alapélménynek a modern valláskritikák korában, amelyek Isten jelenlétét az
emberi szabadság béklyójának látják.

Mózes története kapcsán érdemes utalnunk a Tízparancsolatra is, hiszen leg
többször első gyónásra való felkészülésről is szö van a jelzett lelkipásztori hely
zetben. Igaz, rögtön megjegyezhetjük, elsősorban az Újszövetség szeretetparancsát
kell számon kérnünk önmagunktól, de jó áttekintenünk a Tízparancsot is, hiszen
azt tárja elénk, mi következik abból, hogy van Isten - mit kell tennünk Isten
és az emberek szerétetéért.

Miután főbb vonalakban vázoljuk a hit jelöltekkel Izrael további történetét
- és itt analóglát jelenthet történelmünkből a honfoglalás. a királyság megala
pítása. az ország részekre. szakadása -, a próféták korában térhetünk ki a
,te11emtéstörténetre, hiszen prófécia ez is, látomás, de nem a jövőről, hanem a
múltról, a kezdetekről. A teremtés leírását csak úgy értjük meg, ha szem előtt

tartjuk, hogy a nép már megtapasztalta Isten hatékony jelenlétét saját törté
nelmében, ezért látja meg itt - létét a múltban is. Mai világlátásunk színtíén
is meg kell próbálnunk felfedezni ezt a jelenlétet.

A Teremtés könyve kapcfán számolnunk kell azzal az alapvető nehézséggel,
hogy a mai olvasó számára éppen ez a könyv jelenti talán a hit befogadásának
egyik legfőbb akadályát - a hétnapos teremtés, az ember agyagból gyúrása. az
édenkert. Feltétlenül rá kell tehát mutatnunk a vallási mondanivalő és a mű

faj (az elbeszélő jelleg) különválasztására; rá kell mutatnunk, mi írandó a kora
beli kifejezésmód számlájára, és mí a ma is érvényes mondanívaló: például az
anyag teremtett volta, az ember hivatása, a házasság-eszmény. A teremtés szép
ségét zsoltárokkal is szemléltethetjük, például a 104. zsoltárral, és ezen a ponton
már rá kell vezetnünk hallgatóinkat az imádságra, a teremtettségnek kötetlen
szavakban való kifejezésére.

Szélnunk kell aztán a prófétálás másik irányáról, a jövő felé fordulásról is.
Az egész Ószövetségen végigvonuló jövővárás kap itt konkrét formát, az Emmá
nuel, a velünk-levő-Isten, vagyis a Messiás formájában. Nemcsak azt kell ki
mutatnunk, hogyan teljesednek be az egyes jövendölések Krisztusban, hanem el
sősorban azt.' hogy Istennek az az ittléte, felénk fordulása, amit megvalósított
az Ószövetségben, Krisztusban, az ő emberségében lesz majd teljessé. Utalnunk
kell azonban a próféták másik nagy szerepére is: arra az örökös kritikára,
amellyel saját kortársaik, ha kell, a királyok ellen is fordulnak. A jövő várása
szüntelenül krítikára sarkall, szembesít önmagunkkal.

Az Oszövetség gerincének felidézése alapján tehát ezt az egységes képet kap
juk. Isten köztünk van, párbeszédbe lépett az emberrel, emberré teszi. szabad
ságot, jövőt ígér neki; jelenlétéből 84 következik, hogy elkötelezzük magunkat
a szabadság, a többemberség mellett. Nem alázza le, hanem felszabadítja, nagy
gyá teszi az embert.

A kereszt fényében. Az Újszövetség .döntő [elentőségű számunkra. ezért tisztáz
nunk kell történelmi hátterét is. Utalhatunk az evangéliumon kívüli fcrrásokra,
a fellelhető újszövetségi szövegemlékekre, a belső érvekre, nyelvi adatokra, Jézus
életének kronológíaí kérdéseire. A lényeg azonban maga Jézus Krisztus: marad.
Hangsúlyoznunk kell, a kereszténység nem elsősorban valamiféle doktrína, tan,
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hanem valaki - Jézus Krisztus elfogadása, a vele val6 kapcsolat felvétele.
Az Úr Jézus életét a legkülönbözőbb módszerekkel hozhatjuk közel. Most egy

rendhagyónak . tűnő megköz-títésmódot szeretnék bemutatni. Művének megí-rne
rését kezdhetjük vége - halála-feltámadása - felől is, hiszen ez művének össze
foglalása. A kereszthalál a legkrí tikusabb történelernkutatás szemében is a leg
hitelesebb. Eleve ellentmond a mítosz-képződés szabályainak egy "keresztrefeszített
lsten" kitalálása.

Olvassuk el a hitjelölteknek a keresztrefeszítés drámáját Szent Márk szűk

szavú tolmácsolásában (15,21-41), és értelmezzük magának az Úr Jézusnak II

szavaival: teste "értünk adatik", mert nincs "nagyobb szeretet annál, mint ha
életét áldozza valaki barátaiért". Jézus ,.proegzisztens". értünk élő és szenvedő.

A kereszten (a korszak rabszolgáknak kijáró bitófáián) tökéletesen szolidáris lesz
az emberrel, minden kor elesettjével, elnyomottjával, szenvedőjével. Élete 
határtalan szabadság. Ugyanakkor azt is hirdeti, azért jött, hogy az "Atya meg
dicsőüljön bennem". Halálán keresztül Isten határtalan szabadsága is föltárul. A
kereszt történéséből értjük meg, ki is az Isten: szüntelen lét-ajándékozás, vég
telen önátadás.

A szentmárki leírás azért is döbbenetes, mert világossá teszi, Isten jelenléte
nem ment ki csodálatos módokon emberi létezésünk kockázatának vállalása alól:
"Másokat megszabadított. magát nem tudja megmenteni" - hangzik a kereszt
alatt. Szent Márk nem félti Krisztus isteni mivoltát az "Istentől való elhagyatás"
élményétől sem, hűen közli. Annak a felnőtt kereszténységnek a tudatosításában,
amely felnőttoktatásunk fő célja egy-egy szentségre való előkészítő munkánk
során, döntő része lehet ennek a jelenetnek. Világossá teszi, hogy Isten köztünk
léte nem "deus ex machina", hanem éppen emberi szabadságunk vállalásában
részesedünk igazán e jelenlétéből.

Ezen a ponton kell utalnunk a kereszthalál és a feltámadás eUlIségére. Ez a
halál végképp kockára veti nemcsak Jézus életének, de az egész üdvtörténetnek
is az értelmét, a legvégsőkig kitárul Istennek, mint az ember és a világ jövő

jének, és épp ezzel nyitja meg minden létezés igazi távlatát. Isten elfogadta ezt
a halált, éppen ebben a halálban mondta ki legteljesebben önmagát, ezért fel
támasztotta, felmagasztalta Jézust.

Krísztus művét - az Atya és az emberek felé mutatott kettősen egy nyitott
ságát - szem előtt tartva a kereszt és a megdicsőülés fényében könnyebb már
visszatekintenünk tanítására és tetteire is. Ismét csak a súlyponti kérdéseket sorra
veve, Jézus tanításáról elmondhatjuk, az evangéliumok nem magnószalagole vagy
gyorsírói feljegyzések, tanításának lényegét azonban hitelesen megkapjuk belőlük

(ebben a 3-4 órában, ami általában rendelkezésünkre áll, nem érdemes részle
tesen boncolnunk a műfaji problémákat, bár utalhatunk rájuk), Tanításában ia
ezt kell elsősorban kímutatnunk, mit mond ezzel az emberről és Istenről.

Jézus emberképét szerétetparancsa és a Hegyi beszéd tária fel legélesebben.
A szeretet két pólust foglal magában: saját emberségünk megvalósitását és a
közösség szelgálatát. A kettő köztí mozgásí irányt a Nyolc boldogság erkölcse
hozza közel: önmagunkat csak a másokkal vállalt együttérzésben. az értük való
cselekvésben valósíthatjuk meg. Különösen fontos a krisztusi "szegénység" helyes
értékelése: nem az evilági igazságtalanságok szentesitését jelenti, hanem éppen
eIenkezőleg : a másokért vállalt áldozatokat, adott esetben a nyomor elleni küzdel
met, az ember felemelését - a másokkal való azonosulás képességét.

Már itt, az emberképnél el lehet és el is kell azonban határolnunk a keresztén'll
humanizmwst az általános humanizmustól. Közös bennük, hogy az embert kíván
ják szolgální, különbség, hogy a keresztény minden emberben, a "legkisebben"
is Krisztust látja. Indítéka, persze igazi lendítőereje is éppen ez, Krísztusbaa
pedig az "Atyára lát", Istent állítja távlatul.

Krísztus istenfogalmáról szólva először is rá kell mutatnunk az 6- és új
szövetségí istenkép közötti folytonosságra, Jézus Istene "Abrahám, Izsák és
Jákob Istene, nem a holtaké, hanem az élőké". Tehát továbbviszi az első szö
vetség leg'ényegét: Isten köztünk levő, az ember számára távlatot jelent. Ugyan
akkor kritikával fordul szembe az "írástudók és farizeusok kovászával", eme
istenkép eltorzitóival. Mint döntő fordulatot, bemutathatjuk olvasmányként a
szornbatí gyógyítác;t. Ezen keresztűl tudatosíthat juk, lehetséges az isteneszmével
val6 visszaélés. Ilyen értelemben a farizeusok Istene valóban kivetítés - ahogy
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a feuerbachi valláskritíka állítja a vallásról -, a hiteles kereszténység azonban.
íme, magában f'ogtalja az í ly tnfajta "vallásQsság" elleni kritikát.

De hogy milyen is a hiteles keresztény istenkép, azt elsősorban Jézus Atva
-képéből vezethetjük le. Mint tudjuk, az "Atya" mcgszó'Itás legsajátabb szavai kÖzé
tartozik. Egyes biblikusok szerint családias, mások szerint ünnepélyes megszó
Iítást jelent, tehát vagy "Apuka" vagy "Édesapám". Ele mindenképp azt a köz
vetlenséget, felénk Iordulást fejezi ki, ami már a Jáhve névben is benne rejlett.
lVI'?g kell mondanunk, nem azt feltételezi tőlünk, hogy "gyerekesek" maradjunk
(bár a gyermek őszinte szeretetét örökölnünk kell), nem szabadságunk f'e'adását
jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, úgy kell Isten "fiaivá" érnünk, ahogy Krisztus,
tehát azzal. hogy vállaljuk emberségünket, szabad voltunkat. Leginkább talán
a tékozló fiú története teszi világossá, Isten atyasága azt jelenti, partnernek ismeri
el az embert, nagynak, fe'nőttnek akarja. A talentumokról szóló példabeszéd
pedig azt is kifejezi, szabadságunk nem autonóm, hanem kapott szabadság, de
nem Isten ellen, hanem éppen feléje mutat. A "szabad<ágra ítélt", az ember
érdekében lázadó modern életérzésre kapjuk meg itt a feleletet.

Jézus Isten-volta szinte megközelíthetetlennek tűnik sok mai hittanuló szá
mára. Ezen a ponton, Jézus életműve tükrében talán mégis tudunk valamit
érzékeltetní abból, hogy épp az a lehetőség valósul meg Jézus Krisztusban, amit
az ember Istenre mutató szabadsága, kitárultsága hordoz, Isten pedig éppen
ebben a tökéletes emberségben "határolja le", mondja ki véglegesen önmagát,
fejezi ki belső valóságát, nem potenciális, hanem tényleges, határtalan szabadságát.

Jézus istenképéhez alapvetőerr hozzátartozik az Isten belső életéről, a Szent
háromságról szóló híradás is. Elsősorban azt kell tudatosítanunk hallgatóínkban,
hogy az teljesedik itt ki, amiről már eddig is szó volt: Isten egészen köztünk
levövé válik az üdvtörténetben, de főleg Jézus Krisztusban és a Szentlélekben,
majd az általa éltetett Egyházban. Vagyis az üdvtörténet oldaláról közelíthetünk
az "immanens" szentháromságtan felé. Tudatosítjuk, hogy Isten - szeretet, egé
szen elkötelezte magát az ember mellett, történelme mellett. Ezután jobban meg
értheti a hitet elmélyíteni akaró: Isten ilyen "belülről" is, önátadás, szeretet
él benne.

A rendelkezésünkre álló, sokszor bizony csak néhány percnyi idő keretében
leghelyesebb, ha néhány egyszerű, átfogó képpel megpróbáljuk érzékeltetni a
Szentháromság "életfolyamatát". A Szentírás hasonlatokat használ, lényegében a
tükröződés különböző síkjait írja le. Szerepel a fizikai rendből vett kép: Krisztus
a "láthatatlan látható képmása". Az "Atya-Fiú" fogalompár a biclógiából, az
öröklődésből vett hasonlat. De megjelenik a szellemi visszatükröződés is, a Lo
gosz-képben, a Lélek pedig épp az a "tükör", aki ezt a megismerést lehetövé
teszi. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk: Istenen belül önátadás, egymás felé
fordulás, tagadás (értsd: önmagáról való lemondás), egyszóval a szeretet élet
folyamata van. Ebből az öná.adásból születík a világ, az emberiség mozgása, nő

kl az üdvtörténetben Isten önközlése, Jézus műve, az egyház élete, az egyes
megkeresztelt emberek "istenfiúsága", kegyelmi élete.

A szolidáris Krisztus. Jézus tanítása adja a hátteret élete, tettei megértéséhez
is. És itt nemcsak csodáiról kell szólnunk. AZ a hihetőségí háttér, amit régebbi
korban a csodás, rendkívüli tettek jelentettek, ma rnegszűnőben van. A modern
technika elkopottá tesz mínden rendkívülit, csak az rendít meg igazán, ami mind
annyíunké, amiben a szabadság helyes megvalósításának modelljét látjuk. Ép
pen ilyen szempontból sokatmondóak az Úr hétköznapi tettei - az, ahogy elbe
szélget egyszerű emberekkel, asszonyokkal, nyilvános bűnösökkel; ahogy meg
valósítja, megéli a tökéletes szolídaritást, a teljes egyenjogúságot és nyitottságot
mindenki felé.

És ennek kifejeződését kereshetjük gyógyítása1ban is. Nem csupán a rendkívü
lit kell meglátnunk ezekben, hanem a tökéletes szeretet megvalósitását. Az
inaszakadt gyógyításának elolvasása alkalmas példa lehet arra, hogy éri tetten
Jézus az emberi belsőt s hogyan sugárzik ki ereje a testi szférára is. Az egész
embert akarja felemelni, az evangélium nemcsak a lélek üdvösségének meghir
detése, hanem a pszichoszomatikus egységben élő, teljes ember felemelésére
szólít fel. Rá kell természetesen mutatnunk a jézusi tettek végidőt megnyitó jel
legére is: Isten országának kezdetét jelzik, új történelem nyitányát,
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így tudjuk elérni. hogy a hallgató ne szakítsa ketté Jézus életét, egy fénye
sebbre és egy sötétebbre. hanern m-glássa a kettő egységét: ugyanaz az emberek
felé Isten sZeretetét közvetítő Mester tesz kü'önleges jeleket, mint aki teljes
magárahagyatásban vállalja a halál keserű poharát; ahogy a görög szertartás
egyik éneke rnondja az Úrszínváltozás fényes jele kapcsán: "Megmutattad tanít
ványaidnak dicsőségedet, hogy. amikor mcafeszítésec'et látják majd, értsék meg,
hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya ki
sucárzása vazy".

Mai biblikusok szerínt az evangélisták már húsvét fényében tekintenek vissza
Jé-zus életének kezdetére. Mcdszertanilag ezért tűnik helyesnek, és egyáltalán nem
"formabontó" rnogoldás, ha csak ezután, Jézus művének feltárása után tekin
tünk vissza gyermekségtörténetére. így elkerülhetjük, hogy Jézus-képünk Jézuska
-kép, tisztán "karácsony-krisztológia" legyen.

Azt a többletet, amit Jézus életében és halálában felfedeztünk: Isten Fía
voltát fejezi ki az angyali híradás. A Jézus (Jehosua) név, amelyet Mária hírül
kap, magában foglalja a Jáhve tartalmat, benne válik teljessé a szabadító Isten
jelenléte, itt persze még csak ígéretképp. A szüzesség Ratzinger szerínt annak kifej e
zcse, hogy Krisztus mlridenesl ül Isten műve, nem az emberé, az ember csak
befogadója Máriában. Mária és Erzsébet találkozása még jobban kiemeli ezt a
benne megvalósuló létbeli többletet - amit mi már egész életéből, tanításából
megismertünk. Élete nemcsak az emberség megvalósítása. hanem Isten belső

éj etéről is hírt hoz.
A hagyományos karácsony-kép idillt feltételez. A szent család felhőtlen bol

dogságát, me yet angyalok lengenek körül. Korunk realitás-érzéke megköveteli,
hogy a valóságot mondjuk el. A szálláskeresés otthontalanságát, a betlehemi
karavánszeráj számkívetettségét, ahol végül is a világ Megválteja meglátta a
nt-pvílágot. Azonnal utalhatunk a párhuzamra: kereszthordozás ez; mindannyí
unkkal, de főleg az elesettekkel, a sorsüldözöttekkel, számkívetettekkel , való
azonosulás, már akkor is, míkor Mária szíve alatt él és világra születése után
azonnal. A gyermek kíszolgátatottsága, az emberi sors vállalása már önmagá
ban is a véges, "halálra szánt lét" fölvételét jelenti. Még döbbenetesebb ez,
ha arra gondolunk, ebben az emberi életben Isten mondja ki önmagát, nem
tekintve "Istenségét olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék", hanem
"kiüresíti önmagát és hasonló lesz': míndannyíunkhoz.

A léte legkezdetétől mindenkivel szolidáris Krisztus legelső hódolói egyszerű

pásztoremberek - és ez nem is lehetne másképp. A szegényeknek akar öröm
hírt, szabadulást hozni. Amint Mária magasztaló éneke prófétai látomásként ki
fejezi, Isten "felmagasztalja az alázatosakat, az éhezőket betölti jókkal és a gaz
dagokat üresen bocsátja". Isten nem a hatalmasokikal, a másokat szipolyozókkal,
a mások szabadságát megnyirbálókkal van, hanem mindenestől elkötelezte magát
az ember felemelése, felszabadítása mellett.

A keleti bölcsek jól ismert története kapcsán utalhatunk rá, már Mózest is
hasonló történetek vették körül. Az abban a korban élő olvasók előtt ismerős

párhuzammal a szeritíró azt akarja kifejezni, Jézusban az új Mózes érkezett el,
aki végleges szabadulást fog hozni népének. A nem zsidó bölcsek egyúttal jelzik,
hogy nemcsak a zsidósáa Messiása, hanern a "nem népé". a pogányoké is 
mindannyíunké, akik eljövünk és letelepedünk "Ábrahám. Izsák és Jákob mellé
mennyek országában". Az evangélium uníverzalítása, minden emberre kiterjedő

ereje vetítődik előre a történetben.
Az Egyiptomba menekülés és az onnan való visszatérés motívumában azonnal

felfedezhető az egyiptomi fogság és szabadulás párhuzama. Tehát az iménti
gondolat kap itt újabb hangsúlyt: Jézus az új, végleges exodust, kimenetelt való
sítja meg életével, és, tudjuk, halálával-feltámadásával. A betlehemi gyermek
gyilkosság pedig mínt a történészek által is feljegyzett esemény, jelentős (Macro
bius írja: Jobb lett volna Heródes disznajának. mint fiának lenni; mert úgy
vélték, a Betlehemben meggyilkolt gyermekek között Heródes egyik törvény
telen fia is ott volt), főként azonban [elentésével : íme, a tragédia, a kereszt
jelen van Jézus életében, környezetében kezdettől.

Egyetlen mondatba sűrítve tehát azt mondhatjuk Jézus gyermekségtörténeté
ről : születését, gyermekségét is művével eouséqber: kell látnunk, egész élete kap
összefoglalást halálában, áldozatában, sorsának egyetlen, eleme sem bontja meg
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ezt a képet. Jézus Krlsztus az Isten felé és az emberek felé nyitott szabadság
tökéletes megvalósulása. ez a szabadság már Isten nagylelkűségének, ernberszere
telének látható, tapasztalható elénk tárása, feltárulkezása.

Most, hogy lényegében az Úr egész életét a kereszt egzegéziseként értel
mezzük, világosabban látjuk halála és feltámadása egységét is. Fejtsüle tehát
most ki behatóbban a feltámadás üzenetét. Tanítványaiban, tudatosul nagypéntek
után, hogy Jézus feltámadt, él, bár a létezés más síkján, mínt földi életében.
Bemutathatjuk a hagyományos feltámadás-képet: Jézus ugyanolyan földi testtel,
mint amilyenben addig élt, az őrök nagy megrökönyödésére kiszáll a sírboltból.
Mondjuk meg: a feltámadás mégsem egyszerűen az addigi élet folytatása, mint
Lázár föltámasztása esetében, hanem átlépés az élet végső formájába, a dicső

ségbe. Érdemes itt idéznünk a keleti ikonábrázolást (rnelyet pl. El Greco is
örökölt): Krisztus "alászáll a föld alsó részeibe", összezúzza "a foglyokat letartó
börtönök zárait" (Damaszkuszi Szent János húsvéti kánonja), és Adárnot, a .,régi
embert" kivezeti az addig éltekkel €/Zyütt. Ebből a képből értjük meg a fel
támadás igazi tartalmat: a végső exodus, pászka, - átmenet ez, kilépés az em
beri létezés "ádámi" állapotából, önmagába falazottságából, a szabadság végső

megvalósítása, melyet magáénak fogad el Isten, ezért az Istenben kiteljesedő,

végérvényes létezés létrejötte, az Istenben való célba érés. Az teljesedik itt be,
amit ígéretként már az egész üdvösségtörténet magában hordoz: az ember végső

távlata Isten, az ember végérvényesen partot ér szeretetében.
Krisztus feltámadása vi'ágítja meg az örökélet tarta/mát mindannyiunk szá

mára, hiszen az ebben való hit elválaszthatatlan a kereszténységtől. Utalhatunk
rá, hagyományosan a lélek: különválásában, a kü'őnvált lélek szellemi boldogsá
gában látták az üdvösséget. A feltámadás-hit fényében többet mondhatunk: az
egész ember ér célba, nemcsak a lélek. Ratzinger joggal figyelmeztet azonban
A keresztény hit című könyvében, "test" alatt nemcsak biológiai valóságunkat
kell értenünk, hanem kozmoszba szervesülésünket, emberi világunkat is, a feltá
madás hitével tehát a világ továbbfejlődését, emberibbé válását is valljuk. Ezen
a ponton talán utalhatunk rá hallgatóínknak: ha van fejlődés, volt az ember
színre lépéséíg, akkor lehet a jövőben is. A feltámadás és az új ég - új föld
várásával az anyag végső jövőjét, célba érését is valljuk.

Az egyház és jelei. Van a feltámadást igazoló történeteknek olyan vonatkozása
is, amelyegyházképünket alakítja. Megfigyelhetjük, Krisztus közösség előtt tária
fel megdicsőült valóságát, ekkor rendeli el a szentségeket is. Olvasmányként
főleg az emmauszi történet szerepelhet, Az egyház a továbbéló Krisztus, az a
szeretet-közösség, amelyben köztünk él, itt marad, amelyet Szentlelkével éltet.
Az egyház tehát azok közössége, akik megtapasztalják életét, halálát, feltáma
dását, és jelenlétét a maguk életére alkalmazzák. Ahogy a görög szertartás iko
nosztázionja látja és láttatja: Krisztus keresztje összegezi mindannyiunk életét,
akik megpróbáljuk életelvvé tenni a kereszthordozást, Krisztus mindenki felé
nllitott szabadságát.

És a feltámadt Krisztus vezet el bennünket a szentségek szerepének meg
értéséhez is. Mivel - mint kiindulásként leszögeztük - felnőttoktatásunkban

rendszerint valamilyen szentségre (sokszor keresztelésre-bérmálásra-áJdozásra,
mínt iniciációs szentségekre, többnyire gyónásra-áldozásra. főként pedig esküvőre)

való előkészület áll előtérben, érdemes utalnunk rá, a feltámadás utáni történetek
ben szinte minden szentség szerepel. A feltámadt Krísztus keresztelni küldí ta
nítványait, megígéri a Lelket (ezt a bérmálásban realizálta az ősegyház), meg
hirdeti a bűnbocsánatot; fe'építi a hierarchiát, megadván Péternek a főhatalmat,
feltárja jelenletét a kenyértörésben, azaz az eukarisztiában. Nincs ugyan szó
a házasságról, de Szent Pál figyelmeztet, a férfinak ahhoz hasonlóan kell szol
gálnia feleségét, ahogy Krisztus feláldozta magát egyházáért; a betegek kenetében
pedig benne van a szenvedésre, halálra való felkészülés, így a feltámadás vá
rása is. Biztos tehát, hogy minden szentség valamiképpen az Úr halálának-fel
támadásának vetülete, megélése, egyéni é~etünkre való alkalmazása. "Mindannyi
an, akik megkeresztelkedtetek, Krisztus halálát öltöttétek magatokra" - mondja
ki ezt tételesen is az apostol.

Épp ezért a szentségekről, az egész keresztény életről csak akkor kapunk
helyes képet, ha ebbe a keretbe ágyazzuk be. Karl Rahner kopernikuszí fordu
latnak nevezte a szentségtanban annak belátását, hogy a szentségek nem az életen
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kivüli, ünnepi események, hanem magának az emberi létezésnek, létünk legmé
lyének megélését jelentik, sorsfordwlóink felemelését Jézus halála-feltámadáro
tal'lataiba. A szentségekben végbemenő történésnek tehát az élet közegében. min
dennapjainkban kell kibornlania, tettekké válnia, több-emberségünk, többé válásunk
hajtóerejévé lennie.

Az ősegyházban szokás volt, hogy a katekumenátust, a hitjelöltség időszakát

követte maga a keresztelé" az alámerítés eredetileg. Názáretben feltárták a ré
gészek Mária házát és József házát, amelyekben keresztelőkút állt s amelybe
hét lépcsőfokon át juthatott le a jelölt a vízbe. A Jézus halálába való beleme
tü!és kifejezése volt ez, a "fótizmosz", a megvilágosodás pillanata, amikor Jézus
világosságát, tanítását, életvitelét öltötte magára a megkeresztelt, egyúttal a Lélek
(hét) ajándékát is vette.

Lényegében erről van szó napjainkban is. A fő kérdés nem az, gyermek- va/!tY
felnőttkorban történik-e a keresztelés, formája alámerülés-e vagy a homlok víz
zel való leöntése, együtt adjuk-e föl a bérmálással, mik a feltételei a meg
keresztelt vagy szülei oldaláról, hanem az a lényeges, amit ez a külső jel kl
akar fejezni: hogyan tudunk "Krisztusba öltözködni", hogyan tudjuk életünkben
ezt a Krísztusba temetkezést és a vele való feltámadást megélni, megvalósítani.

Itt persze közelebbről is tisztáznunk kell hitjelöltjeinkben, mit is jelent e2i
a Krisztusba öltözködés. Útbaigazítónk Szent Pál "egzisztenciális" értelmezése:
"Úgy tekintsétek magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek
a mi Urunk Jézus Krísztus által", Jézus halálából tehát a bűn, önzés, a ma
gunkba zártság elleni küzdelemben részesedünk, feltámadásából pedig minden
igazán szabad tettben, a szeretet önfölülrnúlásában. "Istennek élni", vagy - másik
páli kifejezéssel - a "Krisztusban való lét" így egyúttal antropológiai tartalmat
ís nyer, nemesebb emberségünk megvalósítására is kötelez.

Ezt az alapszempontot míndegyík szeritség katekézise kapcsán kifejthetjük,
külön-külön is kimutathatjuk, milyen sajátos életfeladatot, hivatást jelentenek
ezen belül az általános keresztény életvállalásori belül. Csupán példaként hadd em
lítsem, a Lélek vétele magában foglalja a kiengesztelődés szolgálatát, ami'
a bűnbocsánat sokszoros vétele vált aprópénzre, a szolgálati papság vagy a házas
ság adott élethívatásori belül örökös szolgálatot, nem uralkodást jelent. Az alap
helyzetnek megfelelően itt eshet szó "liturgikus katekézisről", attól függően, mi
lyen szentségtekrre készítünk fel.

Van azonban az emmauszi történetnek olyan motívuma is, amely - most,
a katekézis végén - egészen kitágíthatja a Feltámadottal való találkozás kere
sésének lehetőségét, vagyis a keresztény élet dimenzióit. A emmauszi tanítvá
nyok az ismeretlen vándorban ismerik fel JéZJUst, akit megvendégelnek. Ugyan
így a többiek, amikor halásznak s valakit vendégül látnak, vagy Magdolna, aki
a kertészben ismeri fel, míután az feltárja kilétét. Nem lehet itt nem emlékez
nünk arra, Jézus azt ígérte, mlndenkiben, akit befogadunk, megvendégelünk,
akin-k apróbb-nagyobb szoigálatot teszünk, Ot szolgáljuk.

Ezen a motívumon keresztül vezethetjük rá hallgatóinkat arra a felismerésre,
hogy a keresztény élet nem zárul a templom falai közé. Már a szentségek is
állandó indítást jelentenek a valóságos életre, annak forráspont jai, de ezeken
kívül életünk minden vonatkozásában felfedezhetjük a "krisztusit", találkozhatunk
személyesen Krisztussal, ha a keresztény humanizmus már jelzett elve alapján
mindenkiben, mindenki mögött Ot próbáljuk felfedezni, szelgálrit. S ha így egész
életünk a "bűn halála" és a szeretetre való törekvés lesz, hisszük, hogy "élni
ls fogunk Krisztussal", megnyerjük életünk kockázatát.
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