
ság le 511 gyumolcsozövé ill egyén szamara i1Z objektí v Ii lurglat A maqanirna
és il liturgikus lma ezért kölcsönösen kiegészítik egymást. hogy együtt való
sítsák meg bennünk az Ige megtestesü lését és a mi felemelésünket. rneq
szentelésünket . Igy válik való ra il karácso nyi mis ztérium a ml imaél etünkben:
az lsten Igéje eljön hozzánk a Szenti rás olvasása, átelmélkedése révén. De
nem azért jön . hogy elvesszen bennünk . hanem hogy velün k együtt tér jen
vissza az Atyához . rnlután összegyüjtött . megtisztitott. megvilágosltott és
megszentelt minket. hogy Jézussal együtt At yánknak szólítsuk Ot. és szem
l éllük, amint kinyil atkoztat ja magát nekünk. Itt a föld ön még csak homályban,
a hit éjszakájában találkozhatunk Vele , de el fog Jönni a nap. amik or sz ínrő l

színre láthatjuk.

HOGY AN ISMERTESSDK MEG KISGYERMEKDNKET A SZENTlRASSAl?

Gyermek ünk már jol ismer i a temp lomol Tudja . hogy az lsten házába
lépve . e l ső köszöntésünk a térdhajtással az oltárszekrényben lévő Úr Jézus
nak szól. Tudja . hogy mi az oltár, mire való a szcsz ék. azt is csendben tud ja
kivárni . míg édesanyja vagy édesapja a szentgy ónását elvégzi. nyugodtan ül
a helyén. míg sz ülő]e szentáld ozáshoz járul . Az egyház nagy ünnepeit is ve
lünk már többször megünnepel te . látta a karácsonyi betlehemet. a keresztút
állomásait. a szents lrt a templomban. a nagyszombati fel támadási körmene
tet. Azt is látta már . hogy mint keresztel ik meg a kisbab át . Ha temet ésen
nem ls volt vel ünk, de biztosan kivittük halottak napján a temetőbe és ve
lünk imádkozott elhúnyt szerette inkért.

Ebben az évben egyik feladatunk az lesz. hogyelőkészítsük az Úr Jézus
életének részletesebb megismerésére. Ennek az e lőkész í tésnek első szaka
szában az ószövetségi bibliai történeteket kell végig vennünk . Nem egy temp 
lomban megtalálható olvasóállványon a Biblia . Ha nincs Ilye n Bibl ia. rnutas
suk meg kisgyermekünknek közelebbről a mise könyvet. Hiv juk fel f igye imét
arra , hogy minden vasárnap a szentmise közben kétszer is felo lvas a pap a
szentírásból egy-egy részt és a szentbeszédben ezeket a részeket fe jti ki a
híveknek . Miért olvasta tja és magyarázza az egyház ezeket a részeket ? Miért
csókol/a meg a mi sekönyvet a pap, miután az evangéliurnot felolvasta? Azért .
mert a Biblia. a Szentírás szent könyv . Azt is elmondhatjuk kisgyermekünk
nek. hogy a Bibli át a zsinat napjaiban minden ülés előtt ünnepé lyes menetben
vitték a Szent Péter bazilika közepén elhelyezett díszes oltárkára , és a Bibli a
a tanácskozó püsp ökök között magát az Úr Jézust képviselte .

A Biblia az lsten könyve. Hogy miról van benne szó? Arról. hogy a jó
lsten miképpen készítette elő a zsidó nép történetén keresz tü l az Úr Jézus
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eljövetelét. A Biblia másod ik része pedig az Ur Jézus életét. tan ítását foglalja
magában, ill. mlndazt, amit apostolai róla az ets ö híveknek elmondtak. Az
apostolok ugyan is nyilvános müködésének kezdetétől mindenüt t vele voltak ,
minden szavát hallották, minden csodáját látták. Ok fog lalták íráaba az Úr
Jézus életének eseményeit , ők foglalták össze tan ítását ; és amikor az evan
gél iumot írt ák. amikor leveleikben az Úr Jézus ran ltásét magyarázták, maga
uz lsten vigyázott rájuk . hogy ne tévedjenek és mindenben az Igazat Irják.

A zsidó nép történetében is voltak ilyen szent i rók. Azokra is vigyázott
a jó lsten , hogy mind ig helyesen mutassák meg, mint készítette elő a Gond
viselés a zsidó nép történetében Jézus Krisztus el jövetelét. Az újszövetségi
szenti rás az Úr Jézus életét és tanítás át mond ja el. az ószövetségi szent 
irás pedig az Úr Jézus őseinek . népének és családjának a történetét.

Az Úr Jézus 2000 évvel ezelótt Paleszt inában született. Edesanyja Márla.
nevelőapja Szent József ; mindkettő az akkori zsidóország egy ik legrégibb
családjához . a Dávid-családhoz tartozott. Ezt a családot azért nevezték DávId
csal ádnak, mert a család ősei között volt Dávid király . Dávid király volt a
Palesztinában megtelepedett zsidók első nagy királya . Az Úr Jézus születése
előtt ezer évvel korában élt és uralkodásának az idején lett először egységes
és erős Zsidóország . Hogy honnan jöttek a zsidók Paleszt inába? Egyiptom 
ból. onnan, ahol a Nilus folyó vize a Földközi tengerbe ömlik . Itt éltek a
zsidók évszázadokon át. Rabszolgák voltak, ugy dolgoztatták. verték őket.

mint az állatokat . Sorsuk annyira szomoru volt, hogy már csak az öselkre
való visszaemlékezés és a Istennek igérete tartotta bennük a lelket. Oselk
a pátriárkák vol tak . Abrah árn. aki az lsten hívására el indult új hazát keresn i,
ennek fia Izsák és unokája Jákob, akinek az lsten megújitotta Igéretét. MI
volt az igéret? Az lsten megigérte II pátriárkáknak, Abrahámnak , Izsáknak és
Jákobnak , hogy utódaikat nagy nemzetté tesz i és bennük meg is áldja a föld
minden nemzetét . ha nem válnak pogányok ká és megtartják parancsa it .

Mózes szabaditotta ki a zsidókat egy iptomi rabszo lgaságukbó l. Mózes
vezetésével Indultak el. hogy az lsten által Igért földet , uj hazájukat meg
találják . Mózes kötött szövetséget az Istennel és foglalta törvénybe mindazt ,
amit az lsten a vele szöve tségre lépett zsidó néptől kívánt . A pátriárkáknak
a története. az Egyiptomból való szabadulás története , a szövetség megköté·
sének a története , a honkeresés és honfoglalás története . és a zsidó nép
további története . ahogyan abban az lsten szándéka megvalósu lt . különös
gondviselése megm utatkozott egészen az Úr Jézus születéséig. - ez mind
együtt a szent történetet alkotja. Ezt olvashatjuk az ószövetségi szentirés
ban. Ennek a szent történetnek sok érdekes. sőt izgalmas része van. De
mindennél fontosabb számunkra, hogy az ószövetségi szentiráa történeteib61
is 8 jó lsten szól hozzánk. Megtanul juk e t örténetekból. hogy az lsten terem
tőnk és atyánk . szeret bennünket , gondviselésé\lel őrködik felettünk és ugy
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ir ányitja sorsunkat. hogy igérete raj tun k betellesedheeaen, mert ml vagyunk
azok, akiket az lsten az Úr Jézus őseinek tett Igérete szerint megáld.

Egyesek bizonyára meg jegyeznék : a mondottakat a kisgyermek még nem
tudja megérteni , hiszen sz ámos olyan fogalmat hasznéltunk. amell yel a kis
gyermek életében eddig talán nem ls találkozott. Osök , királyok. pátriárkák.
nem ls sz ölva arról . hogya 6·7 éves gyermek nem Ismer történeti távolato
kat és talán még azt sem tud ja, hogy hol van Egyiptom. Különben ls túl nagy
anyagot tömör it ünk egyb e, nem várható a ktstskol ást ót, hogy mindezt át tudja
vennI. - Válaszul erre az ellenvetésre legyen szabad kiemelnünk. hogy
jegyzetü nket a ezülöknek. nevelőknek szánjuk és nem a kis iskolásoknak tar
tunk hittanórát . Vázlatot adunk és néhán y szempontot. Igy akarjuk segít eni
azt az édesanyát. aki kisgyermekét a bibliai történetekkel meg akarja Ismer
tetnl , de nem tudja, hogy hol kezdje, nincs is kezeügy ében sem hittankönyv,
sem családi Bib l ia.

A legfonto sabb, hogya biblia i történeteket a gyerek valós vilá gához kap
cse lj uk. Ezért sohase mondjuk, hogya szent történetnek ezt vagy azt a
részét .elmesélj ük" . M indig emeljük ki , hogy ez vagy az a bibliai történet azt
a különös gondviselést mutatja meg nekünk, amellyel az lsten Jézus Krisztus
születését a zsidóság történetén keresztül előkészitette . A zsi dóság törté
nete lényegében az lsten Igéretének a története . Ez az Igéret azáltal valósul t
meg, hogy Jézus Krisztus született, hirdette az evangéllumot. értünk meghalt
a kereszten és dicsőségesen feltámadott , hogy nekünk életünk, éspedig
teljesebb életünk legyen . A Biblia történetének elbeszélésénél Igen fon tos,
hogy ne legyen szavunkban , előadásunkban semmi mesélő jelleg. Ne ugy
mondjuk el, mint ahogya n a mesét szokás mondan I. Ugy beszéljünk. min tha
egy magunk által átélt esem6nyr6l . utazésröl . gyermekkori élményünkró l
számolnánk be. Sohasem tévedhetünk az .egyszer volt. hol nem volt" . ..
világába . Gyermekünknek hanghordozásunkból ls kl kell éreznie, hogy az
ószövetségi bibliai történetek is, mint maga az evangélium, a közelkeleti
országok ma ls felkereshető egyes vidékein, a profán történettudomány által
nyomon követhető Időben folytak le , hogy ezeknek az eseményeknek a köz
pontj ában álló emberek Igazi emberek voltak, bár más módon , más törvények,
szokások szerint éltek.

Omán Miklós

Helyesbltja

A mult számunkban közölt Karl Rahner cikkOnkbe egy kis tévedés csúszott
be . Filozófiai doktori dolgozatát nem Heidegger. hanem Martin Honecker
vezetése alett írta. amely később .Gelst ln Welt· (Szellem a vil ágban) elm 
mel Jelent meg .
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