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Témafölvetés

A II. Vatikáni Zsinat utáni katekézis felfedezte a Szentírást. Bár a zsinat 
a hitoktatásról nem hozott önálló határozatot, a Dei Verbum szemlélete, majd 
a katekézis megújításával kapcsolatos- pápai megnyilatkozások Szentírásra 
vonatkozó mozzanatai alapján mára Isten szavát, írásba foglalt üzenetét a 
katekézis alapjaként és legalapvetőbb témájaként tartjuk számon. Természete
sen sok a pótolnivaló, a zsinat óta és főként az utóbbi években ugyanakkor 
immár magyar nyelven is örvendetesen nőtt azoknak a kateketikai kiadvány
oknak a száma, amelyek arról szólnak, mennyire fontos helye van a Szent
írásnak a katekézisben, és hogy hogyan, milyen módszerekkel tudjuk a Biblia
oktatást eredményesen végezni. Egyre elfogadhatóbb a biblikus hittankönyvek 
szemlélete, és mind több módszertani segédanyag is megjelenik a biblikus 
katekézis gyakorlati segítésére.

Jómagam erőteljesebbnek érzem a tartozást a másik oldalról, a szent- 
írástudomány részéről. A szentírástudomány sokféle módon próbálkozik az ó- 
és újszövetségi szövegek vizsgálatával és megvilágításával. Gondoljunk a 
történet-kritikai módszerre, a vallás- és üdvtörténeti szemléletre, a forma-, 
szerkesztés- és hagyománytörténeti módszerekre, a mítosztalanítás programjá
ra, a hermeneutikus módszerre vagy az egzisztenciális interpretációra. Beszél 
az exegézis arról, mit jelent a sugalmazás, hogyan fogadja be, adja tovább, 
jegyzi le az ember Isten szavát, vagyis milyen fázisokon megy keresztül az 
üzenet az írásba foglalásig, a ma kezünkbe vett szentírási szövegek megfo
galmazásáig. E sokféle módszer és próbálkozás közepette ugyanakkor feltűnő, 
hogy a keletkezés- és értelmezéstörténet, egyáltalán a biblikus szakirodalom 
mintha kihagyna -  vagy legalábbis kevéssé hangsúlyozna -  egy szempontot, 
amely pedig igencsak kézenfekvő volna, éspedig a kateketikai aspektust.

„Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a fed
désre, az igaz életre nevelésre” (2Tim 3,16). A Szentírás Isten emberhez szóló 
katekézise, éspedig abban a szituációs formában, ahogyan egy adott kor kér
déseinek, szükségleteinek ez megfelelt, és ahogyan az adott kor kifejezési 
módjaival ezt közölni lehetett. A Szentírás kateketikai princípium alapján 
történő átvilágítása fontos meglátásokat hozhat napvilágra. Új megvilágításba 
helyezhet korábbi magyarázatokat, megerősíthet gyenge lábakon álló feltéte
lezéseket, és új felismerésekhez is vezethet.
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Mivel a Szentírás nem íróasztal mellett született, hanem többnyire szó
beli tanítás utólagos írásba foglalása -  ennek pedig gyakran nagyon hosszú 
hagyományozási folyamata van az lenne meglepő, ha a biblikus írásokban a 
kateketikai struktúra nem jelenne meg. Ha kateketikai nézőponttal közeledünk 
a szentírási szövegekhez, szinte tolulnak szemünk elé a kateketikai struktúrák. 
Lássunk néhányat ezek közül!

1. Sokféleség

Előbb-utóbb minden Szentírás-olvasónak feltűnik, hogy a Bibliában 
dublettek, azaz ismételt tudósítások találhatóak. A legkézenfekvőbb példa erre 
az Ószövetségben a papi és a jahvista teremtés-elbeszélés (Gn 1,1-2,4a; 2,4b- 
3,24), az Újszövetségben pedig az evangélium négy formája.

1.1. A kettős teremtéstörténet

A babiloni fogságból való hazatérést követően fontos és ugyanakkor igen 
nehéz probléma volt egy tradíciótörést megakadályozni és az atyák hit
hagyományához elkötelezetten kapcsolódni. Megfigyelhető, hogy az atyák 
hagyomány-anyagát, azaz az elohista és jahvista hagyományt átvették ugyan, 
a fogság utáni restauráció idején mégis a babiloni fogságban (vagy közvetle
nül utána) feljegyzett papi írás vált fontosabbá. Tudatosan el akartak kerülni 
egy tradíciótörést. Érezték, hogy nem lehet ugyanott folytatni, ahol a fogságba 
hurcolás órájában abbahagyták. Az idők során a vallási kérdések is megvál
toztak. Új kérdésekre új válaszokat kellett adni, és ehhez az irodalmi múlt 
tartálya önmagában kevésnek bizonyult. Nem a régi irodalmi hagyomány, 
hanem a papság új kultikus teológiája élvezett prioritást. Nemcsak restaurálni 
és archiválni akartak. A múlthoz tudatosan kapcsolódtak, de uralni akarták a 
jelen és mindenekelőtt a jövő problémáit.

A Pentateukhosz végső redakciójának folyamatánál figyelemreméltó 
mozzanatokat fedezhetünk fel. A régi tradíciót nem vetették el, hanem -  ha 
jelentős beavatkozásokkal és többnyire rövidített formában is -  fölvették a 
Pentateukhosz végső megfogalmazásába. A fogság ütáni zsidóság számára a 
vallási és politikai identitás csupán a tradíció monoton ismétlésével nem volt 
kellőképpen biztosítható. Az identitás és kontinuitás kettős elvét úgy próbál
ták együtt megvalósítani, hogy a múlt teológiai hagyomány-anyagát nem to
vábbírták, hanem beleírták a Pentateukhosz végső megfogalmazásába. Ugya
nakkor megpróbálták saját identitásukat a teremtés folyamatosságában 
realizálni olyan kérdések és problémák közepette, amilyenek Abrahámot, 
Mózest vagy Salamont még nem nyugtalanították.

A Pentateukhosz végső redakciója tipikus példája annak, ahogyan az 
Ószövetségben hagyomány és kateketikai szükségszerűség összefonódott. A 
fogság alatti (utáni) papi irat tudatosan határozta meg a teológiai alap
akkordot. Ebben a koncepcióban komolyan vették és tiszteletteljesen beil
lesztették, de mégiscsak másodlagossá tették az atyák korábbi tradícióit.
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Hogy e kettős teremtéstörténetnek félreismerhetetlen kateketikai szándé
ka is volt, az közelebbi vizsgálódásnál azonnal kiderül. Azokra az alapvető 
kérdésekre ugyanis, amelyek Izrael népe körében mindenekelőtt az ókori Ke
let más népeivel történt találkozások és ellentétek következtében merültek fel, 
kateketikai válaszokat kellett adni; éspedig nem filozófiai absztrakciókban, 
hanem átlátható és könnyen bevéshető képekben, példázatokban, elbeszélé
sekben. A következő kérdésekre kellett „a teremtéstörténet katekizmusának” 
válaszokat adnia:

• az Isten-kérdésre (egy Isten van-e vagy több; létezik-e az örök jó 
Isten mellett örök rossz ellen-isten),

• a világ eredetére és értelmére vonatkozó kérdésre,
• az ember eredetének kérdésére,
• az ember teremtésben elfoglalt helye kérdésére,
• a nemek közti különbség és a házasság értelmének kérdésére,
• a rossz, a szenvedés, a halál eredetének kérdésére.

Azonnal hozzáfűzhetjük, hogy a kateketikai struktúrákat és intenciókat 
túl szűkén értelmeznénk és alapvetően félreértenénk, ha azokban csak tudást, 
információt akarnánk látni. Ezeknek mindig van doxológiai karaktere is, 
amely az ember szívét és értelmét Jahvénak, a szövetség Istenének dicséretére 
hívja fel és arra vezeti. A kateketikai és a kultikus mozzanatok varrat nélkül 
olvadnak össze.

1.2. A négy arcú evangélium

Az Újszövetségben a sokszínű igehirdetés kiemelkedő példája az evan
gélium négy formája. Érdemes lenne a szinoptikusok eltéréseit úgy végiggon
dolni, hogy vajon a nyilvánvaló különbségek (akár kihagyások, akár saját 
anyag beépítése okán jöttek létre) elsősorban az egyes evangélisták redakciós 
tevékenységének a számlájára írhatóak, avagy azoknak a kateketikai háttér
impulzusoknak köszönhetőek, amelyek az evangélisták redakciós tevékenysé
ge mögött álltak.

Az evangéliumokban a kériigmatikus igehirdetés megvalósította azt, amit 
a modern pedagógia „kifejezéstartalom és problémafelvetés közötti korreláció 
és a címzettek megszólíthatósága” címszóval jegyez és az ún. konvergencia- 
modellel próbál oktatni. Az újszövetségi igehirdetés biztos érzékkel fejlesz
tette ki a megszólíthatóság, a kérdések, az előkerülő hit-nehézségek számára a 
kateketikai variációs lehetőségek gazdag palettáját. A szinoptikus kérdést nem 
lehet csupán a korrektúrák, a kihagyások vagy a saját anyag általi kiegészíté
sek szemszögéből nézni. Sokkal inkább az irodalmi aktivitás motívumaira kell 
ráérezni. Ezek a motívumok itt is kateketikai módozatok, mert a később író 
szinoptikusoknak, Máténak és Lukácsnak (és egészen más módon Jánosnak 
is) azokra a homályos pontokra és értelmezési nehézségekre kellett választ 
adniuk, amelyek a korai apostoli igehirdetés során éppen ott és akkor kelet
keztek.
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Szemléletes példa erre Jézus megkísérlésének a története Márk, illetve 
Máté leírásában (Mk 1,12-13; Mt 4,1-11). Az őskeresztény közösségben min
den bizonnyal felmerült a kérdés: hogy lehet elképzelni, hogy Jézus, az em
berré lett Isten Fia, kísértést szenvedjen? A Márknál kétsoros tudósítás Máté
nál illusztrált katekézissé, három szemléletes jelenetté lesz, amelyhez 
hozzájárul az ószövetségi idézetek sora, úgyhogy a megkísértés története a 
beteljesedés-teológia horizontjába kerül, sőt egyúttal Jézusnak mint valóságos 
embernek és valóságos Istennek apológiájává is válik. A Márknál két versben 
összefoglalt tudósítás Máténál szemléletes kateketikai feldolgozással és -  az 
ügyesen válogatott idézetek érvelése révén -  apologetikai funkcióval bővül, 
így eléri a kateketikai „oktatási célt”: így lehet Jézus megkísérlését elképzelni 
(anélkül, hogy a jeleneteket reális történetként értelmeznénk vagy Jézus és a 
sátán párbeszédét hangfelvételként hallgatnánk!). A szinoptikus megkísérlés- 
tudósítások némely későbbi értelmezésben éppen azért okoztak nehézséget, 
mert nem figyeltek a kateketikai struktúrára és a kérügmatikus szándékra. 
Sokáig reális történeti mozzanatként olvasták, amit Máté vagy Lukács csak 
kateketikai szemléltető anyagként használt. A kateketikai aspektus ismerete és 
belátása megspórolhatja a tévutas magyarázatot, és célratörően a megkísértés- 
történet lényegi magjához vezethet, anélkül, hogy az illusztráló kulisszákat és 
jeleneteket történeti valóságként túlértékelné.

2. Növekedési folyamatok

Az Ószövetségből -  amelynek írásba foglalása mintegy ezer éven ke
resztül tartott -  a vallási fejlődési folyamatot bizonyító példák egész sorát 
hozhatnánk. Hadd utaljunk most mégis elsősorban arra a meggyőző 
kateketikai érési folyamatra, amely a mintegy száz év alatt keletkezett Újszö
vetségi Szentírásban figyelhető meg.

Az Újszövetség érdekes keresztmetszetet ad arról a vallási és irodalmi 
folyamatról, amelynek révén a krisztusi örömhír az első, második, majd har
madik keresztény generációban továbbadatott. Az első generációhoz tartoznak 
a szem- és fúltanúk, akik Jézust Palesztinában személyesen látták, hallották. 
Legtöbbjüknek csak töredékes bepillantása volt Jézus személyének, szavának, 
művének titkába. A személyes élményeket a többi szem- és fültanútól hallott 
tudósítások egészítették ki. Ezeknek a Krisztusról szóló információknak bizo
nyára jelentős gyűjtőhelye lett a jeruzsálemi őskeresztény közösség.

A második és harmadik keresztény generáció olyan emberekből verbu
válódott, akik a történelmi Jézust már nem ismerték, jobbára Palesztinán kívül 
éltek, és ott a pogánykeresztény közösségek magját képezték. Rendkívül fi
gyelemreméltó, milyen kateketikai hangsúlyok jelennek meg már az első ge
nerációhoz szóló igehirdetésben, de mindenekelőtt a második és harmadik 
generációba való átmenet során. A kateketikai oktatásnak figyelemmel kellett 
lennie egyrészt a mélyülő Krisztus-tapasztalatra, amely a liturgia kultuszában 
és -  a Szentlélek, az Igazság Lelke vezetésével -  a keresztények személyes 
meditációjában jelentkezett. Ugyanakkor meg kellett válaszolnia a korabeli
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szellemi áramlatok (elsősorban a test-ellenes doketizmus) által feltett kérdése
ket. Szükség volt arra is, hogy egyfajta kateketikai apologetikát és polémiát 
felvállalva megküzdjenek az első keresztény tévtanításokkal. Az őskeresztény 
katekézisnek továbbá kurtítás és torzítás nélkül, de mégiscsak különböző 
hangsúlyokkal kellett a keresztény üzenetet továbbadnia a zsidó-, illetve 
pogánykeresztény közösségekben. És ott voltak még a hitjelöltek s az épp
hogy megkeresztelkedett hitújoncok, azokkal szemben, akik évtizedek óta az 
Úr közösségéhez tartoztak; kateketikai szempontból ez a mozzanat is további 
követelményeket támasztott.

Lássunk két példát az Újszövetségből, amelyek jelzik, mennyire áthatja a 
kateketikai szempont az őskeresztény növekedési- és érési folyamatokat.

2.1. Jézus imája az Olajfák hegyén

Szemléletes példa a különböző címzettekhez szóló igehirdetés dinamikus 
kateketikai megvalósulására az Olajfák hegyi jelenet, ahogyan az a márki, 
illetve lukácsi tolmácsolásban előttünk áll. Miután Lukács ismerte a márki 
anyagot, felvetődik a kérdés, vajon ő miért nem vette át tudósításában a há
romszori imádságot (amelyet egyébként Máté is átvett). Miért rövidítette Luk
ács a háromszori imát Jézus egy imájává? Milyen motívumok vezették ebben? 
Ezenkívül van egy beillesztés is, amelyről a többi evangélista nem számol be. 
Egyedül Lukács beszél a vigasztaló angyal megjelenéséről. Behoz az Olajfák 
hegyi jelenetbe egy olyan mozzanatot, amit az addigi őskeresztény igehirdetés 
nem ismert.

Sem a rövidítés, sem a beillesztés nem fogható fel véletlenként avagy 
Lukács önkényeskedéseként. Sokkal inkább arra a kateketikai motívumra kell 
utalnunk, amely döntően hatott Lukács evangélistára, úgy, hogy nem tudott 
másképp írni. Tudjuk, hogy az evangélista 80 körül írta evangéliumát (és az 
Apostolok Cselekedeteit), és azt pogánykeresztény olvasóknak szánta (vö. Lk 
1,3; ApCsel 1,1). Nyilvánvaló, hogy behatóan ismerte címzettjeinek szituáci
óját. Mindenekelőtt azt kell figyelembe vennünk, hogy -  szemben a Jézus 
halálát és feltámadását közvetlenül követő időszakkal -  az apostoli kor utolsó 
évtizedeiben a Krisztus-megértés már elmélyültebb, összetettebb.

Egyes keresztények számára nehéz volt Jézus istenfiúságát elfogadni 
úgy, hogy ő háromszor is hasztalanul fohászkodik az Atyához. Kateketikai 
szempontból ezért Lukács evangélista felelősen járt el, amikor a szituációnak 
megfelelően -  azaz csak egyszeri jézusi imával -  dokumentálta Jézus valódi 
emberi voltát, emberségét és megkísérthetőségét. A halálfélelemre való uta
lással minden további nélkül elérte a Jézusba vetett hit „terhelhetőségének” 
határát, a vigasztaló angyal szimbolikus jelével ugyanakkor Jézus hatalommal 
teljes istenségét is előtérbe hozta, és a hitet megerősítette.

Erről van szó az Olajfák hegyi jelenet lukácsi olvasatában azon kérdés 
kapcsán, vajon miért rövidítette meg az áthagyományozott szöveget, és 
egyetlen evangélistaként miért beszél angyalról. Ez az a kateketikai lelkiisme
ret és lelkipásztori felelősség, amely -  a Szentlélek vezetése alatt -  csak így és
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sehogy másképp nem engedte írni. Lukács számára a krisztusi örömhír átha- 
gyományozása nem monoton ismétlést jelent, hanem a megrövidítetlen krisz
tusi igazság élő konkretizálását és aktualizálását az emberhez az új és változó 
szituációban.

2.2. Jézus szavai a kereszten

Az őskeresztény igehirdetés és hit föntebb említett növekedési és érési 
folyamatának kateketikai kezelésére ugyancsak szemléletes példa a kereszten 
szenvedő Jézus szavainak négy evangélista általi feljegyzése.

1. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
2. „Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”
3. „Asszony, íme a te fiad... íme a te anyád.”
4. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
5. „Szomjazom.”
6. „Beteljesedett.”
7. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.”

M k M t L k Jn
1. - - 23,34 -

2. - - 23,43 -

3. - - - 19,28k
4. 15,34 27,46 - -

5. - - 19,28
6. - - - 19,30
7. - - 23,46 -

Ebben az áttekintő táblázatban mindenekelőtt Jézus kereszten mondott 
szavainak szinoptikus áthagyományozását vizsgáljuk meg és a különbségek 
motivációit gondoljuk át. Feltűnő, hogy az egyetlen mondatot, amely Márknál 
megtalálható, Máté átveszi, Lukács azonban nem, pedig ő, akárcsak Máté, 
ismerte és használta a márki anyagot. Vajon a Márk-passióban áthagyomá
nyozott jézusi mondat kihagyása (és három másik beillesztése) egyedül Luk
ács evangélista személyes döntésére és redakciós tevékenységére vezethető 
vissza?

Tévesen ítélnénk meg az újszövetségi evangélistát, ha önmagában tekin
tenénk őt. Az evangélista mindig szorosan kötődött a gyülekezetéhez. Ismerte 
nemcsak liturgiájukat és teológiai gondolkodásukat, de kérdéseiket és hitbeli 
nehézségeiket is. A közösség mindig új kérdéseket állított az apostoli igehir
detés elé és válaszokra várt. Az érlelődő őskeresztény igehirdetésben -  amely 
Krisztust istenségének teljes dicsőségében ábrázolta és liturgikus himnuszok
ban imádta -  a Márk-passió jézusi mondata olyan mozzanat volt, amelyet 
mint az apostoli katekézis ő sfn rm á já t nem akartak ugyan letagadni, de tudato
san háttérbe szorítottak.
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A szinoptikus párhuzamok összevetésénél tehát jól nyomon követhető a 
kateketikai szempontok alapján feltételezett és szükséges retusálás motiváci
ója. Egy monotonon ismételt Jézus e csiszolás nélkül nem tudott volna vála
szolni az új és kateketikailag gyötrő kérdésekre. Majdhogynem azt mondhat
juk: a szinoptikus kérdést legmélyén a kateketikai perspektíva és 
szükségszerűség háttér-fóliáján keresztül kell nézni. A kateketikai motívumok 
nagyon gyakran fedik a szinoptikus differenciák gyökereit. Ha nem is kizáró
lag, de jórészt ezek képezik a három szinoptikus evangéliumban a szövegér
telmezés, szövegátrendezés, szövegsimítások, szövegkiegészítések döntő 
alap-akkordját.

3. Átlépés a himnikus igehirdetésből az evangéliumok műfajába

Az újszövetségi bibliatudomány a krisztusi örömhír hirdetésének két 
alapformáját állítja: a himnikus és az evangéliumi igehirdetést. Kétségbevon
hatatlan -  még ha a keresztények körében ez nem is tudatos -  a himnikus 
igehirdetés prioritása, amelyből nagy számban idéznek himnuszokat és him
nusz-részleteket mindenekelőtt a páli levelek. Az evangéliumi igehirdetés a 
leírt evangéliumokban tűnik fel, vagyis az I. század közepe utáni évtizedek
ben.

Az evangéliumok késői leírásának okaként nagyon gyakran a parúzia el
maradását szokás emlegetni. Ez lenne a legmélyebb háttér? Miért nem volt 
elegendő tovább a himnikus igehirdetés? Milyen új céljai voltak az igehirde
tésnek az evangéliumi formában? Tűntek-e fel olyan kérdések az őskeresztény 
gyülekezetekben, amelyekre a himnikus igehirdetés már nem tudott válaszol
ni?

A himnikus igehirdetés -  amely mindenekelőtt az újszövetségi levél
irodalomban fordul elő -  a keresztény közösség tekintetét azonnal fölfelé 
irányítja: Jézusra, a Krisztusra, aki az Atya által foltámasztott és visszajövő 
Úr. A palesztinai őskeresztény közösségekben a történeti Jézusnak sok szem- 
és fültanúja élt, akiknek a hitvallása nem igényelt meggyőzést Jézus történeti
ségét illetően. Nem kellett hozzá megnevezni a történeti adatokat (Jézus szü
letésének, tevékenységének, perének, halálának adatait); ők ezeket ismerték, 
de Jézusban közvetlenül az isteni Megváltót és Üdvözítőt dicsőítették és a 
liturgikus ünnepeken himnuszokban dicsérték.

Ennek ellenére a himnikus igehirdetést nem lehet a történelmi Jézus 
iránti érdektelenséggel vádolni, hiszen történelmi tényanyaga is van. Éppen 
ezért tud a kettő problémamentesen kapcsolódni. Emlékeztetünk a Fii 2,6-11 
re vagy a felkiáltásra: „Krisztus az Úr.” Problémamentes, magától értetődő 
természetességgel mondja ki Pál a maga programját: „Krisztust hirdetjük mint 
megfeszítettet”, de nem mondja: Jézust hirdetjük, mint megfeszítettet. A 
himnikus igehirdetésben a Jézus történetiségére való utalás csak egy alsó 
hang, amely nemegyszer hiányzik is.

A himnikus igehirdetés ott nem volt elegendő, ahol a második vagy har
madik keresztény generációval, mindenekelőtt a Palesztinán kívüli
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pogánykeresztény közösségekkel ütközött. Összehasonlítva őket a palesztinai 
első generációs keresztényekkel, szembetűnő a különbség: a történeti Jézus 
személyes ismeretének hiánya. Pál apostol Korintusban az entuziaszta ke
resztény gnózis veszélyét élte meg, amely a megfeszített és feltámadt Jézus 
helyére egy mennyei lényt akart ültetni. Pál igehirdetésének lényege világos: a 
történelmi, a megfeszített Jézus nélkül a föltámadott és fölmagasztalt Kürioszt 
sem lehet tisztelni.

A katekézisnek el kellett utasítania a keresztény üzenet alapvető félreér
tését -  a történettelenítést, a mítoszosítást és az ideologizálást. De nemcsak a 
történeti Jézustól való való történelmi távolság kényszerítette ki a kateketikai 
fordulatot a himnikusból az evangéliumi igehirdetésbe. Mivel a görögül gon
dolkodó embereket gyakran a testidegen platonizmus befolyásolta, kateketikai 
szükségszerűség lett Jézust mint Megváltót a történelem cölöpéhez cövekelni. 
A himnikus igehirdetésnek az evangéliumi igehirdetésben kellett megőrződ
nie. Az őskereszténység késői korának katekézise, amelynek Jézus üzenetét 
egészen új problémákkal és hit-nehézségekkel küzdő emberek számára kellett 
adresszálnia, a történelemhez való folyamodás nélkül ezt nem tudta volna 
megtenni.

Az evangéliumi igehirdetés kateketikai célkitűzése így válik nyilvánva
lóvá: Krisztus marad Jézushoz kötve. Ez a Jézus a Betlehemben született, a 
Názáretben ácsként tevékenykedett, a Poncius Pilátus által elítélt, a Golgotán 
keresztre feszített és a meghalt Jézus. A fölmagasztalt Úr nem más, mint a 
megalázott szolga. Az őskeresztény közösségekben sem egy mítosz, sem egy 
képzeletbeli mennyei lény nem lépett a történelmi személy helyére. Az evan
gélium-írás tudatos és kateketikailag törvényszerű elutasítása a 
történettelenítésnek, a mítoszosításnak, az ideologizálásnak.

Konklúzió

Nem kétséges, hogy a katekétának bibliás embernek kell lennie. A bibli
ás szó jelenti a gyökér ismeretét, a fundamentum szilárdságát: „Isten szólt” -  
ez a tőmondat minden katekézis eredete, alapja és feltétele. Jelent a bibliás 
egyfajta „kötelező szakszerűséget” az introdukció és az exegézis területén, de 
jelent még inkább folytonos töltekezést, ezekieli tekercs-emésztést, rágódást, 
kérődzést, ízlelgetést, szívben ringatást, szellemi-lelki kötődést Isten szavá
hoz. És jelent természetesen -  a hitoktatás napi gyakorlatát tekintve -  folya
matos Biblia-használatot a katekézis valamennyi témájában.

A Szentírás kateketikai struktúráinak felfedezése azonban „továbblépteti” 
és a szőkébb értelemben vett „szakma” területén is egészen közel hozza a 
hitoktatót a Bibliához. Ez a felfedezés rádöbbenti a katekétát, mennyire közel 
van az ő tevékenysége a szentírási maghoz, a gyújtóponthoz, az önmagát 
közlő Isten szívéhez. Újra megtanulja becsülni -  az egyházban manapság 
alulértékelt -  hivatását; felülről megerősített, helyes önbizalomra tesz szert; 
újraértékeli -  és felértékeli -  a katekézis helyét a teológiában és az egyház
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igehirdetésében, és megújult erővel folytatja munkáját -  Isten katekézisének 
folyamatosságában.

cggo

K a t e c h e t i s c h e  S t r u k t u r e n  d é r  H e i l i g e n  S c h r i f t
László Obbágy

N ach dem zweiten vatikanischen Konzil hat die Katechese den Heiligen Schrift 
w iederentdeckt. Die Katecheten wissen und bekennem Katechese als vielfáltige 
Begegnung m it den M ysterien Gottes hat ihren Ursprung wie ihr Kritérium in jenem  
Ereignis, das mit dem schlichten Satz umschrieben wird: „Und Gott sprach” . 
Zahlrciche Beweise des W iederauffinden des W ortes Gottes findet mán heute in dér 
Fachliteratur dér Katechetik und in dér Praxis dér Katechese.

Aber hören wir darüber, dass auch die Bibéi katechetische Strukturen hat? Unter 
vielfáltigen Aspekten hat die Exegese versucht, alttestam entliche wie 
neutestam entliche Texte anzugehen und auszudeuten. N ur érám ért sei an die 
historisch-kritische M ethode, an die religions- und heilsgeschichtliche 
Betrachtungsweise, an die form-, redaktions- und überlieferungsgeschichtlichen 
Deutungen, an das Programm dér Entmythologisierung, an die hermeneutische 
M ethode oder an die existentiale Interpretation. Es ging dabei um die Frage, wie das 
W ort Gottes von M enschen aufgenommen, weitergegeben und schliesslich 
aufgezeichnet wurde, welche Phasen und Etappen dér Prozess dér „Verleiblichung” 
und Schriftwerdung das Gotteswort bis zu jener Gestalt durchlaufen hat, die heute in 
den Schriften des Altén und des Neuen Testaments vorliegt. Es ist aber auffallend, 
dass bei dér Entstehungs- und Deutungsgeschichte ein Aspekt nur gelegentlich 
anklingt, dér eigentlich am naheliegendsten gewesen ware: dér katechetische Aspekt.

In dér Heiligen Schrift ist die Katechese Gottes an die M enschen enthalten und 
zwar in jener situativen Form, wie sie den Fragen und Nöten wie dem 
Ausdrucksverm ögen einer Epoche angemessen war. Eine Durchleuchtung dér 
Heiligen Schrift nach dem katechetischen Prinzip bringt erstaunliche Einsichten zu 
Tagé. Sie lasst manche bisherigen Deutungsergebnisse in einem ganz neuen Licht 
erscheinen. Mán kann sogar hinzufíigen: M anche Deutung, die bisher reichlich 
gequált und nur hypothetisch vorgelegt wurde, erhált unter dem katechetischen 
Aspekt eine aussergewöhnlich starke Begründung.

W eil die Heilige Schrift nicht am Schreibtisch entstanden ist, sondern meist 
nachtrágliche Schriftwerdung einer mündlichen Unterweisung und eines oft sehr 
lángén und wandlungsreichen Überlieferungsprozesses darstellt, wáre es 
verwunderlich, wenn in den biblischen Schriften die katechetische Struktur nicht 
aufschiene. In unserer Studie suchen wir -  nach dér ausgezeichneten Gedankenfolge 
von A. Lapple -  die Spuren dieser katechetischen Strukturen. W ir entdecken diese 
Spuren in dér Pluriformitat (vor allém in dér Doppelberichte) und in dér 
W achstumsprozessen dér Altén und Neuen Testaments, und in dér Überschritt -  als in 
einer katechetischen N otwendigkeit -  von dér hymnischen zűr evangeliaren 
Christusverkündigung.

W ir habén die Zuversicht, dass diese -  grundlegend von A. Lapple rührende -  
Gedanken auch unter den ungarischen Exegeten und Katecheten aufgenommen 
werden.




