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A KERESZTÉNY EMBERKÉP
AZ EGYHÁZI KISKÖZÖSSÉGEKBEN

A csoportmunka alapja és kerete: a korszerű katekézis

A Vigilia márciusi számában megjelent tanulmány, Az egyházi kisközösségek teológiája szintézist
kísérelt meg, milyen egymásutánban és belső összefüggésben lehetne az evangéliumi közlés tar
talmát, a kinyilatkoztatás igazságait csoportrnunkában kifejteni és továbbadni. Tanításról, köze
lebbről hitoktatásról van szó, amely nél szintén nem közömbös egyrészt a rnódszerelkalmazás
rnilyensége. másrészt a lélektani. az eszmei és pedagógiai célkitűzés. Mert az igazságok átadásán
túl igaz személyiségformálásra, cselekvő magatartás-kialakitásta és önálló egyéni állásfoglalásra,
egyszóval vallási meggyőződésre és életre kell nevelni. A csoportmunka tehát egyszerre oktatás
és nevelés.

A kiskőzősségek eleve átfogóbb és mélyebb kateketikai oktatást kívánnak; a hitoktatás kezde
ti fokozatain túl kelllenniűk. A bázisok igénye és a velük való foglalkozás az egyház mai evange
lizálási küldetéséből adódik. Itt lesz az egyház mai szerepének értelmezése az ember emberiessé
gének szolgálatában egészen foghatóvá. A Il. vatikáni zsinat felismerte, hogy a hit hirdetése ka
runk társadalmában új megindokolásokat és útkereséseket tesz szükségessé. "Az emberiség mai
történetének új korszakát éli, amelyben a gyors és mélyreható változások lassan az egész földke
rekségre kiterjednek. Már valóban társadalmi és kulturális átformálódásról beszélhetünk, amely
kihat a vallásos életre is"l. Bár az emberi természet és az élet alapvető igazságai ugyanazok ma
radnak, mégis, karunk embere új kérdéseket vet fel az élet értelméről és értékéről. A mai embe
rekben a társadalom, az emberi fejlődés alakulása sok aggodalmat és bizonytalanságat vált ki.
Akik kiutat és belső biztonságot keresnek, egyre jobban érzik, hogy új megalapozású elvi eligazí
tások szükségesek, és hogy a XX. században sokat szenvedett és túlontúl megpróbáltatott embe
riség egyetemes akarásából kellene megszületnie annak az erkölcsi erőnek, mely új emberi el
indulást tudna biztosítani. Mindenütt valamilyen keresés indult meg, igy a hivők is keresztény
hitükben kívánnak újra megalapozódni és várják, hogy az egyház az evangélium örök éltető, is
teni erejét oltsa be a mai emberi közösség akaratába. A kisközösségekben ezért az evangéliumtól
sugalmazott .Jgaz emberség és fejlődés magvait kell elhinteni", .fel kell szítani a vágyat az embe
ri személyiség kibontakoztatásának elősegítéséreés arra a küzdelemre, melyet a fatalizmus gon
dolkodása és cselekvésmódja ellen kell vállalnunk'".

Az Ige szolgálatában álló egyház ma a katekézist belülről kívánja megújítani, és ez nem csu
pán a gyermekek oktatására, hanem a felnőttek állandó képzésére is vonatkozik. A teljességre
törekvő katekézisnek arra kell irányulnia, hogy "az emberekben tanítással elmélyítse és megvilá
gitsa a keresztény vallás egész foglalatát és az értelmessé tett hitből eleven és tevékeny élet fakad
jon'", A kimondott oktatást mindig ki kell egészíteni a liturgiának, az istentiszteleti együttlétnek
és a teológiai elmélyítésnek. tehát a hitigazságok rendszeres tudományos kifejtésének. A kiskö
zösségekben valójában szintén erről az általános kateketikai célkitűzésről van szó, nevezetesen
arról, hogy "a közösségek elmélyítsék eleven ismereteiket Istenről és az üdvösség tervéről, mely
nek középpontjában Krisztus, lsten megtestesült Igéje áll, hogy megtanulják keresztény módon
értékelni az emberi valóságokat és történéseket, főleg az idők jeleit, hogy valamennyien képesek
legyenek mindezeket keresztény érzékkel elbírálni és értékelni", a hiteles kereszténység példáját
és áldozatkészségét kialakítsák saját magukban'". Az öntudatos keresztény cselekvésre és életre
nevelés ma külön hangsúlyt kap azáltal, hogy közösségi katekézis a kerete, amelyen belül a tevé
keny katekézis-közösség kialakulása is biztosítható. Ez a korszerű katekézis: a közősségnevelé

sen keresztül eljutni az egyéni személyhez.
Az élethez csak azoknak lehet közűk , azok járulnak hozzá annak jobbá tétel éhez, akik nem

riadnak vissza a korforduló sokszor ijesztő mozgalmasságától, és ha hivők, vállalják az egyház-

753



nak a mai történelmi alakulásra való reagálását és a korszerű keresztény társadalomértelmezést.
Egész emherekre és egész keresztényekre van ma szük ség, akik saját magukat merik kérdésessé
tenni belső emberi tartalmuk, személyi értékeik és képességeik felől, és akik megkérdezik azt is,
milyen a mai ember, hol keresse értékérvényesülését és boldogságát, hol vannak a mai emberiség
nehézségei, kísértései és dilemmái. A kisközösségekkel való foglalkoásnak a célja és értelme: az
alakuló holnap számára önmagukat és a mai világot alaposan ismerő, cselekvő és az áldozatokat
is vállaló személyiségeket formálni, akik apostoli lelkülettel állnak a hivők soraiban s tudják, lá
tókká és prófétákká is kell lenniük, hogy szavuk lehessen a mához és aholnaphoz.

Minden hivő kötelessége a Krisztus és a keresztény hit mellett i tanúságtétel. Akik a keresztény
tanúságtételre hivatottak, egyszerre Krisztus tanitásának hírnökei, és ugyanakkor a keresztény
élet eszmei hordozói és konkrét megvalósítói is. Akik mindezckre vállalkoznak, azoknak ismer
niük kell önmagukat, képességeiket, tehetségüket, ismerniük kell ösztönadottságaikat. szenvedé
lyeiket, még azokat a génbiológiai és karakterológiai tulajdonságaikat is, amelyeket az őseiktől

hoztak magukkal. Ismerniök kell továbbá a mai emberiség szellemi-lelki igényeit, a belső mozga
tóerőketés az utakat, ahová eljuthatunk . Tudniuk kell, hogy nemcsak saját egyházközségük, ha
nem -- ha tágabb értelemben is - valójában az egész egyh úz diaszpórában, vagyis szekularizált
pluralista világban él, s ez minden tekintetben kihivást jelent a keresztény hit és a vallásos világ
nézet számára, és így a hivő ember élete a keresztény tanúságtevés és a világban való helytállás
egységét kívánja. És végül ki kell alakítaniuk magukban biblikus és teológiai mélységében azt az
egyházképet, melyet a II. vatikáni zsinat az "idők jeleinek" vizsgálatútól indítva újított fel: ebben
arról az emberről van szó, akinek - Krisztus szándékának mcgfelelőcn a másik ember sorsát is
magában kell hordoznia, és hogy az egyház nem valamilyen fajta egyesület, hanem közösség.
amely az egész emberiséggel együtt, azonos úton kíván haladni. A kisközösségi munka a szemé
lyiségformálás legalaposabb iskolája lehet, ha a mai emberiség problematikájaban gondolko
dunk.

Jézus Krisztus a középpontban

A csoportmunkák személyiség- és életformálása kétségtelenül a legalapvetőbb feladat, s ezért is
oly fontos körülírása és lényeges elemeinek meghatározása. Il. János Pál pápa a Catechesi tra
dendae című köriratában kategorikusan kijelenti: "a katekézisnek szükségszerűen Krisztus-kőz

pontúnak kell lennie'". Jézus Krisztus, lsten megtestesült Igéje, mivel megjelenése a végső és tö
kéletes módja annak, hogy Isten beleavatkozott a történelembe és kinyilatkoztatta önmagát az
embereknek, az üdvösség történetében az örömhir középpontja. A krisztocentrikus szemlélet azt
mondja, hogy Jézus Krisztus mint Istenember minden isteni mű és kinyilatkoztatás csúcspontja.
Krisztusi emberképről beszélni annyit jelent, mint Krisztus emberséget minden emberi valóság
eszméjének és mértékének tekinteni",

Ha mint hivők azt állítjuk, hogy Jézus Krisztus az ember számára eszmény és mérték, akkor
elsősorbana Szentírást kell megkérdeznünk. mit is értsünk e kijelentésen". Kezdjük az Őszövet

ségnél. annak tudatában, hogy Isten minden kinyilatkoztatott szava Krisztusra és a benne meg
valósult üdvösségi rendre utal. Az Ószövetség első sorai arról beszélnek, hogy lsten teremtette a
mindenséget, és az embert a világ urává, parancsolójava. átalakítójává tette (Gen 1,27). Isten az
embert saját képére és hasonlatosságára alkotta, amivel a Szentírás teológiai értelemben azt ki
vánja mondani, hogy a cselekvő Isten, az alkotó lsten cselekvő és alkotó embert helyezett a világ
élére. Amikor az újkor technikai és szociálpolitikai tudatának kivetiteseképpen Marxot idézzük
- akinek híres mondása lett: "a filozófusok a világot eddig csak különbözőképpenértelmezték.
pedig arról van szó, hogya világot át kell alakítani" ., akkor a Szentírás ama kitétele. hogy ves
sétek a világot magatok alá, modern, igen mai hangzást kap. Ha mai szemrncl olvassuk az Ószö
vetséget, fel kell figyeln ünk arra, hogy lsten az emberekhez beszél, beleszól az emberi történelem
alakulásába. A Szentírás leírja az első testvérgyilkosságot is. Mély megrendüléssel beszél a rossz
ról és a bűntől: az emberi valóság e szomorú kísérői lelkiismereti állásfoglalást követelnek.
A Teremtő hat napon át tevékenykedik és a hetedik napon nem munk álkodik , azt megünnepli :
általában a munka és az ünnep Isten szándéka szerint társadalmi tőrvénnye lesz, és a munkában
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és az ünneplésben az úr és a szolga egyformán kiveszik a részüket. Ha a gazdag az ünnep napján
munkára kényszeríti szolgáját, szigorúan megbüntetik. Az Ószövetség kezdettől fogva közössé
gi, társadalmi vonatkozásban látja az emberek együttlétét : a királyok, a hatalmasok büntetésben
részesülnek, ha alattvalóikat megfosztják jogaiktól és elnyomják őket.

Az Ószövetségre jellemző az Isten és ember közötti közvetlenség: a Te szóval való megszólítá
sa Istennek, és mint barátnak segitségül hívása, ha bajban van az ember, egészen egyedülálló.
Martin Buber mondja: "Izrael nagy tette nem az volt, hogy valóságos Istenről tanított, aki min
den létnek alapja és célja (ezt más vallások is megtették), hanem az, hogy Isten megszólíthatósá
gát valóságos adománynak minősítette,a 'Te' kimondását, a szemtől szembe való állást, az Isten
nel való meghitt társalkodást". Az Istenhez való kapcsolat, az istenhasonlóság ebben találja meg
legnagyobb értelmét: az emberek egyenlők az Isten szemében, mert mindannyian Istenben
részesülnek.

Az Ószövetség hátteréből lép elénk a Názáreti Jézus, akiben hitünk szerint az ember igaz és tö
kéletes képét kell keresnünk. O Istent Atyának szólítja; ez ismeretlen volt az addigi vallásos ér
telmezésben. A társadalom kivetettjeiért küzd: a vámosokért, a bűnösökért, a bélpoklosokért. az
utcanőkért, a gyermekekért, a szamaritánusokért. Társadalmi kritikája hihetetlenül súlyos és
erős, mindeddig valójában ismeretlen, habár folytatója az Ószövetség prófétai hagyományának.
Elítéli a törvényt egyoldalúan csak kívülről és önzően tisztelő farizeusokat mint képmutatókat,
mint vakokat, meszelt síroknak mondja őket, gyilkosoknak, kígyófajzatnak (Mt 23). Jézusban
földi megszabadítót, földi megváltót várnak, ő mégis kimondottan Isten országáról beszél, az
igazság és a szeretet országáról. Nem száll síkra a rómaiak elűzését szorgalmazó forradalmi ösz
szeállásból származó világi hatalomért. Azt hirdeti, hogy boldogok a szegények, boldogok a szo
morúak (Lk 6,20). Új képek, új szavak, új tartalmak. Az új ember, melyet Jézus nemcsak meg
hirdet, hanem e szerint él is, végső megpecsételését saját halálával igazolja; ő lesz a hivők értel
mében és szívében a megfeszített és feltámadt isteni küldött, a felszabadító és megváltó, a Kyri
osz, az Úr.

Ezentúl csak kereszthordozók követhetik őt: "aki követni akar, tagadja meg magát, vegye vál
lára a keresztet és kövessen" (Mt 16,24). A kereszthordozás annyit is jelent, hogy szolgálni aka
runk másoknak, a legkisebbeknek, egymás keresztjét hordozni: "Tudjátok, hogy akiket a világ
urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük.
A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első

akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő

szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért" (Mt 20,25). Krisztus kereszthalála,
önfeláldozása szerezte meg nekünk az üdvösséget.

Igazi emberi vonás Krisztus szenvedése, amely egyúttal isteni mértéke lett boldogulásunknak :
"Nem a szenvedés megdicsőítéséről van szó, nem is valami ilyesfajta beteges mazochizmusról,
nem önkínzó aszkézisról, nem a test megvetéséről, nem a nemiség alárerideléséről, nem a bűn

komplexumokban való éldegélésről, nem a jogtalanságba való belenyugvásról. nem a túlvilági
reménnyel való vigasztalásról ; itt nincs illúzióról szó, ami a keresztényeknél is olykor lehetséges
volt és sokszor ma is tapasztalható, hanem a valóság radikális számbavételétől, annak bennfog
lalásával, hogy az élet árnyékoldalai, a betegség, a fájdalom, a halál is hozzátartoznak a valóság
hoz; és ide kell sorolnunk az embertestvér iránti felelősségérzetet, főleg a kiállást azok mellett,
akikkel szemben jogtalanságot követnek el. Az embertársaknak az emberekkel való új bánás
módjáról van itt tulajdonképpen SZÓ"9

A hiteles keresztényemberkép : a krisztusi ember

A keresztény ember világnézeti állásfogIalásában azt a középpontot keressük, amelyből kiindul
va mint mai ember kérdéseket tesz fel a körülötte folyó eseményeknek, szellemi állásfoglalások
nak és történelmi alakulásoknak.

A keresztényemberkép éppen úgy, mint a krisztusi ember hite, nincsen semmiféle társadalmi
rendszerhez vagy filozófiához kötve. Krisztusnak a természetfelettiekre utaló és az isteni kegye
lemre építő tanításából nem is rajzolható ki valamilyen fajta földi társadalmi rendszer képe.
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A kereszténység abban a korban lépett fel, amikor a világ urai rabszolgatartó társadalmat tartot
tak fönn és az Isten gyermekeiről szóló jézusi tanítás lett a rabszolgák felszabadításának legdön
tőbb belső indítéka. A feudalizmus korában és a polgári társadalom virágzása idején is jelen volt
a kereszténység, de saját elveit követte az erkölcsi élet megvalósításában. Nem kételkedhetünk
abban sem, hogya polgári társadalom megszünése után az új társadalomban is jogosult a krisz
tusi hit jelenléte. Számtalan jelenség, mai politikai, gazdasági, társadalmi és tudományos jellegű

átalakulások arra mutatnak, hogy az újkor végén állunk. A polgári társadalom eltűnőben van;
nem ismerjük ugyan a holnapot, a jővőt, de a változás ténye kézzelfogható. A mai átalakulások a
problémák sokaságát vetik föl. Vajon a kerszténység korunk kérdéseihez hozzá tud-e szólni, és
tud-e nyújtani valamit a nagy kérdések megoldásához? A keresztényeknek válaszadásukkal
nemcsak azt kellene igazolniuk. hogy elméletileg, keresztény hitük alapján, állást tudnak foglal
ni, hanem életükkel az átalakulást is elő kellene segitcniök 10.

Az ember lényegét a személy fogalmával határozzuk meg. Ez a bölcseleti antropológia legköz
pontibb fogalma, amelyben régebben bölcseleti, teológiai vagy biblikus elemek együtt szerepel
tek, és csak Kant óta beszélünk tiszta bölcseleti megfogalmazásról. Szerinte "a személy olyan
alany, akinek cselekvése beszámítható". A mai, bölcseletileg használt személyfogalomban a kö
vetkező öt lényeges jegyet különböztetjük meg: I. az ember önmagát és külvilágát megismerő,

magát öntudatában birtokló, saját képességeit átlépni tudó, transzcendentális létező; 2. szabad
sággal rendelkezik, éppen ezért felelős a cselekedeteiért; 3. csak a másik emberrel és sokak kal
közösségben valósíthatja meg önmagát, bontakoztatja ki képességeit; 4. a látható világban áll,
cselekvésével átalakítja a világot. így ő nem tárgya, hanem cselekvő alanya a történelemnek; és
végül 5. az ember a dolgok és események logikai és értékjellegű összefüggéseit és értelmezését ke
resi. Ebben a keresésben az ember eljuthat az abszolút létezőhöz. az Istenhez is, és ezzel önmagát
teljesen transzcendentálja, átlépi saját maga határait. E jegyek birtokában az embert nagykorú
nak, érettnek mondjuk. A nagykorúságra való elrendeltség annyit jelent, hogy az ember felelős

ségteljesen cselekszik s igy éri el erkölcsi mivoltának csúcspontját. A nagykorúságra való törek
vés mindig útközben levest jelent, mert sosem mondhatjuk azt. hogy elértünk, kimerítettünk min
den lehetőséget.

Biblikus és dogmatikai alapon ki kellene fejtenünk a teológiai antropológia alapelveit is. Ez
nem új szempontok felsorolása, melyek fényében esetleg a bölcseleti antropológia eredményei el
halványulnának, hanem a teremtés rendjének, az emberi értelem jogainak megvilágítása az evan
gélium igazságrendszerében. Úgy is mondhatnók: ez a bölcseleti antropológia radikalizálása
Krisztus felől. Keresztény értelemben elméletileg és gyakorlatilag is az emberről beszélni annyit
jelent, hogy Jézus Krisztusban az emberben keressük minden emberinek mértékét. A keresztény
ség lényege nem eszme, de nem is igazságok rendszere, hanem egy személy, Jézus Krisztus és az ő

evangéliuma. Jézus Istenről mint közös Atyánkról beszélt, aki az embert szerető gondoskodásá
ba fogadja, és meg akarja valósitani a szivekben az isteni szeretet uralmát. lsten országa nemcsak
az égben lesz valósággá, hanem ott, ahol emberek élnek egymással és egymás közőtt, tehát már
itt, a földön is. Isten uralma az ember felszabadítását jelenti az lsten és minden ember előtt.

Krisztus Urunk megszabadított bennünket az emberek egymás feletti és egymás közötti elidege
nitő hatalmától. a zsarnokságtól. tanítása mindenfajta rabszolgaság felfüggesztését jelentette;
ugyanakkor az embert felszabadította saját maga hatalmától, a bírvágy, az önzés, a túlzott élve
zetkeresés hatalmától is! I. A katekézisnek ma szüksegszerűcn Krisztus-kőzpontúnak kell lennie :
Krisztus az út, aki a megváltó igazsághoz vezet: csak így születhetünk új életre (Jn 14,6).

A keresztény nagykorúság

A csoport tagjait a lelki nagykorúság útjára kell állitanunk. ezzel kapcsolatban azonban rengeteg
kérdés és nehézség merül fel. Az első az, hogya Krisztus-követésre hivatott embernek "lelki tota
litásra" kell törekednie: legyen öntudatában annak, hogy minden lelki, szellemi erejét. érzelmi
gazdagságát, teremtő, alkotó készségét világi értelemben is ki kell fejtenie a látható valóság szel
lemi átfogásában. Meg kell tanulnia továbbá az emberekkel való találkozás és bánásmód művé

szetét. önállónak és ugyanakkor nyitottnak is kclllennie. Döntően fontos, hogy a nemiség erejét
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a személyiség kialakításába pozitív tartalommal és erkölcsi célzattal építse be. Keresztény alap
követelmény e téren az, hogya nemiség minden tekintetben személyhez kötött legyen.

Aki tovább akar haladni, annak tudnia kell, hogy csak belső képességeinek állandó kifejtésé
ben és továbbépitésében juthat előbbre. Emberi és erkölcsí készenlétben kell a másikat, egyese
ket vagy sokakat befogadni, a családban és abban a közösségben, ahol dolgozunk, még a kiskö
zösségben is, ahol most együtt vagyunk 12. A fiatalok kal való foglalkozás, nevelésük központi
problematikája ítt van: a nyitottság és megértés egyúttal elkötelezetté is tesz mások iránt, vagyis
vállalni ís kell másokért, síkra kell szállni, küzdeni mások ügyéért. S arra is nevelni kell a tago
kat. hogy merjenek kérdéseket feltenni a világ nagy problémáira, de merjék magukat is megkér
deztetni, a lét, az élet értelmének végső kapuit is nyitogatni. A nagykorúság felé vezető út csak a
személlyé válás útja lehet.

Mit jelent számunkra Krísztus a személlyé válás útján? Tartsuk mindig szem előtt a fentieket,
mert a mai kulturális kontextusban és konkrét összegezésben a felvilágosodás humanista ember
képének jegyeiből kell az alapszintézist megteremtenünk. Eleve mindig az emberről mint egyéni
személyről és társadalmí lényről kell beszélnünk. E kettős megközelítés jegyei lesznek: személy,
személyiség, személyes állásfoglalás, szabadság, szernélyi függetlenség, nyitott, demokratikus
magatartás, felelősségvállalás,a munka értékelése szerintí beállítottság, a személyes teljesítmény
előtérbe helyezése rninden anyagi szemlélettel szemben, a kreativ készség megbecsülése és kieme
lése mint földi boldogságunk egyik tényezőjének elfogadása.

Azt mondottuk, hogy a mai emberkép keresése mögött a felvilágosodás humanista emberké
pének elemei állnak. A felvilágosodás már annak a polgárságnak produktuma, amely a feudaliz
mussal szemben kihareolta magának a szabadságot és az egyenlőséget, a parlamentáris demok
ráciát és az emberi jogok megfogalmazását. Első alkalommal rajzolódik ki a .felnőtt ember", a
saját jogai szerint élő emher képe; magas értékelést kap a munka és a kötelességtudás ethosza.
Ezzel természetesen összefüggött a későbbi. önmagával való szembekerülés is: a profit hajszolá
sa, az egyéni és sza had gazdagodasi törekvések túlkapásai, amelyekből egymás kizsákmányolása
született meg; a szabadság és az egyenlőség humanista eszméi elsötétültek ott, ahol "az egyéni ér
vényesülés szentsége", a gazdasági verseny <ls a tőke kizsákmányolása rabszolgává tették a ki
szolgáltatott dolgozó emherek széles rétegeit,

A felvilágosodás második formálója a tudomány és a technika lett. Az alkalmazott természet
tudományoktól. a természet technikai átalakításától várjuk a földi paradicsom megvalósitását.
A modern ember számára eszményi az a tudás, amit a tiszta értelem igazolni tud. Tapasztalat és
értelem! E kettő al élet kettős varázsereje. Az ernber a természet korlátlan ura és átalakítója lett;
ezzel együtt jár az embernek az a tudata is, hogy önmagát is átalakíthatja. És ma már tanúi va
gyunk annak a politikai és biológiai manipulációnak. melynek határait egyelőre képtelenek va
gyunk belátni. Érdemes megjegyezni: ezáltal a felvilágosodás szelleme ellentmondásba került
legfőbb erkölcsi törvényével vagyelvével is, melyet Kant így fogalmazott meg: "Úgy kell csele
kedned, hogy az egész emberiséget a te személyedben. minden ember személyében mindenkor
úgy képviseljed. mint célt és nem mint eszközt !"13. A felvilágosodás legnagyobb értékű öröksége
mégis az emberi személy egyedülvalóságáról és méltóságáról vallott meggyőződése maradt.

A felvilágosodás keresztény elemeket is beépített gondolkodásába : a testvériség eszméit, az
emberi szabadság és egyenlőség alapélménycit. Ez a keresztény befolyás a legutóbbi két század
folyamán azonban olykor annyira elmosódott, mintha nem is a kereszténység kellős közepeből

emelték volna át az emberi jogok mai kátéjába. "Az emher az egyetlen földi lény, akit nem egy
másik teremtmény miatt akart az lsten; az ember viszont csak akkor találhat teljesen önmagára,
ha őszintén ajándékul odaadja magát másoknak"!",

A keresztény hit szerint az emberi egzisztencia Istenre támaszkodik, Istenre építi fel világát és
ez a világ a többi emberért való világ. Ez az első többlet, amely a keresztény hitből fakadó em
berszemléletet a hivő számára szabaddá, alkotóvá. teremtővé teszi. A másik többletet abban a
sajátosan krisztusi vagy evangéliumi elemben kell látnunk, amelyre akkor találunk rá, ha vála
szolunk arra. mit jelent számunkra Jézus Krisztus a személlyé válás útján, mit ad hozzá a bőlcse

letileg kielemezhető cmberkóphez? A Názáreti Jézus az elvonatkoztatott antropológia eleven va
lóságban, látható példában való konkretizálás: "Ha én. az Ur és Mcster megmostam lábatokat,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek
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meg" (Jn 13,15). A hivő ember azáltal lesz személlyé, "nagykorúvá", hogy Jézust követi és min
denben azonos lesz vele. Ennek alapja az evangéliumi tanítás: az emberi élet a mennyei Atya
akaratából a másik ember szolgálatára rendeltetett, a másik emberben, az emberi közösségben
találja meg teljességet és értelmét. Önátadás és szolgálat! (MI 20,25) Krisztus követése, Krisztus
nak mint példának szemlélete nem teszi a Krisztus-követőket sablonokká. hiszenaz emberi elkö
telezettség különböző formái lehetségesek. Sok út vezet az Istenhez, annyi út, ahányféle ember
van; tehát nincsen tipus, nincsen modell.

A csoporttal, tagjai legyenek fiatalabbak vagy idősebbek, mindig az emberi én kibontakozta
tásának, az emberi elkötelezettség különbőző formáinak terét és lehetőségeit kell keresnünk.
A személlyé válás csak a kőzősséggé válás keretében és dinamikájában realizálódhat: a szemé
lyesség, az egyéni kiteljesedés és a szocializáció kategóriái egybetartoznak. Az új élet alapja a
szolgálat: egymás megtalálása, egymás felemelése és egymásnak testvérré tétele. Mindannyiunk
buzdítására álljanak itt még egyszer li. János Pál pápa szavai: "A katekézisnek segítenie kell a
közösséget az evangélium fényének terjesztésében és termékeny dialógus kialakításában a nem
keresztény emberekkel és kultúrákkal ... A katekézisnek az a feladata, hogy az emberek remé
nyét elsősorban a mennyei Jeruzsálem eljövendő értékei felé irányítsa, ugyanakkor arra hívja
őket, hogy részt vegyenek embertársaik munkájában és azokban a kezdeményezések ben, ame
lyek arra irányulnak, hogy jobbá tegyék az emberi társadalmat" I 5.

"Az egyház csak akkor egyház. ha másokért van" ... mondta Dietrich Bonhoeffer. Ez egyfor
mán érvényes kifelé és befelé is, és ma a legtalálóbb kifejezés az egyház aktualitásának megjelölé
sére. A kisközösségek akkor járnak jó úton, ha mint a konkrét egyházi közösség legkisebb fogla
latai az egészet szolgálják, ha az egyházközség alulról történő integrálása egyik célkitűzésük, de
nem akarják maguknak kisajátitani az egyházi apparátust. Világosan kell látniuk, hogy az egy
ház tagjai azok is, akik nem tartoznak a maghoz, az "elithez". Az összlelkipásztori tervezés elő

terében mindig az egész egyházi közösség áll: az egyházhoz való élő tartozás, a tudatos, tevékeny
elkötelezettség, a templomi összejöveteleken való szürke megjelenés és talán a köteles egyházi
anyagi hozzájárulás fogalmain keresztül a csak külsőleg jegyezhető formális tagságig minden
együtt van. Amit az igehirdetésnek a hivők felé ma tudatosítania kell, az csak annyi, hogya ke
reszténység a mai emberiség számára kész felajánlani erkölcsi segítségét. szolgálni akar a jelen
fejlődési és szociálstrukturális kontextusban a holnap társadalmának és az új, "az emberibb em
beriességet kereső embereknek". Az egyházi kisközösségekben folyó személyiségformáló mun
kának akkor van értelme. ha velük és általuk az egyházközség minden tagja a közösségi külde
téstudatában kibontakozni kivánó egész egyházat, a világegyházat is szolgálja!". A korszerű lel
kipásztori munkának az egész egyházközség igényeit, mélyítését és egységesítését kell szem előtt

tartania, és ma az a kívánatos. hogy ebben a kisközösségek az evangéliumi kovász szerepében
összekötök és továbbvivők legyenek.
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