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Fóvb témák
és alapelvek
Lehet, hogy most nem volna új katekizmusunk, ha Bernard Law
bíboros nem veti föl a II. Vatikáni zsinat elveire alapozott katekizmus
.ötletét. Az 1985-ös rendkívüli püspöki szinódus első napján ő beszélt
erről először az összegyúlt püspökökhöz. Teológusként én is jelen
voltam, és emlékszem ennek az egyszeru, tiszta érvnek a hatására:
"A hitet olyan világban kell tanítanunk - mondta -, amely egyre
inkább egyetlen globális faluvá válik Olyan világban, ahol a fiatalok
mindenfelé ugyanazt a farmert hordják, nem kellene annak is lehet
ségesnek lennie, hogy a hitet is közös nyelven fejezzük ki? Ez nem
csak lehetséges, hanem szükséges is: először is azért, mert a világ
határozottan eggyé vált, ugyanazokat a problémákat, aggodalmakat
és reményeket osztia; másodszor pedig azért, mert a hit önmagában
is egy."

Az egység a keresztény hit alapvető vonása. Ez a látomás az egy
hitről a világban nemcsak Law bíboros gondolkodását mozgatta
meg, hanem a szinóduson a katekizmusról szóló vitáknak is alapel
vévé lett.

A szinódus végén a Szentatya is magáévá tette a javaslatot. Amikor
egy évvel később, 1986 novemberében először szólt ahhoz a bizott
sághoz, amelyet megbízott e katekizmus elkészítésével, hangsúlyoz
ta az egységnek ezt az elvét, amely az egész munka legfontosabb
alapelvévé vált:

"A katekizmus, amelynek elkészítésére megbízást kaptok, az egy
ház hagyományába illeszkedik bele. Nem az a célja, hogy helyette
sítse az egyházmegyei és nemzeti katekizmusokat, hanem hogy vo
natkozási pontot adjon hozzájuk. Nem az unalmas egyformaság esz
köze tehát, hanem fontos segítség ahhoz, hogy a hit egységét bizto
sítsa, ami lényeges eleme az egyház egységének, ez pedig az Atya,
a Fiú és a Szentlélek egységéből adódik."

A hit egysége, aminek a megerősítését ez a katekizmus célozza,
nem "unalmas egyformaság", hanem az az egység, amelyet a töké
letes és végtelen, élő és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
áraszt. A katekizmus alapelveit vizsgálva az egység alapelve látszik
mind közül a legfontosabbnak.

Ennek a katekizmusnak az a célja, hogy szerves és rendezett mő
don táIja elénk a katolikus tanítás lényegi és alapvető tartalmát, a hit
és az erkölcs igazságait, a II. Vatikáni zsinat és az egyházi szentha
gyomány egészének fényében. Elsődleges forrásként a Szentírásra,
az egyházatyákra, a liturgiára és az egyházi tanítóhivatalra épít Célja
az, hogy hivatkozási alapja legyen a különféle országokban készülő
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katekizmusoknak, vagy ilyen jellegű összefoglaló munkáknak. Az itt
leírt megállapításoknak minden katekizmusra érvényesnek kell(ene)
lenniük. A katekizmus a hit alapjainak szintézise,

A katekizmus ötlete azon a feltételezésen alapul, hogy ilyen
szintézis lehetséges. Az én benyomásom az, hogy ennek a kate
kizmusnak sokféle kritikája így vagy úgy ezt a feltételezést bírálja.
Ratzinger bíboros 1983-ban Lyonban és a párizsi Notre Dame-ban
tartott híres konferenciáin hívta föl a figyelmet arra, hogy a hat
vanas évek végétől terjed a katekizmusok elutasítása és a klasz
szikus katekézis hanyatlása. Ennek legfőbb okát a következőben

foglalta össze: ,,Az embemek nincs többé bátorsága, hogy a hitet
mint szerves egészet mutassa be, hanem csak mint részleges ant
ropológiai kijelentések válogatását, ami az egésszel szembeni bi
zalmatlanságra épül. Ez a hit krízisére világít rá, pedig ez a hit
minden idők egyházának közös hite."

Zavart keltő az a látvány, amelyet sok hittankönyv kelt hazám
ban: darabkák, villanások itt-ott, mint egy tévéklipben, de hiány
zik a szintézis, a hit egységes szemlélete. Hogyan ad választ a
KEK egy ilyen kihívásra? Hadd hangsúlyozzam ennek az egység
nek három elemét:

1. Az igazság hierarchikus tagoltságának alapelvét.
2. Az egyház hagyományának egységét időben és térben.
3. A hit tartalmának megközelítésében mutatott realizmust.

1. Az igazság hierarchikus tagoltságának alapelve

A katekizmus felülvizsgált tervezetét érő legsúlyosabb kritika,
amelyet 1989 decemberében küldtek szét a püspököknek, a "hi
erarchia veritatum" elhanyagolását kifogásolta. Nem mindig volt
egészen világos, hogy a különbözö kritikusok mit értettek ezen az
elven, amely a II. Vatikáni zsinattól származik. Ratzinger bíboros
ebben az összefüggésben számos alkalommal elmondta, hogy az
"igazság hierarchikus tagoltsága" nem jelenti az igazság "osztha
tóságának elvét", mintha a hitet néhány alapvető elemre lehetne
egyszerűsíteni, a többi pedig "szabadon választható" vagy el
hagyható lenne mint "kevésbé jelentős" részlet. "Az igazság hie
rarchiája" egyszerűen azt jelenti, hogy a különböző hitigazságok
egy központ körül szerveződnek.

Ezért várhatjuk el, hogy a katekizmus igazodjék ehhez az alap
elvhez, és ebben az értelemben a püspökök kritikája segítette a
bizottságot, hogy ennek az alapelvnek megfelelő érvényt szerezzen.

A KEK az igazság hierarchiájának alapelvét három szempont
érvényesítésében tükrözi: a Szentháromság misztériumában, a
krisztocentrikus szemléletben és a négy részre való tagoltságban.
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Akeresztény élet
középpontja a

Szentháromság

"Az egész isteni
üdvrend végső célja az,

hogy minden
teremtmény tökéletes

egységre jusson a
boldogító

Szentháromsággal. Már
mostantól fogva arra

vagyunk meghívottak,
hogya

Szentháromságnál
lakozzunk." (KEK 260.)

Krisztocentrikus
szemlélet

a) "A Szentháromság misztériuma hitünk és keresztény életünk
központi misztériuma. Magának az Istennek a misztériuma. Hi
tünk minden más misztériumának forrása... Az egész üdvtörténet
nem más, mint annak az útnak és azon eszközöknek a történelme,
melyeken keresztül az egy és igaz Isten, Atya, Fiú és Szentlélek
magát kínyilatkoztatia, kibékül és egyesül azon emberekkel, akik
bűneiktől megválnak." (KEK 234.)

A katekizmus egész szemlélete a Szentháromságra épül. Már
a legelső mondatoktól a Szentháromság áll a középpontjában. Ez
zel kapcsolatban néhány feltűnő pontra mutatnék rá:

- A misszió dimenziója jelen van elejétől a végéig: a Fiú és a
Szentlélek isteni missziója folytatódik az egyház missziójában; eb
ből az isteni forrásból fakad a hitet hirdető és tanító minden tevé
kenység.

- A teremtés műve a Szentháromság közös alkotása; ugyanez
igaz a megváltás és megszentelés egész művére. Ezt különösen
hangsúlyozza a Krisztus feltámadásáról szóló rész (KEK 648-650.).
Világosan így beszél az egyházról: a Lumen Gentium szerint az
egyház "azon emberek közössége, akiket eggyé tesz az Atya, a Fiú
és a Szentlélek egysége".

- A liturgiát, különösen az Eucharisztiát úgy szemléli, mint a
Szentháromság tevékenységét. Ugyancsak igaz ez az Atyához, a
Fiúhoz vagy a Szentlélekhez intézett imákra is.

Karl Rahner az ötvenes évektől fogva újra és újra panaszolta,
hogy a katolikus teológia megfeledkezett a Szentháromságról. A
KEK segíthet abban, hogy újrarendezzük a katolikus tanítást és
igehirdetést az igazság hierarchiájának alapelve körül.

b) A második gyűjtőpont az igazság hierarchiájának alapelvé
ben a valóságos ember és valóságos Isten, Jézus Krisztus miszté
riuma: "Nincs üdvösség senki másban, mert nincs más senki az
emberek között az ég alatt, akiben üdvözülnünk lehetne." (Ap
Csel 4,12) - amint ezt a KEK előszava is mondja.

A katekizmus Krisztus-központú szemlélete nincs ellentétben a
Szentháromság-központú megközelítéssel, hiszen az örök Fiú
megtestesülésével, életével, halálával és feltámadásával nyilatkoz
tatta ki az Atyát és adta a Szeritlelket. Ezért, hogy a katekizmus
ban a szentháromságtan kellőképpen jelen legyen, szükséges,
hogy az Krisztus-központú legyen. A krisztológiai részt bevezető
szakaszok (426-429.) ezért hangsúlyozzák, hogy .Krisztus legyen
a katekézis szívében",

Krisztus az a mindent bevilágító fény, amely beragyogja az
egész hitet, ez az egyetlen útja a "Krisztusban való élet't-nek,
.Krisztus követésének". A keresztény erkölcsről szóló tanítás, a
Szentlélek kegyelmének segítségével nem más, mint "beiskolá
zás" a Krisztusban való életre.

c) A katekizmus középpontjában tehát a Szentháromság és
Krisztus áll, s így juttatja érvényre az igazság hierarchikus tago
lódásának alapelvét. Itt jelentkezik egy harmadik szempont is: a
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"Akatekézisnek a
legelső és legvégső

hivatkozása mindig
maga Jézus Krisztus

lesz, aki »az út, az
igazság és azélet«

(Ján 14,6). A
krisztushívők a hitben

reá tekintve remélhetik,
hogy ő maga valósítja

meg bennük az
ígéreteket, és őt azzal a

szeretettel szeretve,
amivel ő szerette övéit,

véghez tudják vinni
azokat a

Akatekizmus
felépítése

KEK felépítése maga is üzenet, egyértelmű kateketikai állásfogla
lás. Ratzinger bíboros ezt a szemléletet nagyon szépen és világo
san fejtette ki 1983-as beszédében Lyonban és Párizsban. Arról
beszélt, hogy a katekézisnek az egyház alapvető eseményeire kell
épülnie. "Ez az egyház kezdetétőlfogva megadta a katekézis szer
kezetét. Luther éppen olyan természetesen követte ezt a szerkeze
tet a maga katekizmusában, mint a trienti katekizmus szerzői....
Az Apostoli Hitvallás, a szentségek, a Tízparancsolat és az Úr
imádsága. A katekézis e négy klasszikus összetevő eleme szolgált
századokon át a katolikus tanítás foglalataként. Amint mondtuk,
ez megfelel a keresztény lét felépítésének."

198B-ban a Vatikáni Nyomda kiadta a Cathecismus Romanus
(RK) kritikai kiadását Pedro Rodriguez és munkatársainak szer
kesztésében. Ezek a tudósok gondosan megvizsgálták a katekiz
mus felépítését és szemléletét. Néhány figyelemreméltó ered
ményre jutottak.

Érdemes egy rövid pillantást vetnünk a RK részeinek egymás
hoz viszonyított százalékos arányára: 22% a hitvallás, 37% (majd
nem kétszerese) a szentségek, 21% a parancsolatok és 20% a Mi
atyánk. Nagyon szembetűnőaz egyenlőtlenség a szentségek javá
ra. Talán azért van ez így, mert a szentségekről folytatott vita a
reformációval nagyon jelentőssé tette ezeket a kérdéseket. Nézzük
meg a KEK arányait is: 39% a hitvallás, 23% a szentségek, 27% a
parancsolatok és 11% a Miatyánk. A történelemből és a körülmé
nyekbőleredő okok játszottak szerepet ezekben az arányváltozások
ban. Ugyanakkor megvan ezeknek a teológiai és a katekizmust érin
tő üzenete is. Amint Rodriguez mondta: "A törekvés nyilvánvaló. A
RK mielőtt elmondaná, mit kell tennie a kereszténynek, arra világít
rá, hogy kicsoda és hogyan lett az. Nagy Szent Leót idézhetjük: Ke
resztény, légy az, aki vagy... A szentségek nélkül pedig - amelyek
magukba foglalják az egyházat és a megigazulást - a TIzparancsolat
előírásai meghaladják az ember képességét."

A kegyelem elsődlegességétmindkét katekizmus erősen hang
súlyozza, amit a fenti arányok is alátámasztanak. Az első két rész
mindkét könyvnek közel 2/3 részét teszi ki. Ahogy a RK kiadói
írják: "A könyvnek valójában nem is négy része van, hanem kettő:

egyrészt a Szentháromság Egyisten misztériumai, amint hitünkkel
megvalljuk és a szentségekben ünnepeljük, másrészt a hit szerinti
keresztény élet és a fiúi imádság."

A két rész üzenete világos. Bármilyen módszert is alkalmazunk
a katekézisben - a RK és a KEK nem ír elő semmilyen meghatá
rozott módszert -, először Istenre és az Ó tevékenységére kell
rámutatnunk. Amit az embemek tennie kell, az mindig válasz lesz
Istenre és az 6 művére. Mindkét katekizmusban a magnalia Dei áll
a középpontban. Ez a sorrend határozott elvárás minden kateké
zistől, de nem tetszőlegesenválasztható, hanem magától értetődő.
Egyszerűencsak a valósághoz alkalmazkodik: Isten és a kegyelem
az első. Ez az igazság igazi hierarchiája.
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2. Az egyház hagyományainak egysége időben és térben

A Szentírás használata
a katekizmusban

Az igazság hierachiájának elemzése után az egység alapelvének má
sodik aspektusa a hagyomány egysége, beleértve a Szentírást is. A
katekizmus vázlatát, sőt a most kiadott szövegét is kritika érte, hogy
nem alkalmazza kellőképpen, elég tudományosan a Szentírást és a
szenthagyományt. Ez a kérdés igen fontos. A Szentírás nemcsak a
teológia központjában áll, amint azt a Dei Verbum (21) állítja, hanem
a katekézis központjában is. De hogyan használjuk a Szentírást?

A Szentatya nemrégiben egyik beszédében megerősítettea tu
dományos bibliakutatások jogosságát és szükségességét. Az egze
gézisnek figyelembe kell vennie a bibliai szövegek emberi aspek
tusait is; nyitottnak kell lennie minden tudományra, amely vilá
gosabbá tudja tenni azokat a történelmi elemeket, amelyek a szö
veg keletkezését befolyásolták. XIII. Leóval és XII. Piusz pápával
egyetemben II. János Pál pápa is erőteljesen helyesli ezeket a meg
közelítési módokat, ugyanakkor ragaszkodik az isteni elemekhez
a Szentírásban. A megtestesülés misztériumához hasonlóan a
Szeritírás is Isten szavát fejezi ki emberi szavakban. Az egzegétá
nak tehát magának is érzékelnie kell a szövegben az isteni szót.
A Szentatya idézi Szent Ágostont: "Orent ut intellegant". A lelki
élet feltétele a katolikus egzegézisnek. Másik feltétele a hűség az
egyházhoz. II. János Pál sürgeti, hogy a Szentírást a hívek közös
ségében is kell olvasni. "A hűség az egyházhoz - mondja 
annyit jelent, hogy elszántan csatlakozni kell egy nagy hagyo
mány folyamatához." A Szentírás nem létezik az egyház nélkül.
A Szentírást a hagyományon belül kell olvasni, anélkül, hogy el
hanyagolnánk a kritikai egzegézisnek az egészséges és nagyon is
megfogható eredményeit. Ezeket az elveket követte a KEK a
Szentírás hasznátában. Ez megfelel a Dei Verbum által adott alap
elveknek is.

A modem bibliatudomány sok eredménye ott rejlik a KEK-ben,
még akkor is, ha ez csak kevéssé látható módon jelentkezik a szö
vegben. Természetesen a katekizmus nem egzegetikai monográfia.
Nem feladata, hogy elméleteket vitasson meg az Újszövetség ko
rai és késői keletkezéséről. Ugyanakkor könnyen felismerhetők

például a Jézusról és Izraelről szóló részek szövege mögött a mo
dem zsidó és keresztény tudományos eredmények.

Egészében azonban igaz, hogy többnyire dogmatikusan, tétel
szerűen használja a KEK a Szentírást. Szükségszerűen szemben
áll-e ez a Szentírás helyes és történeti elveken alapuló használatá
val? Az Apostoli Hitvallás tételessége, ahogyan azt az I. részben
használják, valóban akadálya-e az egzegetikai megközelítésnek?
A szöveg dogmatikus és történeti megközelítése közötti feszültsé
gen túl kell lépnünk magának a történeti valóságnak a kedvéért.
Albert Schweitzer híres könyvében (Albert Schweitzer: Von Rei
maros bis Wrede. Eine Geschichte der Leben - Jesu - Forschung
19(0) arra a következtetésre jut, hogy a történeti igazság keresése,
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"Isten fia 'OO emberi
kezekkel doqozott,

emberi intellektussal
gondolkozott, emberi

akarallal cselekedell és
emberi szívvel

szeretett."
(KEK 470.)

az igazi, történeti Jézus kutatása mindig irányt téveszt, amikor
elszakad az "egyház kősziklájától".

A történeti egzegézis dogmatikai alapok nélkül, a történelem
tanúsága szerint, általában más, akkor éppen divatos ideológiák
ba gabalyodik bele. Ahogyan SChweitzer kimutatta a 19. századról
- és ugyanez igaz a mára is -, maga a történeti igazság tűnik el a
láthatárról, amikor az egyház hitének dogmatikai alapjait elhagyják.
Ennek talán legmélyebben fekvő oka az, hogy a keresztény hit tör
téneti valósága önmagában is dogmatikai elem: a történeti Jézus az
örök Isten Fia, Betlehemben született ember, aki zsidó életet élt Ga
lileában. Jézus történeti kutatása minden történeti szinten keresztül
végül is eljut a dogmatikai alapokhoz: Jézusnak, a valóságos Isten
nek és valóságos embemek misztériumához. Az isteni és emberi ter
mészetnek ez az egysége Jézusban - mindenféle össszekeverés és
elválasztás nélkül - a kulcsa a Szentírás helyes használatának.

Azért foglalkozom a bibliai egzegézisnek e kérdéseivel, mert
a KEK szentíráshasználata ezeket az alapelveket követi.

Ezt a használatot példázza a Jézus életéről szóló fejezet. Az
elmúlt évtizedekben a protestáns teológia egy erős áramlata el
lentmondást vélt felfedezni a történeti Jézus és a hit Krisztusa
között, Ez a tendencia befolyásolta a kateketikai irodalom nagy
részét (legalábbis az európai országokban). Már a kezdetek kez
detétől a Katekizmus Pápai Bizottsága egy másik megközelítést
tartott helyesnek: akatekézisnek megvannak a szilárd alapjai az
egyház életében, különösen pedig a liturgiában. Az egyház min
den évben megünnepli Jézus életének minden jelentős eseményét:
születését, keresztelését, tanítását és gyógyításait, színeváltozását,
szenvedését, feltámadását és mennybemenetelét. Amikor ezeket
az eseményeket ünnepeljük, valós történeti eseményeket ünneplünk,
amelyek ugyanakkor igazi misztériumok is: az Istenembernek, a mi
Urunknak, az igaz Istennek és igaz embemek a cselekedetei.

Ezen a megközelítésen alapszik a KEK.Arra törekszik, hogy meg
szüntesse a "bibliai" és "dogmatikus" szentírásolvasás közti különb
séget. Az egyház életében Jézus minden cselekedete és szava jelen
való-marad: a hit és a liturgia által Krisztus életében is részesedünk.

A Szentírást tehát az egyház életén belül kell olvasnunk, amely
Krisztus istenemberi életében osztozik. A nagyszámú idézet az
egyházatyáktól, a keleti és nyugati liturgiából, a zsinatokból és a
megszámlálhatatlan szerittől mind azt célozza, hogy az Isten Sza
vának megértését elősegítse. A szentek tanúsága, Szent Ferenc,
Aquinói Szent Tamás, Sienai Szent Katalin vagy a "Kis Virág"
szinte élő kommentárjai az Újszövetségnek. Ki olvassa és érti job
ban a Szentírást mint a szentek? Az ő bizonyságuk nagyon fontos
a hit megértésében, mert ők egészen megélték azokat a valóságo
kat/ amelyekben ők is és mi is hiszünk.

Ez elvezet bennünket az utolsó ponthoz, amelyet a hit tartal
mának megközelítésében tanúsított realizmusnak nevezek.
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3. Realizmus

"Akatekizmus
hangsúlyozottan tanbeli
kifejtés. A hitismeretek

elmélyítéséhez akar
hozzásegíteni. Ezzel

egyszersmind azérett
hitkibontakozását,

életbe való
belegyökerezését és

tanúságtevő sugárzását
szolgálja." (KEK 23.)

Eric d'Arcy: The New
Catechism and Cardinal

Newman
Newman:

"Akereszténység hit, a
hit tanrendszert

feltételez, azpedig
tételeket."

" Mi nem nyelvi
megfogalmazásokban

hiszünk, hanem az
általuk kifejezett

valóságokban, melyek a
hitrévén

"megérinthetővé" válnak
számunkra. Ahívő

hit-cselekedete nem áll
meg a kimondott szónál,

sokkal inkább irányul a
megfogalmazás mögött

lévő valóságra." De
ezeket a valóságokat a

hit megformált
kijelentéseinek

seg~ségével közel~jük

meg. Az utóbbiak
lehetővé teszik, hogy

kimondjuk és
továbbadjuk a hitet,

megünnepeljük a
közösségben,

elsajátítsuk ésegyre
inkább életre váltsuk."

(KEK 170.)

Ennek a könyvnek az a fő célja, hogy tisztán tételszerű legyen,
ugyanakkor segítsen bennünket abban, hogy teljesebben éljük a
hitünket, s erről a hitről tegyünk tanúságot. Vajon összeegyeztet
hető-e ez a két célkitűzés? Hogyan lehet az egyház tanításának
objektív igazságát és ennek a hívőkben megjelenő egészen szemé
lyes jellegét összeegyeztetni? "Hoszú időn keresztül az angol anya
nyelvű katekéták és hittanítók arra kényszerültek, hogy olyan elmé
leten vergődjenek keresztül, amely csak a személyes, szubjektív
szempontot tartotta szem előtt. Ennek katasztrofális következményei
lettek egy egész generáció számára - nem ismerték fel biztosan az
igazságot az egyház tanításában." Ezért nagy szükségünk van arra,
hogy tisztázzuk a hitigazságok helyét a hitre nevelés egészében. Eh
hez azonban túl kellene jutnunk egy még mindig erősenmegnyilvá
nuló ellenszenven a téte1szerű katekézissel szemben.

A hitre nevelés több, mint csupán "megérzés", "érzelmi meg
érintettség", "a létezés utáni érdeklődés".A hit elsősorbanrealitá
sokkal foglalkozik, tényekkel, nem pedig nézetekkel vagy elkép
zelésekkel: "A hit nem szavakban henem tettekben mutatkozik
meg", mondta Aquinói Szent Tamás. Mi hiszünk Isten örök Szava
megtestesülésben, a Szeplőtelen Fogantatásban, Urunk halottaiból
való feltámadásának valóságában. A tényeket csak szavakban lehet
elmondani. A hit szavak nélkül annyi, mint a hit tények nélkül.

A hittételek egyetlen tanrendszert alkotnak, amelyet a keresztény
szaknyelven depositum fidei-nek ("a hit kincseinek") neveznek.
"Őrizd meg a rád bízott kincseket"(lTun 6,20), "Őrizd meg a rád
bízott javakat" (2Tun1,14), mondja Szent Pál a tanítványainak. "A hit
kincseinek megőrzése az egyház Istentől kapott küldetése" - ezek
Il. János Pál szavai, amelyeket a KEK megjelenésekor mondott.

"Mik ezek a kincsek?" kérdezi Newman. "Azok, amelyeknek
megőrzését rád bízták, nem pedig azok, amelyeket felfedeztél."
A KEK szolgálni akarja ezt az őrködést és a hit kincseinek átadását.
Az egyház feladata és joga, hogy kifejezze az egészét, a gazdagságát
és a szépségét "a hitnek, amelyet egyszer s mindenkorra a szentekre
bíztak'{lúd 3, KEK 171.). Ennek a feladatnak a betöltésére adja az
egyetemes egyház a katekizmust, "tanításának ezt az egyedül
állóan hiteles adatbankját".

Hitünk tanrendszere nem ellentétes az élettel. Hogyan szeréthet
nénk megértés nélkül? A hitre nevelés során a hitbeli megértésnek
is nevelődnie kell. Ha jobban megértjük hitünket, akkor növekszik
a bizalmunk benne, s erősödik a bizalmunk abban az útban, amelyre
a hit tanít minket. Főleg a fiatal nemzedéknek van rá szüksége, hogy
megerősödjékebben a bizalomban. Amint D'Arcy írja: "A katekiz
musban az egyház arra szólít fel bennünket, hogy bízzuk rá a fiatal
keresztényekre azt a hitletéteményt, amely jogos örökségük."

Draskovits Imre fordítása
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