
Keresztség: identitásunk és 
alaphivatásunk szentsége



1. „Természetes” identitásom: Ki vagyok én?

• Mik a gyökereim?

• Mi életem végső célja?

• Kikhez tartozom?

• Mi az életfeladatom?

• Milyen minta szerint formálom magam?

• Hogyan olvasom élettörténetemet?

• Hol a helyem a nagy elbeszélésben?



2. Mai helyzet a nyugati civilizációban

• meggyengült identitás: „cseppfolyós”

• szétesett család, tradícióvesztés

• atomizálódás, individualizálódás

• rövid távúság, részlegesség

• menekülés a felelősség vállalástól

• kétes minták

• szétesett élettörténet

• szétesett nagy elbeszélés

• felszínes identitás: önépítés, profil alkotás

• vallási helyzet: „távolságtartó keresők”

• identitáskeresés: mitikus, keleti vallások



3. Ki adhat választ a „ki vagyok én” kérdésre?

• Mások?

• Én magam?

• Isten?

• „Csak az él igazán, aki misztériumként éli meg az életét.” (TR 2013, 41)

• „Életetek Krisztussal Istenben van elrejtve.” (Kol 3,3)

• Életünk felszíni és mélységi dimenziója

• „Ahol Isten egy szellemi szubjektumnak megmondja, hogy számára, az 
örökké állandó és igaz Isten számára ki ő, s ahol egyszersmind azt is tudtára 
adja, hogy mi végett létezik – tehát egy Istentől hitelesített küldetéssel 
bízza meg –, ott mondható egy szellemi szubjektumról, hogy személy.” (TD 
II/2, 190)



4. „Természetfeletti” identitás és alaphivatás

• „Az önmagában végtelenül tökéletes és boldog Isten tisztán jóságából 
elhatározott terve szerint, szabad akaratból megteremtette az embert, 
hogy boldog életének részesévé tegye. … Hívja őt és segíti, hogy 
keresse, megismerje és minden erejével szeresse Őt. A bűn által 
szétszórt embereket mind összehívja családjának egységébe, mely az 
Egyház. Ennek megvalósítására küldte Fiát mint Megváltót és 
Üdvözítőt, amikor betelt az idő. Isten Őbenne és Őáltala hívja az 
embereket, hogy a Szentlélekben fogadott fiaivá és így az Ő boldog 
életének örököseivé váljanak.” (KEK 1)



5. A Krisztusban nyert identitás és alaphivatás 
megvalósulása az Egyházban

• „Azok, akik Isten segítségével elfogadták Krisztus e meghívását és 
szabadon válaszoltak rá, maguk is indítást kaptak Krisztus szeretetéből 
arra, hogy az Örömhírt az egész világon hirdessék. E kincset, melyet az 
Apostoloktól kaptak, utódaik hűségesen megőrizték. Az összes 
Krisztus-hívő arra hivatott, hogy ezt a kincset nemzedékről 
nemzedékre továbbadja azáltal, hogy a hitet hirdeti, testvéri 
közösségben belőle él, s a liturgiában és az imádságban ünnepli.” 
(KEK 3)

• KEK szerkezete



6. Keresztség: új identitásunk és alaphivatásunk 

• jelcselekvés: „N, … az Atya, a Fiú és a SZL nevére.”

• Eredetem: SZTH szeretete

• Végső célom: örök boldogság a SZTH és szentek közösségében

• Kötődésem: SZTH és Egyház közössége

• Élethivatásom: szentté válás a Krisztusban kapott küldetésemben

• Formálódásom: Krisztus mintájára a Szentlélek erejében

• Élettörténetem: részesedés Krisztus és az Egyház történetében

• Nagy elbeszélés: az üdvtörténet egésze



7. Az Atya gyermeke

• jelcselekvés: „Úr imája” átadása, imádkozása: „Abba!”
• „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem”
• Atya megelőző szeretete:
• gyönyörködő; kiválasztó/küldő
• követelményt állító; szembesítő 
• megbocsátó; próbára tevő
• közösségbe hívó
• érlelődő gyermekség: infantilizmuson és lelki öregségen túl
• fiúi életstílus: hála, bizalom, készség, öröm, dicsőítés, szabadság
• „Tűzszekerek”: Atya tetszésére, testvéreim örömére



8. Életem Krisztussal, Krisztusban

• jelcselekvés: lemosás/alámerítés, fehér ruha

• Krisztus „keresztsége” és húsvétja

• Róm 6: meghalás/feltámadás Krisztussal
• lelki halál/föltámadás
• testi halál/föltámadás titokzatos elővételezése
• „Krisztusba” keresztelkedni

• élni Krisztussal, Krisztusban; Krisztus bennünk

• részesedés Krisztus tapasztalatában, küldetésében

• Krisztus képére formálódás (Róm 8,28-30), boldogságok

• mindent Krisztussal való egységben megélni



9. A Fiú barátja
„Barátaimnak mondalak benneteket …” (Jn 15,15)

Jézus barátsága: „Jézus barátja ikon”

• mindent megoszt, feltár, beavat

• jótanácsait, a legnagyobb jót, 
életét adja

• hasonlóvá lesz mindenben, egység 
a baráttal (megtestesülés)

• örül barátjának, keresi az 
együttlétet (Eucharisztia)

• közös cselekvésre hív az üdvözítés 
művében

Barátságom Jézussal

• mindent megosztok, együttlétét 
keresem (ima, szemlélődés)

• jót akarok tenni, tetszésére lenni 
áldozatosan

• hasonlóvá válni, 
hozzáformálódni (Fil 2)

• társa vagyok az Atya akaratának 
megtételében



10. Élet a Lélekben
„Nem a szolgaság lelkét kaptátok …” (Róm 8,15)

• fogadott fiúságom, tanúság istengyermekségemről

• hitem (1Kor 12,3)

• reményem (Róm 8,23-25; foglaló: 2Kor 1,22; 5,1-5)

• szeretetem (Róm 5,5; 14,30)

• imádságom (Róm 8,26-27)

• belső tanítóm (1Kor 2,10-16)

• keresztény szabadságom (Gal 5,13-16)

• megszentelőm (Róm 15,16)

• feltámadásban újjáteremtőm (Róm 8,11; 1Kor 15,44-49)



11. A Lélek vezetésével a jó harcban

• jelcselekvés: olajjal megkenés, szabadító ima, ellene mondás

• „jó harc”: rosszal szemben, a jóért, jó eszközökkel

• „felülről vezérelt” ember

• Megkülönböztetés Lelke:

• jó/rossz; jó/nagyobb jó

• megfelelő eszközök

• Egyház szükséglete

• lényeges/korhoz kötött

• tapasztalatokra visszatekintő

• vágyak, indulatok: rendezetlen / jó

• Erő: küzdelemhez, megédesíti Krisztus törvényét



12. Életem az Egyházban

• jelcselekvés: névföljegyzés, Szentírás, Hitvallás és Miatyánk átadása

• szentek közbenjárása, felkenés krizmával

• zarándoknép tagja: zarándoktársak, testvérek

• lelki ajándékok cseréje Krisztus titokzatos testében

• egység építése, ökumenizmus

• kettős mozgás: egybegyűjtés és misszió

• hármas küldetés: prófétai, királyi, papi

• hármas tekintély: ima, igazság, kormányzás (Newman)



13. A hit tanúja: élet Igazságban, Igazságért

• jelcselekvés: hitvallás, Írás átadása, hitvallástétel (megújítások)

• fény átadása: megvilágosodás, megvilágítás

• dialogikus forma=vallomás

• „amen” Isten „Amen”-jára

• eskü (sacramentum); szövetségkötés

• Ma: szabadság féltése az igazságtól

• Hit: kitágítja az értelmet

• „sötétben látás” (TR 2013, 151k)

• súlypontáthelyezés, megnyílás a nagyobb Igazság előtt

• zarándokút: bizalom-megértés-tapasztalat

• Prófétai k.: kísérés, meghallgatás, feltárás (Emmausz)



14. A remény tanúja: élet a Jövőből

• jelcselekvés: fény átadása

• Ma: utópiák összetörése

• „Nagyobb” remény: „Krisztus a reményünk”

• Igazság és Szeretet győzelme
• végső és most

• szilárdság, bátorság, türelem, vigasz

• „Járjatok a földön, lakjatok az égben” (Don Bosco)

• Királyi k.: Krisztus uralma bennem, társadalomban



15. A szeretet tanúja: élet Szeretetből, Szeretetben
„Megismertük és hittük a szeretetet …” (1Jn 4,16)

• jelcselekvés: fény átadása
• Ma: mindenki áldozatnak érzi magát
• Keresztény: szabadon odaadja magát
• Papi k.: dicsőítő, hála, engesztelő áldozat
• szeretet logikája a keresztény életállapotokban:
• egész életre szóló, teljes önátadás
• egész a részben: hit és tapasztalat
• közösség szolgálata
• Isten és felebaráti szeretet
• forrása, célja: SZTH szeretete



16. Hit, remény, szeretet

• szabadság: Igazságra, Szeretetre, Örömre 

• hiteles vágyak: Igazság, Szeretet, Boldogság, Örök

• koherens élet

• élet Igazságban, Szeretetben, Örömben: átistenülés

• Küldetésünk=meghívni:
• Nagyobb Igazságra

• Nagyobb Szeretetre

• Nagyobb Örömre

• Nagyobb Szabadságra


