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Naggyá kicsinyedni
NÉMETH ZOLTÁN
„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta:
Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez
a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben –
az engedelmeskedne nektek.” (Lk 17,5–6)
Sehogy máshogy nem lehet ezt a jézusi mondatot érteni, csak úgy, hogy
ti a hitetek növekedését kéritek tőlem, de valójában az nem is hit, amit
ti annak gondoltok, neveztek. Ha az általatok értett hit helyén a valódi,
Isten szerinti hit lenne bennetek, akkor fel sem vetődne azzal összefüggésben a növekedés gondolata – pontosabban vágya –, mert annak pont
az a lényege, hogy végre minden úgy jó, ahogy van. Beteljesedés, megelégedés. Révbe jutás. „Átölelt Isten nagy kegyelme”, és innen nincsen
hova menni, növekedni, fejlődni, mert hát hova is lenne innen tovább?
Hova fejlődjön a vámos az „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!”
(Lk 18,13b) mondat után? Hová növekedjék a hazatérő tékozló fiú az
apja öleléséből? A gyermeki bizalommal megfogalmazott kérésre –
„…emlékezzél meg rólam, ha eljössz királyságodban” (Lk 23,42b) – adott
jézusi válasz után – „…ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43b) –
vajon mi lehetne a következő szint a kereszten haldokló lator számára?
Ők és a többi hozzájuk hasonló felértek a csúcsra – bár sokkal inkább
eljutottak a gödör aljára –, ahol minden kényszert elengedve tudták átadni magukat a kegyelemnek. Nem is illik egyikük szájába se a kérés:
„Növeld a hitünket!”
A hitetlenség, a hit nélküliség, a hamis hit ugyanis így vagy úgy, de le
lepleződik. Elárulja magát. (Ahogy a valódi is.) Jelen esetben mi az, ami
árulkodó, ami leleplező a tanítványok részéről? Az elégedetlenségük.
Naggyá kicsinyedni
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Nevezhetjük telhetetlenségnek is. Ezek az emberek Jézus közelében
vérszemet kaptak. Ráéreztek a siker ízére. Látszólag nagyon önkritikusan
azzal is tisztában voltak, hogy a jézusi eredmények eléréséhez még sokat kell – ők úgy gondolták – fejlődniük. Hm, milyen szép! Még alázat is
van bennük, szerénység. Igen, legalább akkora alázat ez is, mint a samá
riai falu határában, amikor beleegyezését kérve megkérdezték Jézust:
akarja-e, hogy ők, a tanítványai tüzet kérjenek az égből, hogy az megeméssze a falu apraja-nagyját? Ott tulajdonképpen mire számítottak?
Milyen válaszra? Elismerésre és köszönetre Jézustól? Az ott elhangzó
jézusi válasz érvényes itt is. Valójában ugyanazt mondja Jézus, csak más
szavakkal: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.” (Lk 9,55b) Azt
gondoljátok, hogy a hit valamiféle hatalmat jelent? Amivel majd hegyeket mozgattok és vadfügefákat ültettek át a tengerbe? Vagy egy egész
falut megemésztő tüzet kértek az égből?
Általában belesétálunk abba a csapdába mi is, amelyet Jézus tanítványainak állított, amikor közkeletű értelmezés szerint a hegyeket megmozgató hitről, a hit erejéről beszélünk. Merthogy ezek a képek valójában
a kérés – a követelés, a telhetetlenség – abszurditását hivatottak érzékel
tetni. Jézus belemegy a játékba, amelybe behívják őt, és annak elemeit
kiforgatva tart eléjük tükröt. Már eleve abszurd a mérhetetlen kicsinység
szembeállítása a növekedésre, növelésre irányuló kéréssel, illetve igén�nyel. És akkor ehhez még olyan felesleges, értelmetlen eredmények
társulnak, mint a hegyek mozgatása és vadfügefák átültetése a tengerbe.
Jézus „erős emberei” azok a kicsinyek és gyengék, akik a példázataiban
vagy a vele való találkozások alkalmával hagyják magukat általa, illetve
Isten által megölelni, és ezt másoktól sem irigylik és tagadják meg.
A fejlődést, növekedést egyedüli, kizárólagos célul kitűzni egészen
biztosan szinte csak és kizárólag negatív eredményekkel jár. (Agres�szió, frusztráció, belső elégedetlenség és konfliktusok, bűnbakképzés,
kiégés stb.) A Biblia és azon belül Jézus különösen is hangsúlyozza,
hogy a növekedés másodlagos, járulékos következménye annak, ha
a lényegre, a kegyelemre, az isteni ölelésre fókuszálunk. Az elmúlt néhány évben többszörösen is volt alkalmunk visszatalálni ehhez a közép
ponthoz. A gyülekezet létszámának, az alkalmak látogatottságának növe
lése háttérbe szorult a kapcsolattartás, az egymásról, a közösség tagjai
ról való testi-lelki gondoskodás megvalósításának szolgálata mögött.
Ezen még túl sem jutottunk igazán, amikor az Ukrajnából érkező mene
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

kültek segítése került előtérbe a gyülekezetek közösségei számára
direkt vagy indirekt módon. Az sem elhanyagolható szempont, hogy
a lelkészek mellett a gyülekezeti munkatársak, hitoktatók, presbiterek,
gyülekezeti tagok szerepvállalása nélkül nem valósulhattak volna meg
ezek a közösségi, gyülekezeti segítségnyújtások. Olyasmiben növekedtünk, amire nem gondoltunk korábban, és talán nem is tartottuk fontosnak. Növekedni a szolidaritásban, az egymásra való odafigyelésben,
az előítéleteink félretételében stb. Csupa olyan dologban növekedtünk
az elmúlt hónapokban, amely a kegyelemben való részesülésünk, az
Isten által történt átöleltségünk állapotából fakadt. Abból növekedett
ki. Következményszerűen, járulékosan.
Az „ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
(Jn 13,34b) és a „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!”
(Lk 6,36) mondatok jelentik a Jézus szerinti növekedést. Ezért a belső
energiák mobilizálását és a különböző statisztikai mutatók óhajtott növe
kedését különböztessük meg ezektől, és ne keressünk teológiai alapozást
hozzájuk Jézusnál. A hitünk növelésének igényére nekünk is a mustármag lesz a válasz, a népszámlálás eredménye miatt aggodalmunkra
pedig az „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott
vagyok közöttük” (Mt 18,20). És nem ezt éljük-e meg a különböző nyilat
kozatok, vitanapok, fórumok kapcsán, hogy az egyetértésben, a párbeszédben, az egymáshoz való közeledésben van szükségünk mindenek
előtt növekedésre? Ahogy a 2023-ra tervezett konfirmáció éve kapcsán
sem a konfirmandusok létszáma vetődött fel elsődleges kérdésként
a tematikus kiadvány megjelentetésére szerveződött szerzők körében,
hanem a Szentlélek rejtett működése a kézrátétellel adott személyes
áldás kapcsán.
A 2022/23-as munkaévhez készített munkaprogramért köszönet
a szerzőknek és a megjelenést lehetővé tevő munkatársaknak, különösen Galambos Ádám kollégámnak, aki a szerkesztés munkáját végezte
az idei kiadvány esetében is, immáron nyolcadik éve. Mivel a kötetben
olvasható tanulmányok forrása az ismereteik mélyén a szerzők szívét
érintő, átölelő kegyelem élményéből fakad, ezért a gyülekezeti munka
különböző területein használható elméleti és gyakorlati anyagok mellett halljuk meg a személyes hit hangját, vegyük észre a lapok között
megbújó mustármagokat.
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Növekedjetek a hitben!
A felnőttkor hitbéli elköteleződésének kérdései
gyülekezetpedagógiai szempontok alapján

PÁNGYÁNSZKY ÁGNES

A tanítványi élet útján
„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt…”
(Fil 2,5) A Filippi-levél Krisztus-himnusza az egyik legkifejezőbb megfogalmazása annak a kétirányú törekvésnek, amelyben egyrészről Isten formálja teremtményét, az embert, másfelől az ember igyekszik
egész személyiségében megragadni az Istenhez tartozásnak, az Isten
követésének a lényegét és titkát. Mindkét törekvés egyetlen személyben, az emberré lett Istenben, Jézus Krisztusban összpontosul. Ő az,
akiben megtaláljuk az emberlét lényegét, hiszen ő a szeretet, a megbocsátani tudás, az áldozathozatal, az elköteleződés, a szociális érzékenység, az etikai döntéshozási képesség és a következetesség testet öltő
létezése. Az ember egyedül Jézus Krisztuson keresztül tud közelebb
jutni élete értelmének, hivatásának, fejlődési, növekedési lehetőségeinek megtalálásához, azok formálódásához.
A Biblia történetei tanúskodnak erről a kétirányú törekvésről. Tanúskodnak Isten üdvösségszerző munkájáról, embermentő és megváltó
cselekvéséről, végtelen szeretetének emberi életutakban kirajzolódó
kegyelméről. Tanúskodnak emberi életekről, dilemmákról, megküzdésekről és az emberi élet végső földi határának reménységet hozó új
perspektívájáról. Mindezek a tanúságtételek konkrét emberi életekben, sorsfordító változásokban történnek. Isten „emberei” minden kor
Növekedjetek a hitben!

istenkereső embere előtt példaként állnak, hogy rámutassanak arra
a lehetőségre, amely mindannyiunk életében ott rejtőzik: követők, tanít
ványok, szószólók, tanítványok lehetünk mi magunk is.
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Az ember egyedül Jézus Krisztuson keresztül tud
közelebb jutni élete értelmének, hivatásának, fej
lődési, növekedési lehetőségeinek megtalálásához,
azok formálódásához.
AZ ELHÍVÁS SZEMÉLYESEN MEGSZÓLÍTÓ EREJE
Dietrich Bonhoeffer azonban nem véletlenül teszi fel a kérdést Követés
című művében: „Hogy jövök ahhoz, hogy Jézusnak a vámszedőhöz intézett hívását esetleg magamra vonatkoztassam?”1 Bonhoeffer és sokak
bizonyságtétele nyomán nem kell félnünk attól, hogy mára elhalkult
volna a Jézus követésére hívó szó. Az egyház missziójának lényege,
hogy ezt a hívó szót, az evangélium üzenetét bátran képviselje és hirdesse minden lehetséges körülmény között. A 2023-as évben figyelmün
ket Jézus követésének lehetőségére, a Jézussal való vándorlásra, a tanít
ványi élet formálódásának kérdéseire fókuszáljuk.
Tisztában vagyunk vele, hogy a 21. század első évtizedeinek hívószavai: a spiritualitás, a világjárvány, az ökotudatosság, a közteológia,
a különböző és nagyon fontos érzékenységi mozgalmak egyházban és
társadalomban egyaránt új trendeket, új fókuszhelyzeteket hívtak életre.
A keresztény egyházak újult erővel vizsgálják és sokszor újra tanulják,
mi történik körülöttünk a világban, hogyan tudunk keresztény hitünket
tükröző véleményt valóban kiformálni, és hogyan lehetünk hatással
mindarra, ami körülöttünk és velünk történik. Nem kétséges, hogy sokféle igazságtalanság közepette feladatunk a kitekintésre, a dialógusra,
az érzékenységre, a világra való nyitottság munkálása. A keresztény
létformát körülvevő kontextussal folytatott párbeszéd igénye nem hal
el, tovább erősödik, és új területeken válik szolgálatává Krisztus földi
egyházának. Mégis, miközben ez a kitekintő nyitottság újraértelmezett
hangsúlyává válik az egyház önértelmezésének, emellett szükséges,
hogy megfogalmazódjanak olyan belső, a keresztény hitmegélésre és
1 Bonhoeffer 2007, 189. o.
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hitgyakorlatra vonatkozó alapvető reflexiók is, amelyek az egyház keretein belül a közösségi és egyéni vallásosság kérdésében is bizonyos
folyamatokra, hiányokra, összefüggésekre, adott esetben pedig akár
problémákra is felhívják a figyelmet.

Miközben ez a kitekintő nyitottság újraértelmezett
hangsúlyává válik az egyház önértelmezésének,
emellett szükséges, hogy megfogalmazódjanak olyan
belső, a keresztény hitmegélésre és hitgyakorlatra
vonatkozó alapvető reflexiók is, amelyek az egyház
keretein belül a közösségi és egyéni vallásosság
kérdésében is bizonyos folyamatokra, hiányokra,
összefüggésekre, adott esetben pedig akár problé
mákra is felhívják a figyelmet.
Mindezek alapján a 2023-as év egyházi kontextusában különösen is
szeretnénk figyelni a konfirmáció és a felnőtt hitben való elköteleződés
és megerősödés kérdéseire. Igaz, hogy egy, az úrvacsora vételével kapcsolatos zsinati teológiai döntés indította be ezt az intenzív reflexiós
folyamatot, a konfirmációval kapcsolatos tágabb ölelésű kérdések azon
ban Istenbe vetett hitünk egyik legfontosabb alkotóelemére mutattak
rá. Mit jelent ma számunkra a konfirmációban Istentől kért és az egyház és a gyülekezet közösségében ünnepelt felnőtt hit, az Isten mellett
hozott tudatos döntés és a hit érett, tanítványi identitásban történő meg
élése? Hogyan tudunk igehirdetői, tanítói, lelkigondozói és gyülekezetszervezési szolgálatunkban megújuló tudatossággal figyelni arra, hogy
még többet beszéljünk és beszélgessünk a felnőtt hitre és a tanítványi
életre való elhívásról? Válaszkeresésünk közepette az egyik legfontosabb
felismerésünk, hogy egyszerre örök és egyszerre új ez a feladat. Ebben
megerősít bennünket a Biblia tanúságtétele és az az egyetemes keresztény és lutheri evangélikus hagyomány, amely nem feledkezik meg Isten
üdvösséget hozó munkájáról. De emellett feladatunk az a gyakorlati
teológiai reflexió is, amely egészséges kritikával vizsgálja az egyház
szolgálatát, és hűséges és előremutató módon törekszik annak fejleszté
sére és gyakorlati megvalósítására.
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Ebben az önreflexiós folyamatban elkerülhetetlen, hogy megvizsgáljuk azokat a gyülekezetpedagógiai és gyülekezetépítési fejlődési folyama
tokat, amelyek az egyházak életét az elmúlt évtizedekben meghatározták. Az egyház szolgálata akkor fejlődhet, ha az Isten előtt való őszinte
megállás és a kérés lehetőségének imádságos lelkületével vizsgálja
életjelenségeit, és így marad nyitott a szükséges változásra. Amikor
a hitben való megerősödés és a hitben való növekedés kérdéseit tekintjük át, akkor a teljesség igénye nélkül az alábbi területek vizsgálata segítheti reflexiónkat.

Az egyház szolgálata akkor fejlődhet, ha az Isten
előtt való őszinte megállás és a kérés lehetőségének
imádságos lelkületével vizsgálja életjelenségeit, és
így marad nyitott a szükséges változásra.
MEGHÍVÁS AZ EGYÉNI HITFORMÁLÓDÁSRA
A felnőttkatekézis törekvése, hogy segítse és kísérje a felnőtt ember
transzcendencia iránti igényét, és ebben a kísérésben megvalósulhasson
az Istennel fennálló személyes kapcsolat felvétele és megszilárdulása.2
Ennek a kapcsolatnak primer megismerését a Biblia történetei teszik le
hetővé, amelyekből kirajzolódik az embert megszólító Isten és az Isten
nek adott válaszában hitre jutó (vagy éppen a hitet elutasító) ember
kapcsolati dinamikája. Ez a kapcsolat sorsfordító eseményeken, elkötele
ződéseken, szövetségen, kudarcokon és áldásokon keresztül formálódik.
Az Ószövetség és az Újszövetség is tanúságot tesz az Istentől érkező
elhívásról, az emberi élet Istennek történő odaszánásáról, a másik embe
rért érzett felelősség felvállalásáról, a gyógyulás lehetőségéről és egy,
az e világi életnél tágabb dimenziójú jövő lehetőségéről. Isten és ember
kapcsolatában egy folyamatban valósul meg az ember számára az élet és
az emberi kapcsolatok értelmének a megtalálása a Krisztus-eseményen
keresztül. Ez a folyamat a hitformálódás folyamata, amelyben imádság,
tanulás és dialógus útján történik az élet értelméről és az igazi kötődések
ről szóló közös gondolkodás.

2 Pángyánszky 2015, 17. o.
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A hitmegélés és a hitgyakorlás vizsgálata a gyakorlati teológia egyik
újonnan felfedezett területe, amely rámutat arra, hogy a Krisztusban
való hit személyes döntésre és elköteleződésre hív. Adódhatnak olyan
helyzetek – és egyházi kontextusunkban most ezt tapasztaljuk –, amelyekben a népegyházi hagyomány3 alapján megélt egyháztagság kapcsán
új kihívásként kell szólnunk a személyes megszólítottság, a hitben való
formálódás és növekedés egyéni lehetőségéről és felelősségéről is. Tud
juk, hogy a Krisztus testéhez való tartozásunk közösségi létforma, és
a meghívást erre a közösségre kapjuk Istentől. Mégis küldetésünk az,
hogy a személyes megszólítottság lehetőségére és az elköteleződés kimunkálására is hangsúlyosan hívjuk fel a figyelmet, és ebben is hűséges
és türelmes tanítványai legyünk Jézusnak. A názáreti Jézusnak az evangé
liumok történeteiből kirajzolódó személyes találkozásai és beszélgetései
nyomán látjuk, hogyan születik mély, kötődésre képes, Istenbe vetett hit,
és ennek nyomán hogyan változnak és formálódnak emberi sorsok.

A hitmegélés és a hitgyakorlás vizsgálata a gya
korlati teológia egyik újonnan felfedezett területe,
amely rámutat arra, hogy a Krisztusban való hit
személyes döntésre és elköteleződésre hív.
A GYÜLEKEZET A HITBEN TÖRTÉNŐ FORMÁLÓDÁS OTTHONA
A Krisztus-követő tanítványi élet „tanulásának” helyszíne lehet a család,
a gyülekezet, a keresztény szellemiségű intézmény, amennyiben ezek
a közösségek lehetőséget és teret adnak a hit átadására, a vallásos szo-

3

A népegyház fogalma a protestáns egyházakban (főleg a német és skandináv terüle
teken) a 20. század első felében alakult ki. A népegyház számarányban jelentős részét
tette ki egy adott állam lakosságának, és meghatározó erőt képviselt a társadalom
egészére nézve. Egyháztagság tekintetében széles körű nyitottság jellemzi, és nincsenek erős hangsúlyai vagy elvárásai tagjai hitvallása vagy hitmegélése terén. A magyarországi evangélikusok mai helyzetében inkább népegyházi keretekről vagy gondolkodásmódról, mintsem valós népegyházi struktúráról beszélhetünk, és változást
tapasztalhatunk a missziói elkötelezettség és a hitgyakorlat erősítése terén is. A nép
egyházi keretekben való gondolkodás komoly elkötelezettséget jelent mind a mai na
pig az egyházunkhoz formálisan tartozók missziói célú megszólítása és gyülekezeti
közösségeinkbe való meghívása és integrálása felé.
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cializációra.4 Mégis, bizonyára nem véletlen a katekézis szolgálatának
kontextuális valláspedagógiai és gyülekezetpedagógiai fókusza, a gyüle
kezetben történő tanulás és szocializáció megvalósulása. „Gyorsított”
pedagógiai folyamatokra van szükség, mert a hit családi és közösségi
áthagyományozásának láncolata többszörösen is megszakadt a ma élő
generációk sorában.5 Míg a gyermekek hitben való nevelésének ügyében
az oktatási és nevelési intézmények fel tudják vállalni a vallásos szocia
lizáció feladatát, addig a felnőttek esetében kifejezetten szükség van
a gyülekezeti közösség kísérő és támogató funkciójára. A gyülekezet
közösségében valósulhat meg a tanítványi létre való rátalálás, az elköte
leződés, a személyes hit közösségi kapcsolópontjainak kiépítése.6 Ezek
a kapcsolódások segíthetik ebben a folyamatban azt is, hogy a keresztény
ember Krisztusról történő tanúságtétele a társadalom folyamataira is
hatással lehessen.

A gyülekezet közösségében valósulhat meg a tanítvá
nyi létre való rátalálás, az elköteleződés, a személyes
hit közösségi kapcsolópontjainak kiépítése.
A MEGAJÁNDÉKOZOTTSÁG ÉLETFORMÁLÓ TAPASZTALATA
Az úrvacsorát ünneplő évek friss élménye ráirányítja figyelmünket
arra, hogy Istennel mint ajándékozóval találkozik az ember. Az emberi
élethez szükséges testi és lelki táplálék az úrvacsorában az emberi percepció minden lehetséges szintjén ajándékként, Isten kegyelme jeleként
jelenik meg. A kenyér és bor valóságában Krisztus jelenléte ajándék fizikai, illetve az élet értelmét kereső ember számára lelki és szellemi
értelemben egyaránt. A konfirmáció alkalmával tett hitfogadalom gyakor
lata sokszor még most is egyoldalúan a kognitív ismeretek elsajátítására
építi a felnőttkor Krisztus-követő hitét. Sem valláspszichológiailag, sem
gyülekezetpedagógiailag nem mondhatjuk azt, hogy a tanulás egyoldalú
an szorítkozhat hittartalmak elsajátításának képességére. A hittartalmak
magukban hordozzák a lelkiségnek, a spiritualitásnak, az érzelmeknek,
4 Pángyánszky 2020, 173. o.
5 Németh 2019, 11. o.
6 Szabó 2019, 315. o.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

a megtapasztalásnak és a hithez kötődő élményeknek a „lenyomatait”,
és sokféle formában teszik lehetővé az ember számára a megajándékozott
ság hitteremtő és hitformáló élményét. Amikor Isten igéjét valamelyik
egyházi szolgálatunkon keresztül hirdetjük, akkor a megajándékozottságegzisztenciális megtapasztalására éhező és szomjazó embert lássuk
magunk előtt, akinek sokféle formában van szüksége arra, hogy Isten
kegyelmét megtapasztalja, és ebben a kegyelemben meggyökerezve foly
tathassa Krisztus tanítványaként életútját.

Sem valláspszichológiailag, sem gyülekezetpeda
gógiailag nem mondhatjuk azt, hogy a tanulás egy
oldalúan szorítkozhat hittartalmak elsajátításának
képességére.
KÖTELEZETTSÉGBŐL TANÍTVÁNYI ELKÖTELEZŐDÉS
Konfirmációi szolgálatunk során még ma is gyakran szembesülünk azzal a népegyházi hagyománnyal, ami evangélikus kötődésű családokban
a konfirmáció „áthagyományozásának” a gyakorlata. Több esetben tapasztaljuk azt a jelenséget, hogy a konfirmáción való részvétel egy gyüle
kezeti aktivitásban lezáródó folyamattá válik, és nem követi olyan hitgyakorlat, amely egy egész életre szóló elköteleződés forrása lehet.
A konfirmáció mint kötelezettség nem tud olyan motivációvá válni,
amely alapvetően meghívás Isten részéről egy közös útra, a tanítványi
létforma élethosszig tartó megvalósítására. Ez a meghívotti élmény, az
elköteleződés és a motiváció a tanulás olyan jellemzői, amelyek alapján
megszülethetett a tanulás új, gyakorlati teológiai fogalma, a matétika.7
Németh Dávid nyomán a matétika a motivált tanulási folyamatok bib
likus alapon történő leírása, a „Mit kell hinni?” kérdés mellett a „Hogyan
lehet Krisztus tanítványává válni?” motivációra alapuló kérdése.8 A maté
tika mint a tanítvány szó görög eredetije visszautal az emmausi tanítvá
nyok történetére, amelyben a belső hitküzdelmeiket megélő tanítványok
7 „A tanulás ösztönzésének tudománya, amely az új ismeretek, tapasztalatok szerzésére
és az új készségek kifejlesztésére irányuló belső indítékok természetét vizsgálja.”
Németh 2019, 37. o.
8 Uo. 37.
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a jézusi szó, a dialógus és a jézusi jelenlét nyomán jutnak el a hitben
történő megismerés és felismerés megtapasztalására (Lk 24,13–35).
A felnőtt ember tanulás iránti igénye olyan benső motiváció, amely a vi
lág egyre mélyebb és átfogóbb megértésére, a befogadókészség fejlődé
sére, dialógushelyzetre, folyamatos kommunikációra vágyik. Az ember
ben megfogalmazódó egzisztenciális kérdések sokszor kifejezetten és
meglepően vallási tartalmúak. Különböző életkorban és különböző hit
fejlődési szakaszokban ugyan másként fogalmazódnak meg, de mégis
egy, a hitben járó élet megvalósulásához szükséges fejlődési szakaszokon
keresztül megvalósuló cél felé haladnak.9

A matétika mint a tanítvány szó görög eredetije
visszautal az emmausi tanítványok történetére,
amelyben a belső hitküzdelmeiket megélő tanít
ványok a jézusi szó, a dialógus és a jézusi jelenlét
nyomán jutnak el a hitben történő megismerés és
felismerés megtapasztalására.
A HITBEN VALÓ NÖVEKEDÉS REMÉNYSÉGE
A keresztény hit 21. századi megélésében az egyház missziói elkötelezettségének rendkívül hangsúlyos szerepe van. Ma már elválaszthatatlan
az egyház önértelmézésétől Jézus missziói parancsának (Mt 28,18–20)
önreflexív értelmezése. A „Menjetek el…” jézusi bátorítása többé nem
a távolságot legyőző misszió értelmezése, hanem sokkal inkább az emberi kapcsolatokban megvalósuló bizonyságtétel, életforma és Isten igé
jének szerves megvalósítása a mindennapokban. A misszió fogalmának
ez az önmagunkra érvényes értelmezése kiemel a passzivitásból, és
aktív misszióra hív. Ennek egyik megvalósulása a napjainkban is egyre
erősebbé váló egyházi képzések bátor gazdagodása több olyan képzési
területtel (valláspedagógiai, mentálhigiénés, diakóniai, egyházi szolgálat
tevői), amelyek lehetőséget adnak a tanítványi lét aktív megvalósítására,
egy szolgálatokat vállalni tudó új tanítványi generáció kiformálódására.
Ez az új tanítványi generáció hatással tud lenni a gyülekezeti struktúrára és a gyülekezet minden szolgálatára. Ez a fejlődés szakítani tud az
9 Pángyánszky 2020, 175. o.
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eddig sokszor egyoldalúan a lelkészi szolgálat által meghatározott gyüle
kezeti élettel, és csapatmunkát hoz létre, szolgálói körök kialakításával
gazdagítja a gyülekezeti és egyházi életet. A matétika segítségével többen
tudnak szakszerűen, megfelelő teológiai képzettséggel szolgálatot végezni, így nem csupán a szolgálattévők körében, hanem a hitben való
elmélyedésben is gazdagabbá, teljesebbé válik a gyülekezet közössége.
Ez a növekedés és a közösségben megvalósuló szolgálat vonzóvá és hívo
gatóvá válhat már a konfirmandus korosztály, az ifjúság, a felnőttek és
az egész gyülekezet számára.

A „Menjetek el…” jézusi bátorítása többé nem a tá
volságot legyőző misszió értelmezése, hanem sokkal
inkább az emberi kapcsolatokban megvalósuló
bizonyságtétel, életforma és Isten igéjének szerves
megvalósítása a mindennapokban.

A konfirmáció kontextuális kérdésfelvetése
A konfirmáció hagyománya az evangélikus egyházakban meghatározó
passzázsrítus,10 emellett az első úrvacsoravételre történő felkészülés
lehetősége is. Magában a konfirmációban a vallásgyakorlat többféle rétege találkozik, izgalmas elegyét alkotva a keresztség és az úrvacsora
szentségértelmezésének, a felnőtté válás rítusa gyakorlatának és ezzel
együtt a felnőtt hit világába történő belépés első állomásának is. Mielőtt
a konfirmáció gyülekezetpedagógiai vagy akár gyülekezetépítési értelmezéseit vizsgáljuk, érdemes felidéznünk egy fontos teológiai alapvetést
a konfirmáció céljának tisztázása érdekében: „A keresztség teljes szent
ségi beavatás (iniciáció), és az úrvacsorában megtörténő részvételhez
vezet. A konfirmációnak és más megerősítő rítusoknak folyamatos
pasztorális szerepük van a keresztségben részesültek hitbéli megerősí
tésében, de semmilyen módon nem tekinthetőek a keresztség beteljesí
tésének vagy az úrvacsoravételhez szükséges előfeltételnek.”11 Ez az
alapvetés teológiai értelemben megállja a helyét, azonban mai egyházi
10 Jelen esetben átlépés a felnőtt egyháztagságba.
11 Pángyánszky 2021, 409. o.
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gyakorlatunkban számolnunk kell azzal, hogy a konfirmáció előtti úrvacsoravétel lehetősége nem azonnal terjedt el gyülekezeteinkben, így
megállapíthatjuk, hogy a konfirmáció eseménye egyházunk mai liturgiai
gyakorlatában a hit megerősítésének ünnepélyes alkalma, amelyhez
a protestáns hitgyakorlat az első úrvacsoravételt még sok esetben hozzá
kapcsolja.
Tanulmányunk szempontjából, a konfirmáció gyakorlata alapján
a hit megerősítése, az arra való felkészülés és felkészítés módszertana,
valamint a konfirmációt követő lehetőségek, a missziói célkitűzések fel
vázolása a meghatározó kérdés. Minderről egy olyan gyülekezetpedagó
giai kontextusban gondolkodunk, amelyben őszintén látnunk kell azt
a kihívást, amelyet a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munka megvalósulása jelent egy szórványegyház helyzetében. Ezt a helyzetet az elmúlt
években csak nehezítette, hogy a pandémia miatt drámaian csökkent
a gyülekezetekben megvalósuló alkalmak száma, így a konfirmandusokat
is nagyon nehezen lehetett bekapcsolni egy életerős, alkalmakban és
szolgálatokban gazdag gyülekezeti életbe. A karantén miatt a megszokott
gyülekezeti dinamika megváltozott, ami új útkeresési helyzetet eredmé
nyezett az egész egyház számára.

A konfirmáció eseménye egyházunk mai liturgiai
gyakorlatában a hit megerősítésének ünnepélyes
alkalma.
Evangélikus egyházunkban az egyházi szolgálat külön területeiről
szóló 2005. évi V. törvény III. fejezete a konfirmációi felkészítés célját
a következőben határozza meg: „… az élő Krisztus-hitre és vallástételre
segítés, valamint a gyülekezet életébe való beépítés.”12 A törvény iránymutatása alapján teológiai feladatunk, hogy mindig az adott konfirmáció
ra készülő korosztály hitfejlődési szintjének és vallásos szocializációjának függvényében tekintsünk a konfirmációi felkészítésre úgy, mint ami
megalapozza és elindítja a felnőtt hit felé vezető utat. Ez az út a személyes hit tudatosságának fejlesztését és a gyülekezeti életben való tapasz
12

https://zsinat.lutheran.hu/torvenyek/hatalyos-toervenyek/2005.evi V. toerveny az
egyhazi szolgalat kuloen teruleteirol.pdf/view.
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talatszerzést jelenti, természetesen abban a helyi tradícióban, amely
meghatározza egy adott közösség konfirmációs gyakorlatát, evangélikus
identitásának megvalósulását. Elválaszthatatlan ez a folyamat annak
a felmérésétől is, milyen gyülekezeti katekézisben vagy iskolai hitoktatás
ban szerzett ismeretek és hittapasztalatok állnak konfirmandusaink
mögött.

A gyülekezeti integráció szempontjából lényeges
eleme a konfirmációnak a gyülekezeti segítők,
például az ifjúság bevonása, közös konfirmandus-
és ifjúsági programok szervezése, a gyülekezet isten
tiszteleti életében való részvétel és az istentiszteleti
liturgiai szolgálat bátorítása.
A konfirmációi felkészítés kontextuális módszertana azt igényli,
hogy az egyházunkban gyakorolt kátéismeretek olyan mai pedagógiai
eszköztárral egészüljenek ki, amelyek integrálni képesek az adott korosztály ismereteit, érdeklődését, és amelyek dialógusképesek az Istenbe
vetett hit tartalmi és tapasztalati megismerése során. Jelenleg lelkészi
hatáskörben dől el, milyen tananyag képezi a konfirmációi felkészítés
alapját. A Konfirmációi káté használata mellett több gyülekezet használja a Tanuló közösségben című konfirmációi könyvet, de több lelkész
saját fejlesztésű tananyagot is használ a felkészítés során. A többféle
megközelítés mögött a konfirmációi oktatás eltérő hangsúlyai állnak:
bibliaismereti, dogmatikai, spirituális, közösségépítő hangsúlyok jelen
nek meg a felkészítésben, és a konfirmációi vizsgákon is találkozhatunk
klasszikus kátéjellegű vizsgáztatással, írásbeli számonkéréssel vagy
valamilyen előre meghatározott közösségi alapú szolgálattal, például
jelenetekkel, kreatív előadásformákkal. A felkészítés módszertana is szé
les palettán mozog: memoriterek tanítása, csoportmunka alkalmazása,
tapasztalati és élményalapú tanulás, csendesnapok, kirándulások, kon
firmációi táborok megvalósítása.
A gyülekezeti integráció szempontjából lényeges eleme a konfirmációnak a gyülekezeti segítők, például az ifjúság bevonása, közös konfirmandus- és ifjúsági programok szervezése, a gyülekezet istentiszteleti
életében való részvétel és az istentiszteleti liturgiai szolgálat bátorítása.
Növekedjetek a hitben!
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A Tanuló közösségben című könyv anyagában hangsúlyos szerepet kap
a családokkal való kapcsolattartás, a közös feladatok otthoni megbeszé
lése, a család integrálásának lehetősége a gyülekezetbe a konfirmáción
keresztül is. A keresztény identitás erősítésében a kortárscsoport szere
pe meghatározó, ezért a gyülekezeti közösségnél szélesebb közösségi
élmények és tapasztalatok (egyházmegyei, kerületi, országos táborok és
fesztiválok) is erősíteni tudják a kötődés és az elköteleződés megszilár
dulását.

Hogyan válhat a konfirmáció integratív elemévé
a gyülekezetek növekedésének és a felnőtt hitben
való megerősödés meghatározó impulzusának?
A konfirmációi felkészítés gyülekezetpedagógiai vizsgálata egy jelen
leg is folyó nemzetközi konfirmációi kutatás szempontrendszere alapján
kilenc minőségi dimenzió alapján történik. A konfirmációi szolgálatunk
átgondolásához és értékeléséhez hasznos segítséget nyújtanak ezek
a minőségi dimenziók, és segítséget adnak a konfirmáció átfogó egyházi
és gyülekezeti stratégiai átgondolásához.13
1. Résztvevő-központúság (ifjúságorientált relevancia)
2. Részvétel (aktív participáció, önkéntesség, a spiritualitás ifjúsági
formái)
3. Transzformáció (az egyéni istenkapcsolat megerősödése, pozitív
egyházkép, a hit mint folyamat megértése)
4. Átalakulás (életfolyamati változások, átmeneti rítusok, hitbéli változások)
5. Tanulás (tudás, attitűd, teológia, dialógus, reflexió)
6. Tevékenységek (módszerek, nonformális oktatás, tapasztalatok,
reflexiók)
7. Közösség (inkluzivitás, közösségi összetartás, diakónia)
8. Kapcsolatok (személyes kapcsolatok, hálózatosság, családcentrikusság, biztonságos környezet)
9. Fejlődés (visszajelzés, önértékelés, minőség, változások)

13 Pángyánszky 2021, 326. o.
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A 2023-as konfirmáció és elköteleződés éve a gyülekezetépítés és
a misszió kérdését is középpontba állítja. Különösen is hangsúlyos ez
a téma a fogyó egyháztagság és missziói útkeresésünk helyzetében.
Hogyan válhat a konfirmáció integratív elemévé a gyülekezetek növeke
désének és a felnőtt hitben való megerősödés meghatározó impulzusának? A Lutheránus Világszövetség konfirmációi kiadványa (amely alap
jául szolgált a Tanuló közösségben című könyv anyagának is) felhívja
a figyelmet a konfirmáció hitfejlődési és közösségi integrációs céljai
mellett arra is, hogy természetes célja az előttünk álló generációknak,
hogy átadják hitüket és hagyományaikat az utánuk jövő generációknak.
„A konfirmáció gyakran a közösség azon erőfeszítése, hogy gyermekein
keresztül a jövőt folytatásként láthassa és céljait és valóságértelmezését
kiterjeszthesse.”14 A jövő építése, a konfirmandusok gyülekezeti integrációja elválaszthatatlan attól a törekvéstől, hogy legyen, aki továbbviszi
az ősök szokásait, a közösség identitását, a Biblia iránti hűséget és azt
a hitgyakorlatot és bölcsességet, amely az Istennel való kapcsolat során
kristályosodott ki. A hagyomány átadásának igénye tulajdonképpen
magának a missziónak a része, amely összeköti a jelenben a múltat és
a jövőt.
A konfirmációban egy rítusban találkozik össze hittapasztalat, hitgya
korlat, teológia, hagyomány és jövőképalkotás. Akármennyire is küzdel
mes, sokszor emberi erőfeszítéseinket meghaladó feladat is a konfirmá
ció, mégis erős kötődést és identitást hordoz magában. Ezt a hagyományt
értéknek tekintő kötődést lehet a misszió mozgatórugójává tenni, a gyü
lekezeti missziói stratégia közössségként hordozott felelősségévé,
amely mobilizálni képes a konfirmáció utáni hitbéli és gyülekezetközös
ségi megmaradást.

A konfirmációban egy rítusban találkozik össze
hittapasztalat, hitgyakorlat, teológia, hagyomány
és jövőképalkotás.

14 Schneider 1998, 33–35. o.

Növekedjetek a hitben!

21

A felnőttkori hit elköteleződését munkáló gyülekezetpedagógiai
kérdések

22

JÉZUS MAI TANÍTVÁNYAI
„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Jézus misszió paran
csa (Mt 28,18–20) nyomán a gyakorlati hitmegélés és hitgyakorlat értel
mezésében egyre meghatározóbb szerepet kap a tanítványság kérdése.
A már említett matétika mint a tanítványi lét gyakorlati teológiai ágának
megszületése is jelzi, komoly útkeresésben vagyunk a Krisztus-követés
mikéntjének mai meghatározásában és életgyakorlattá tételében.
A tanítvány szó kétszázhatvankilencszer fordul elő az Újszövetségben,
míg a keresztény szó háromszor.15 Ez a „statisztika” még inkább rámutat
arra, hogy Jézus Krisztus tanítványi követése az az egzisztenciális út,
amely az ember számára Isten kegyelmi ajándékainak elfogadását, a meg
igazulás helyes értelmezését és egy Istennek hitben elkötelezett életet
jelent. De joggal kérdezhetünk rá a 21. században arra: vajon a minden
napi hitmegélésünkben milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ezt a ta
nítványi létformát megéljük? Mielőtt megvizsgálnánk ennek a lehetősé
geit, érdemes átgondolnunk azt is, feltétellé tehető-e a hitmegélésben
egyben a tanítványság is, illetve milyen értelmezési többletet hordoz
a tanítványi létre való törekvés mindahhoz képest, amit eddig a Krisztus-
követésről meghatároztunk.16

A tanítványság kérdése a 21. századi, spiritualitását
tudatosabban megélni vágyó ember erőfeszítése
arra, hogy visszatérhessen a bibliai Isten–ember kap
csolat értelmezéséhez és életgyakorlattá tételéhez.

15 Willard 2006, 3. o.
16 Willard jegyzi meg a tanítványság kérdéséről, hogy az egyházak nem teszik az egyház
tagság „feltételévé” a tanítványságot, a hitben elkötelezett keresztény életet (uo. 4–5. o.).
Hazai evangélikus gyakorlatunkban a népegyházi lelkiségi keretek és az evangelikál
meggyőződések között többször is érezhetjük ennek a kérdésnek a feszültségét. Ebben
a vonatkozásban feladatunk, hogy a tanítványság elősegítéséért tett erőfeszítéseink
közepette ne a lelkiségi különbségek, hanem az Istentől jövő közös meghívottságunk
legyen a felebaráti kapcsolat meghatározó minősége és értéke.
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A Krisztus-követő tanítványi életre való törekvés választ szeretne
adni arra a hiányra, amelyet az istenkapcsolatunkban ön- vagy valamilyen rendszerhibából megélünk. Sokan nem szocializálódtak keresztény
közegben, az egyháznak sem volt mindig lehetősége arra, hogy szolgála
tát szabadon élje meg. Személyes emberi döntésekben is sokszor tűnik
egy ilyen elköteleződés inkább ijesztőnek, mint – a sokszor megalkuváso
kon alapuló kényelmünk, anyagi biztonságunk, azonnali megoldásokra
vágyó igényszintünk miatt – vonzónak. Rowan Williams definíciója
nyomán bizonyára sokan töprengenének el egy ilyen mértékű elköteleződésen: „…nem attól leszel tanítvány, hogy a templomban időről időre
felbukkansz. A tanítványság szó szerint jelentheti, hogy »tanítványnak
lenni« a szó szigorú görög értelmében, de azt nem jelenti, hogy hetente
egyszer megjelenünk egy kurzuson (vagy akár egy istentiszteleten). A ta
nítványság nem átmeneti állapot, hanem folyamatos kapcsolat.”17
A tanítványság kérdése a 21. századi, spiritualitását tudatosabban
megélni vágyó ember erőfeszítése arra, hogy visszatérhessen a bibliai
Isten–ember kapcsolat értelmezéséhez és életgyakorlattá tételéhez.
Egy tátongó űr betöltésének vágya, amely az életvitelünk, a gondolkodá
sunk, az értelemkeresésünk és a lelkünkben elhalkulni nem tudó transz
cendens utáni hiány érzékelhető feszültségéből fakad. A tanítványság
egy olyan új életforma kutatása, amely nem az értékhalmozásra és
a felesleges megteremtésére, hanem egy új etikai átgondoltságra, észszerűségre, és lelki értékek megbecsülésére törekszik. Teszi mindezt
azon teológiai meggyőződés nyomán, hogy tudjuk, nem emberi ön
erőnkből, hanem Isten kegyelmes szeretetéből és Krisztus áldozatos éle
téből, a Szentlélek erőt adó munkálkodása nyomán formálódhat életünk
Krisztus-követő egzisztenciává és életformává.
A felnőtt keresztényi létforma tanítványi megközelítése mellett hang
súlyos szerepet kap korunkban a keresztény spirituális fejlődés kérdése
is. Gyülekezeti közösségi életünk gyakorlatában nem kerülhetjük meg,
hogy reflektáljunk arra, ahogyan ma egy evangélikus gyülekezet ezzel
a lehetőséggel élni tud vagy élni szándékozik. Hogyan tudunk erre a na
gyon nyilvánvaló lelki éhségre, a hitmegélés kísérésére, a hitgyakorlatok
transzparensebbé tételére a gyülekezeti életben felkészülni? Hogyan
tudja a lelkész és hogyan tudják a gyülekezet vezetői és munkatársai
17 Williams 2016, 2. o.
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lelki erőforrásaikat mozgósítva a gyülekezet hitébresztő misszióját
konkrét alkalmakban, programokban, eseményekben, találkozásokban
megvalósítani? A lelki megújulás szükségességének bizonyossága lelki
ségi hovatartozásunktól függetlenül hogyan válik meghatározó gyülekezeti karakterré, amely látható és tanulható minden gyülekezethez
közeli és gyülekezettől még távoli felnőtt testvérünk számára?
A keresztény spirituális fejlődés folyamata az ember hét életdimenzió
jában formálhatja Istenbe vetett hitünket: lélekben, érzelmeinkben,
kapcsolatainkban, értelmünkben, hivatásunkban, egészségünkben és
az erőforrásainkkal való gazdálkodásunkban.18 Ezek az életterületeink
elsődleges hordozói lehetnek Istentől jövő megszólítottságunknak és
megérintettségünknek, és Isten Szentlelke által valóban hitre találás, újjá
születés, Krisztus-követő tanítványi élet, Isten megváltó szeretetének
tanúságtétele születhet belőle.
A FELNŐTT TANÍTVÁNYI ÉLET MEGVALÓSULÁSÁNAK MÓDSZERTANI
KÍSÉRÉSE
A felnőttkori tanítványság támogatása és kísérése feladatkörében nagy
segítség lehet a gyülekezetpedagógiai tudatosság és egy gyülekezetpeda
gógiai stratégia megalkotása. A helyi gyülekezeti adottságok figyelembe
vételével kialakíthatóak azok a munkaprogramok és kurrikulumok,
amelyek segítségével valódi folyamattá alakítható egy adott gyülekezet
ben a tanítványi életre, az aktív és tudatos hitmegélésre való törekvés.
Ehhez a stratégiai tudatossághoz nyújt segítséget az alábbi ábra, amely
tanulási folyamatként írja le a hit kérdéseivel történő találkozást és az
azokban való elmélyedés hatásmechanizmusát.19 Malcolm Knowlesnak a felnőttek tanítására vonatkozó andragógiai modelljében egymás
mellett láthatjuk az ún. pedagógiai modell mellett az andragógiai
(nevezhetjük matétikai) modell célkitűzéseit is. Semmiképpen sem jelent azonbanértékbeli különbséget a táblázat két oldala, inkább egy
adaptív szemléletet tükröz, amely segítséget jelent az önirányított, személyes és benső motiváción keresztül zajló tanulási folyamatig.20

18 Chandler 2014, 19. o.
19 Siba–Pángyánszky 2019, 304. o.
20 Uo. 305. o.
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Az Együtt a hit útján című gyülekezetpedagógiai kézikönyv a felnőtt
oktatás módszertanát a következő definícióval és céljavaslatokkal segíti:
„Az adaptív, transzformatív céloktól vezetett felnőttkatekézis módszertani alapvetése a puszta információátadás helyett alkalmazott, a szemléletváltást elősegítő katekézis. A hitre való személyes rácsodálkozás,
a perspektívaváltás igényének felismerése leginkább feladatorientált
csoportos munkán, problémamegoldáson, egyéni kutatásokon, kreatív,
művészeti, zenei módszereken keresztül működik a leghatékonyabban.”21
Mindezen lehetőségek megvalósításához a felnőttkateketikai alkalmak
szervezésekor érdemes megfontolni a következő tíz pontban összefoglalt
módszertani útmutatót:22
1. A felnőttek akkor érzik jól magukat egy programon, ha tisztelettel
fogadják őket, és azt érzik, hogy ők maguk is tehetnek valamit azért
a programért vagy alkalomért.
2. A felnőttek akkor tanulnak a legjobban, ha korábbi tapasztalataikra
építhetnek. Akkor tudnak változni, ha jobban megérthetik, hogy honnan jönnek, és merre tartanak.
21
22

Uo. 307. o.
Uo. 308. o.
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3. A felnőttek motivációjához szükséges, hogy részt vegyenek és feladatot kapjanak az alkalmak, órák megtervezésében.
4. A felnőttek akkor tudnak aktív résztvevőkké válni, ha fizikailag
kényelemben érzik magukat, és kapcsolatot építhetnek ki a többiekkel.
A felnőttoktatás módszertanában is elengedhetetlenül fontos szerephez
jut a befogadó, tiszteletteljes légkör, a barátságos vendégfogadás és ven
déglátás.
5. A felnőttek olyan programokat kedvelnek, ahol kortársaikkal lehet
nek együtt, és szabadon tanulhatnak. A túlstrukturált, száraz információ
átadásra építő programok nem hatékonyak.
6. Fontos a többféle andragógiai tanulási módszer alkalmazása.
7. A felnőttek szívesen oldanak meg problémákat és feladatokat, és
szívesen beszélgetnek intellektuális kérdésekről is a hitükkel kapcsolatban.
8. A felnőttek számára fontos, hogy a tanulási folyamat során érzékel
jék az elért eredményeket. Ezek lehetnek képességi vagy önértékelési
eredmények. A tanítás és a tanulás célmeghatározásának egyeztetése,
közös kialakítása a tanulási folyamatban részt vevők számára a közös
felelősségvállalás megvalósulását segíti elő.
9. A felnőttek jól reagálnak arra, ha a vallás és a spiritualitás segít
életük kérdéseinek integrálásában, és nem teherként kell megélniük.
A felnőttek olyan katekézisre nyitottak, amely segít nekik valós életük
kérdéseiben és élettapasztalataikban.
10. A felnőttek életében sok akadály gördülhet a felnőttoktatási alkal
makon való részvétel elé. A legnagyobb probléma a megfelelő időpont
megtalálása és a gyermekek felügyelete az órák idején. A sikeres felnőtt
oktatási programok figyelembe veszik ezeket az igényeket, és olyan
gyülekezeti csoportokat mozgósítanak, amelyek segíteni tudnak a felnőtt
oktatásban résztvevőknek.

A teológiai reflexió lehetőségei a tanítványi lét erősítésére
Az emberi élet és az Istenben bízó hit közös útján szinte minden életkor
ban van egy közös jellemző, ezek pedig a kérdések. A világ megismerésének folyamatában, a hit titkait megfejteni vágyó erőfeszítéseinkben
a kérdések segítenek bennünket a megértésben, az érzelmek tisztázásában és a megtapasztalásainkban. A hit kérdései elválaszthatatlanok
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

attól, mit él meg az ember a hétköznapok világában, hogyan interpretál
ja élete eseményeit, fordulópontjait, örömeit és dilemmáit. A kérdéseink
igénylik, hogy párbeszéd formájában válaszokat kapjunk rájuk. Keresz
tény közösségeinkben még több lehetőséget szükséges biztosítanunk,
hogy Istennel, önmagunkkal és a keresztény közösséggel dialógusban
lehessünk. Ezek a beszélgetések lehetőséget nyújtanak arra, hogy a felgyorsult élet közepette megálljunk, szavakba foglaljuk érzéseinket és
tapasztalatainkat, és megengedjük, hogy mások is hallják életünk törté
neteit, örömeinket és dilemmáinkat egyaránt. Egymás meghallgatásának
kölcsönös nyitottságában formálódhat az, ahogyan megértjük önmagun
kat, Istent és a világot.

Keresztény közösségeinkben még több lehetőséget
szükséges biztosítanunk, hogy Istennel, önma
gunkkal és a keresztény közösséggel dialógusban
lehessünk.
A tudatosabb keresztény élet formálódásának segítésére a gyakorlati
teológia egyre tudatosabban alkalmazza a teológiai reflexió, az ún. teoló
giai reflektivitás lehetőségét. A teológiai reflexió az a folyamat, amely
által a keresztény ember Istenbe vetett hitét a mindennapi tapasztalatok
hoz tudja kapcsolni.23 A folyamat célja a teológiai megértés fejlesztése,
egy olyan szintű tudatosság kialakítása, amely képes az életeseményeket
és élettapasztalatokat a keresztény hit szempontjából értelmezni és
abból személyes következtetéseket levonni.
Keresztény hitgyakorlatunkban a teológia művelői speciális szereppel és felelősséggel vannak felruházva. Az egyház közösségében a teoló
giai képzés elvégzése által ők képviselik a keresztény hit teológiai
szempontú megértését. Kimondatlanul is „magasabb” színvonalon állnak, sokszor nemcsak teológiai ismereteiket figyelembe véve, hanem
sokak szemében még mintha „az üdvösség létráján” is magasabb pozíciót
foglalnak el. Az egyetemes papság elvét valló evangélikus egyház számára az ilyen régi berögződések nem csupán hátráltatják a teológiai
kérdésekben való fejlődést, de egyenesen károsak a hitmegélés gya23 Stone–Duke 2006, v. o.
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korlatára nézve is. Stone és Duke teológiai gondolkodásról írott könyvük
ben egyértelműen és bátran megfogalmazzák, hogy a keresztény ember
egyben teológus is, és ez a definíció kivétel nélkül mindenkire igaz.24
A teológiai reflexió szükségességét a következőképpen támasztják alá:
„Hitünk egyszerre Isten ajándéka és emberi válasz is: a teológia szerves
része ennek az emberi válasznak. A teológia a megértés keresése – az
életről a hit fényében történő gondolkodás folyamata, amelyet a keresz
tények hivatásukból adódóan gyakorolnak.”25
Stone és Duke különbséget tesznek a hitről való gondolkodás és beszéd két szintje között: beépült teológiai meggyőződésnek nevezik azt
a hittel kapcsolatos, tulajdonképpen reflektálatlan gondolkodást, amely
ben nem nyílik az egyébként magát istenhívőnek tudó ember számára
lehetőség arra, hogy meggyőződéseit, elképzeléseit, hittapasztalatait
időről időre átgondolja, megnyissa, párbeszéd tárgyává tegye. Sokan az
ilyen típusú meggyőződések miatt válnak egyoldalúan támadóvá, ha
akár erkölcsi, akár társadalmi kérdésekben dilemmát találnak, és beszél
getés helyett csupán meggyőződésüket védelmezik.26 A beépült teológiai
meggyőződések arra is példát adnak, ha valaki hitéről rendkívül egyszerű
fogalmakkal tud csak beszélni, és nem tapasztalja meg a hit lelki és intel
lektuális mélységét és a hit kifejezése lehetőségeinek gazdag teológiai
tárházát.

Ha felismerjük a tanítványi létben a spirituális
formálódás lehetőségét, akkor ez a formálódás
magában foglalja azt is, hogy Istenbe vetett hitünk
erősödik, ellenállóvá válik, és képessé lesz a növe
kedésre, mélyülésre, akár még korábban magától
értődőnek vett értelmezési helyzetek újbóli át
gondolására is.
A beépült teológiai meggyőződések tulajdonképpeni természetessé
ge mellett szükséges rámutatni a tudatos teológiai reflexió lehetőségére
24
25
26

Uo. 2. o.
Uo.
Uo. 15. o.
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és jelentésére: „A tudatos reflexió megkérdőjelezi azt, amit eddig természetesnek vettünk. Az alternatív értelmezések egész sorát vizsgálja
meg a legmegfelelőbbet keresve, és arra törekszik, hogy a hit értelmét
világosan és következetesen fogalmazza meg.”27
A tanítványi létre való elhívás közelebb van a tudatos teológiai reflexió
alapján való teológiai gondolkodáshoz, mint a beépült teológiai meg
győződések reflexió nélkül maradt valóságához.28 Ha felismerjük a tanít
ványi létben a spirituális formálódás lehetőségét, akkor ez a formálódás
magában foglalja azt is, hogy Istenbe vetett hitünk erősödik, ellenállóvá
válik, és képessé lesz a növekedésre, mélyülésre, akár még korábban
magától értődőnek vett értelmezési helyzetek újbóli átgondolására is.
„Arra kaptunk elhívást, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk Istenről és
önmagunkról, és hogy ennek a megismerésnek az életünkre és a világra
vonatkozó következményeit együttesen vonjuk le.”29
Az elmélyültebb és tudatosabb teológiai reflektivitás fejlesztése új
kihívás az egyház kateketikai szolgálatában. Új gondolkodást, új stratégiát igényel, ami kreatív gyülekezetpedagógiai módszereken keresztül
igyekszik minél több olyan lehetőséget teremteni, ahol ez a reflektív fo
lyamat megvalósulhat. Nem csupán a klasszikus prédikációszerű biblia
órák megújulásán kell gondolkodnunk, hanem olyan gyülekezetpedagógiai módszertani megoldásokon, amelyek segítik a tudatos teológiai
reflexió elsajátítását és a tanítványi létbe történő integrációját. A teológiai
reflexiós modellek módszertana szívesen alkalmazza a vezetett beszélge
tést, esetfeldolgozást, naplóírást, közös forrásszöveg-feldolgozást (bib
liai, szépirodalmi szövegek), történetmesélést (személyes történetek,
gyülekezetek története) vagy művészetterápiát.
Az alábbi kérdések inspirációt és motivációt szeretnének nyújtani
teológiai reflektivitást elősegítő beszélgetésekhez. Az itt felsorolt
kérdések célja, hogy 1. segítsenek egy helyzet vagy egy dilemma teológiai hátterének a beazonosításában, 2. hozzájáruljanak az adott helyzet
és Isten akarata vagy igazsága közötti különbség összehangolásához,

27 Uo. 17. o.
28 Graham–Walton–Ward 2019, 2. o.
29 Stone–Duke 2006, 25. o.
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és 3. segítsék az új megoldások vagy új utak felfedezését az adott kérdés
feldolgozása tekintetében.30
1. Milyen hit vagy meggyőződés állt adott cselekvésem mögött? Mi
az, aminek inkább ott kellett volna állnia? Milyen teológiai témához
vagy kérdéshez tartozik ez az adott helyzet? Hogyan sikerült az adott
szituációt megoldanom? Mi működött? Mi az, ami nem működött? Hogyan érzem most magam az adott szituáció után? Voltam-e már hasonló
helyzetben? Mire emlékeztet ez a szituáció?
2. Hogyan tudnám jobban összehangolni az adott helyzetben adott
reakciómat azzal, amit hiszek és gondolok? Hogyan kellett volna reagál
nom vagy cselekednem? Miről van most szó? Milyen feltételezésekkel
állok a szituációhoz? Mi olvasható a sorok között? Amit éreztem, hogyan
viszonyul lelki egészségemhez? Empatikusan tudtam-e viszonyulni má
sok érzéseihez? Miben éreztem Isten munkálkodását? Hogyan végződhet
mindez? Hogyan tud az adott szituáció összhangban maradni a jézusi
kegyelemmel és igazsággal?
3. Vannak olyan bibliai történetek vagy az egyháztörténetnek olyan
epizódjai, amelyek hasonlóak lehetnek ehhez a szituációhoz? A múltban
hogyan kezeltem az ehhez hasonló helyzeteket? Hogyan kezelték mások?
Mit javasol a szakirodalom? Hogyan érhető el ebben a helyzetben egy
win-win megoldás? Mi a legmegfelelőbb megoldás, és miért? Mit jelent
ebben az esetben a keresztény megoldás? Mit vár el Isten? Milyen elvek,
cselekedetek, koncepciók azok, amelyekre máskor is lehet támaszkodni
majd?

Új utak keresése a felnőttkori tanítványi élet megvalósítása felé
Akár a konfirmációra, akár a felnőttek között végzett kateketikai szolgálatra gondolunk, egy jól felépített gyülekezetpedagógiai és missziói
stratégia hatékonyan segítheti a gyülekezet szolgálatát. A megújulás
lépéseit gyülekezetenként, helyzetenként szükséges meghatározni, de
az alábbi módszertani megoldások további ötleteket adhatnak a szolgá
latunk fejlesztéséhez:
30

A kérdések egy gyülekezeti szituációt, egy szolgálati helyzetet feltételeznek, amelynek feldolgozása a teológiai reflexió módszerével történik. Wilson–Waggoner 2020,
47–53. o.
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• Gyülekezeti kateketikai munkatársak képzése;
• Találkozásjellegű programok a klasszikus óraszerű tanítás helyett,
amelyek elősegíthetik a kötetlenebb bibliatanulmányozást és ref
lektív beszélgetéseket;
• Projektalapú tanulás, amely támogatja az aktív részvételt;
• A konfirmáció hosszabb és rugalmasabb idejű tervezése a gyüleke
zeti szocializáció megszilárdítása és az elmélyültebb reflexiós mun
ka kialakítása érdekében;
• A családok intenzív bevonása a konfirmációi felkészítésbe és a kon
firmációi istentiszteletbe;
• Az élethosszig tartó katekézis stratégiai megvalósítása a gyülekezetben, a felnőttkeresztség és a felnőttkonfirmáció lehetőségének
meghirdetése és az arra történő felkészítés;
• Kapcsolatokra építő katekézis az ifjúság, a gyülekezetvezetés,
a presbitérium, a családok, gyülekezeti csoportok bevonásával;
• Kis csoportok működésének bátorítása bibliatanulmányozás, imád
ság, szabadidős programok megvalósítása érdekében;
• Az istentisztelet közös ünneplésének intergenerációs megvalósítása a családi istentiszteletek homiletikai, liturgikai, kateketikai és
spirituális értékeinek gyülekezeti istentiszteleti szintre való emelésével;
• A gyülekezet minden generációja számára tudatosabb bibliaolvasási
gyakorlat kialakítása, a bibliaértelmezés tanulásának és a bibliai tör
téneteken alapuló reflektív beszélgetések gyakoriságának növelése;
• Konfirmandusok, fiatalok és felnőttek aktív bevonása a gyülekezet
diakóniai szolgálatába az önkéntes szolgálat lehetőségének megteremtése által;
• Konfirmációi, ifjúsági, felnőttkateketikai együttműködés közelben
lévő gyülekezetekkel, szorosabb kapcsolódás kialakítása egyházmegyei, egyházkerületi és országos egyházi szinten.
Ha az emberi életútról, gyülekezeteink és egyházunk jövőjéről gondolkodunk, bizonyára sokféle lehetőség, sokféle irány szóba jöhet azzal
kapcsolatban, milyen jövőkép áll vajon előttünk. Ebben a folyamatban
vezessen és erősítsen bennünket is az a hitvallás, amellyel Péter válaszolt az őt kérdező Jézusnak akkor, amikor a széles tanítványi körből
sokan elhagyták őt, és csak a tizenkét legközelebbi tanítvány maradt
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vele. A lehetséges jövőképek közül a tanítvány Péter Jézust, a vele való
közösséget, az ő követését választotta: „Uram, kihez mennénk? Örök
élet beszéde van nálad.” (Jn 6,68)
A 2023-as év gyülekezetpedagógiai szolgálatához, a tervekhez, prog
ramjaink megvalósulásához nyújtson bátorítást Dietrich Bonhoeffer
bizonyságtétele Jézus Krisztus követéséről: „Amikor a Szentírás Jézus
követéséről beszél, akkor azzal az ember felszabadítását hirdeti meg
minden emberi rendelkezés, minden nyomasztó, terhelő, neki gondot
és lelkiismereti gyötrelmet okozó kényszer alól. A követésben az emberek saját törvényeik kemény igájából Jézus Krisztus könnyű igája alá
kerülnek. Árthat-e ez Jézus parancsa komolyságának? Nem, sőt inkább
csak ott válik lehetségessé az emberek teljes felszabadítása a Jézussal
való közösségre, ahol megmarad Jézus teljes parancsa, a feltétlen követés
re hívás. Aki maradéktalanul követi Jézus parancsát, aki ellenkezés nélkül vállalja Jézus igáját, annak könnyű a hordozni való teher; az ennek
az igának könnyű terhe alatt erőt kap ahhoz, hogy ellankadás nélkül
járjon a helyes úton. […] Jézus semmit sem követel tőlünk anélkül, hogy
ne adna erőt a megtételéhez. Jézus parancsa sohasem akar életet rombolni, hanem az életet megtartani, erősíteni, gyógyítani akarja.”31
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Márk evangéliumának olvasása
CZÖNDÖR ISTVÁN

Bevezetés
MÁRK EVANGÉLIUMÁNAK JELLEGZETESSÉGEI, ÉRDEKESSÉGEI
Az evangélium könyveinek sorrendje nem időrendi, a tartalmuk miatt
kerültek az Újszövetség elejére. Márk evangéliuma volt az első. Nem
pusztán történetírás, vallástétel. Az őskereszténység Jézus életére nem
biografikus és történeti érdeklődéssel tekintett vissza, hanem azért,
hogy egy-egy részletét felhasználja az igehirdetés számára. Tehát kezdettől fogva nem a puszta történeti közlés szándéka dominált, hanem
az igehirdetői, kérügmatikus szándék.
A középpontban a perikópát alkotó zárt, kerek egységek állnak, ame
lyek nem utalnak önmagukon túl, hanem önmagukban hordozzák a kér
désfelvetést, a választ és a megoldást is. A hagyományanyag gyűjtése
nem Márkkal kezdődött, hanem felismerhetők a korábbi gyűjtemények
nyomai, például Jézus vitabeszédei (2,1–3,6; 11,27–12,27); Jézus példáza
tai (4,1–33); Jézus csodái (4,35–5,43). Ezeket a gyűjteményeket a korai
egyház használhatta az igehirdetés nyomán hitre jutottak oktatásánál.
Márk ugyan formálta ezeket a gyűjteményeket, de gyűjteményes jellegü
ket nem szüntette meg. Márk nem ismerte Jézus életének pontos és va
lóságos kronológiáját, mégis az a szándéka, hogy a hagyományt, mint
Jézus „történetét” fűzze egybe. A legfontosabb azonban a számára, hogy
az események egy cél felé igyekeznek, s ez a cél a szenvedéstörténet.
Valószínű, hogy Márk a szenvedéstörténet több változatát is ismerte és
sajátos szenvedéstörténetét azok felhasználásával szerkesztette meg.
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Márk az egész hagyományt egyetlen szenvedéstörténetté formálja,
amelynek célja a kereszt.
Márk nem zsidó gyülekezeteknek ír, de a jeruzsálemi közösséggel is
fenntartotta kapcsolatát. Túllát Izrael határain, írása az egész világnak
szól, nyomatékosan szól a minden népnek hirdetett evangéliumról. Jellemző Márk evangéliumára Jézus életének leegyszerűsített földrajzi és
idői kerete. Nem törődött a földrajzzal és az életrajzzal, összefűzte a ha
gyománydarabokat helységnevek és időpontok közelebbi megjelölése
nélkül. Időben is nagyon leegyszerűsítve, egy évre lerövidítve adja Jézus
munkásságát. Nagy szerepet játszik az evangéliumban Galilea és a tizen
két tanítvány köre, Péter személye pedig kiemelten szerepel (1,16–17;
3,16; 5,37; 9,2). Emiatt sokan gondolnak arra, hogy az evangélium anya
gának nagy része Péter visszaemlékezéséből ered, ugyanis sok helyen
találunk szemtanútól eredő megfogalmazást (5,32; 6,6; 7,34; 8,12;
10,21; 10, 32).
Jellemzője az evangéliumnak, hogy az elbeszélő folyamatosan korrigálja önmagát, a szegényes szókincs miatt úgy érzi, hogy nem tudja
visszaadni az átélt eseményeket. Majdnem minden perikópát „és”-sel
köt össze, ami arámi nyelvű elbeszélőre utal. Jézust tevékenység közben
mutatja be. Arámi szavakat kever a görögök közé, pl. boánergesz (3,17);
Tálitá kúmi (5,41); korbán (7,11); effata (7,34); géhinóm (9,43); Bártimáj (10,46); abba (14,36); gulgólet (15,22). Azonban ahol megegyezik Máté szövegével, ott a történetekből rendszeresen kihagyja a zsidó
szokásokra utaló részeket (pl. Mk 7,27 || Mt 15,24; Mk 13,18 ||
Mt 24,20). Továbbá szereti a görög szavakat latinnak magyarázni (pl.
12,42; 15,16), ebből a sajátosságból az olvasói nyelvére következtethetünk. Az evangélista primitív görög nyelvet beszél, amelyen erősen
érezhető a szemita hatás, ennek ellenére irata nem tekinthető arámból
fordított műnek. Szereti a mellékmondatokat, keveri az igeidőket. Nem
rutinos elbeszélő, magyarázó megjegyzéseket kénytelen tenni, a történe
teket a legtöbbször azonos sémára meséli el. De megfogalmazódik
Márk sajátos szemlélete, ezért nevezzük evangéliumát titkos epifániák
könyvének. Szinte törvényszerűen ismétlődik a keret: Jézus előlép, cselekszik, megvárja, míg tanúskodnak róla, azután visszalép.
Az evangélium keletkezési helyét a hagyomány Rómában jelöli meg,
de a mai álláspont szerint Palesztinában vagy Szíriában keletkezett. Az
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evangélium megírásának idejét az evangélium 13. fejezetéből szokás
kikövetkeztetni, amely Jeruzsálem pusztulására utal. A legvalószínűbb,
hogy az evangéliumot 65 és 70 között foglalták írásba.
A MESSIÁSI TITOK
Jézus kinyilatkoztatásának két szakasza különböztethető meg az evangé
liumban. Az első szakasz a „messiási titok”, a másik pedig a „titok felfedé
se”. Márk sajátos teológiai szempontját Wrede (1901) nyomán messiási
titoknak nevezzük. Márk úgy ábrázolja Jézust, mint aki nagyon idegenkedik attól, hogy csodatévőként szerzett hírneve elterjedjen, ezt a tartóz
kodást hívják messiási titoknak. Jézus elhárít magától minden dicsőséget,
amelyet a csodák alapján tulajdonítanak neki, szembeszáll a démonokkal,
a tanítványokkal, és megtiltja, hogy a csodákról beszéljenek.
Háromféle módon is találkozunk az evangéliumban ennek a szempontnak az érvényesítésével. Az egyik módja a messiási titok kifejtésének az, amikor Jézus hallgatást parancsol azoknak, akik felismerik benne
a Messiást (Mk 1,34; 1,44; 3,12; 7,36). De ide tartoznak azok a leíró
vonások is, ahol Jézust mint állandóan úton lévőt látjuk, visszahúzódik,
elmegy, átkel, nem akar ismertté válni, el akar rejtőzni, noha nem tud.
A visszahúzódás egyik fontos eszköze a tanítványok szeparálása azzal
a céllal, hogy nekik külön tanítást adjon. A másik módja az, hogy a ta
nítványok értetlenségére hivatkozik (4,40–41; 5,31; 7,17; 8,21). Jézus
személyének titkát senki sem érti és ismeri fel, még a tanítványok sem.
Márk negatív képet rajzol a tanítványok értetlenségéről és hitetlenségéről (4,40; 8,17). A harmadik pedig az, hogy Jézus példázatokba rejti
mondanivalóját (4,10–12; 4,33–34; 10,23–27). Márknál a jézusi példázatok hangsúlyosan, szándékoltan homályosak; nem Isten országát kinyilatkoztató, feltáró igehirdetést hordoznak, hanem olyan rejtélyes
beszédet, amely elrejti Jézus tanítását, hogy senki se értse meg. Viszont
azonnal nyílt beszéddé lesz Jézus szava, mihelyt szenvedéséről, haláláról
és feltámadásáról szól (8,32a).
Jézus húsvétig titkos Messiás volt, és a titok csak húsvéttal oldódott
fel (Mk 9,9). Márk krisztológiájának középpontjában Jézus történeti
személye áll, és nem valamelyik krisztológiai cím. Ezért nála a krisztológiai kérdés így vetődik fel: hol van Jézus történetében az a pont, ahol
személyének krisztológiai egysége, azaz személyének titka nyilvánvalóvá
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válik? Erre a történeti-krisztológiai kérdésre válaszol Márk azzal a hagyományformáló teológiai képlettel, amelyet mi messiási titoknak neve
zünk. Márk úgy formálja a hagyományt, hogy Jézus személyének a titka
egészen a keresztig rejtve maradjon az emberek előtt.
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JÉZUS CÍMEI MÁRK EVANGÉLIUMÁBAN
Jézus titkának kinyilatkoztatása a címein keresztül történik. Ezt a titkot
az ősgyülekezet különböző méltóságcímekkel próbálta megragadni.
Ezek mind valamiképpen Jézusnak Istennel való kapcsolatát és a megváltás művében betöltött szerepét juttatták kifejezésre. A zsidó gondolat
világban gyökerező zsidókereszténység még nem veti fel az ember Jézus
isteni mivoltának kérdését, s ezért a méltóságcímek Jézusnak Istentől
kapott megbízatására, Isten tervében betöltött funkciójára világítanak
rá. Márk nyolcvanegyszer nevezi a Mestert egyszerűen Jézusnak és csak
egyetlenegyszer Jézus Krisztusnak (1,1). Kérdés, hogy Jézus szájából
elhangzik-e egyáltalán a Krisztus szó (1,1; 9,41), hiszen a használatát
a tanítványainak tiltja. Az evangélista kétszer nevezi prófétának (8,15;
8,28), egyszer Dávid fiának (10,47–48) és Úrnak (11,3), valamint egészen
kivételes esetben Mária fiának (6,3). Az Isten Fia megszólítás az evangé
lium kulcspontjain szerepel (1,1; 3,11; 5,7), Jézus önmagára az Ember
fia megnevezést alkalmazza (pl. 9,9).

1. Jézus méltóságcíme: Jézus Krisztus
Mk 1,1–8
Ének: EÉ 389
BEVEZETŐ GONDOLATOK
A neveink végigkísérnek bennünket egész életünkben. Mások az életkorunktól és helyzetünktől függően szólítanak meg bennünket, és ezek
az elnevezések többé-kevésbé rajtunk ragadnak. Lehetnek ezek kedvesek, viccesek vagy megszégyenítőek is. A becenevek leginkább a párkap
csolatok elején vannak jelen, de sokszor felszínesek is lehetnek. A „Jézus
Krisztus” névben két szó kötődik egybe új és páratlan méltóságjelzővé.
Ez a méltóságjelző egyben olyan hitvallásos formulává is vált, amelyben
az ősegyház hite megvallotta, hogy Jézus Krisztus az Izraelnek ígért
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Messiás, üdvösséget hozó király és egyben az egész emberiség vágyako
zását és váradalmát betöltő, egyetemes megváltó.
A TEXTUSRÓL
A legrövidebb hitvallás, amely azt jelöli, hogy a Názáreti Jézusban a meg
ígért Krisztus jelent meg. A Krisztus név Jézus tisztségének megjelölése.
A görög Khrisztosz név az arám mesicha, illetve a héber másiáh fordítása,
amely felkentet, messiást jelent. Márk azt akarta, hogy írását az olvasó
evangéliumnak tekintse. Az állítmány nélküli kezdőmondat előfordul
ószövetségi könyveknél is (Péld 1,1; Én 1,1; Préd 1,1). Az 1. vers az egész
márki mű összefoglalása. Nem a könyv címe, hanem tartalmának megnevezése. A Jézus Krisztus birtokos alak egyszerre jelöli az evangélium
tárgyát és alanyát. Az evangélium első mondata − Jézus Krisztus − és a vé
gén található vallomás − Isten Fia − keretezi az evangéliumot.
FELADAT
Mi a neved? Milyen viszonyban vagy a neveddel? Milyen hatással van
rád? Mindenki mondja el, hogy mi a vezeték- és a keresztneve és azt,
ahogy szeretné, ha szólítanánk. Milyen érzések, élmények fűződnek a ne
vedhez? Pl. a keresztnevem sohasem tetszett, vagy a családnevemhez
sok félreértés fűződik, stb.
ÖSSZEGZÉS
„Végeredményképpen az életem nem a nevemtől függ, hanem attól,
hogy figyelek-e azokra, akik a nevemen szólítanak.” (Farkas Zsuzsanna)
OLVASS TOVÁBB!
Mk 1,9–31

2. Messiási titok: „Nem engedte megszólalni az ördögöket”
Mk 1,32–39
Ének: EÉ 87
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Erich Fromm A szeretet művészete című könyvében van az a gyönyörű
gondolat, hogy a szeretetnek része az, hogy ismerlek, és meg akarlak
Márk evangéliumának olvasása
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ismerni téged, és minél inkább ismerek valakit, annál jobban tudom őt
szeretni, és minél inkább szeretem, annál inkább meg akarom ismerni.
Miközben azért is fogyhatatlanul él bennem egy vágy, hogy megismerje
lek téged, mert azt is belátom, hogy micsoda föltárhatatlan titok vagy,
hogy valójában sosem foglak tudni megismerni.
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A TEXTUSRÓL
A kettős időmeghatározás az események folyamatosságát húzza alá. Az
egyedi gyógyításokhoz tömeggyógyítás kapcsolódik. „Minden” beteget
hozzá vittek: ez Jézus hatását emeli ki. Az „egész város összegyűlt”
(1,33) Márkra jellemző túlzás, amely utal az 1,5-ben megfogalmazottok
ra: „kiment hozzá Júda egész vidéke”, ami teológiai célzatú: ha Jézus itt van,
akkor mindenkinek hozzá kell mennie, mert ő minden bajban tud segíte
ni. Jézus még a démonoktól és a Sátán hatalmától is meg tud szabadítani
(3,22). 1,34-ben jelenik meg először a „messiási titok”, hisz Jézus hatalma nem engedi megszólalni az ördögöket, mert ők azok, akik először
felismerték Jézust a tanítványokkal ellentétben. Jézus hatalmával elnémít
ja őket, nem mint csodatévő, hanem mint Megfeszített akar ismerté
válni. Innen Kapernaumból a keresztre fordítja a figyelmünket.
KÉRDÉSEK
• Vajon beszélhetünk-e igazi figyelemről, valódi elismerésről?
• Hova tűnt az érdeklődés a másik iránt? Ismerni-felismerni-elismerni!
FELADAT
Gyógyszer. Kérjük meg a csoporttagokat, hogy helyezkedjenek el kényel
mesen, és csukják be a szemüket. Képzeljenek el magukban egy gyógyszert, amely lehet dobozban vagy akár üvegben. Figyeljék meg, milyen
érzéseik vannak ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban. Keressenek egy
emléket, amely kapcsolatban áll ezzel a gyógyszerrel és az érzéseikkel.
Osszuk meg az érzéseinket.
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3. Messiási titok: „Vigyázz, senkinek ne mondj semmit!”
Mk 1,40–45
Ének: EÉ 289
BEVEZETŐ GONDOLATOK
A hallgatás a nyugati kultúrában általában a zavar jele. Ha társaságban
vagyunk, és nem beszél senki, attól mindenki feszült és ideges lesz. De
például a japán kultúrában nagyon komoly érték a hallgatás. Egy komoly
embert arról lehet felismerni ott, hogy tud hallgatni.
A TEXTUSRÓL
A lepra olyan súlyos betegség, hogy a rabbik szerint csak Isten gyógyíthatja meg, illetve az utolsó idők isteni küldöttének cselekedetei közé
tartozik ennek gyógyítása. A hangsúly Jézus eszkatologikus cselekedetén
van. Hely- és időmeghatározás nélkül indul az elbeszélés. Az emberről
csak annyit tudunk, hogy „leprás”, ez az ő sűrített, tragikus életrajza; de
tud Jézus hatalmáról, ezért megy oda hozzá, máskülönben tilos volt
leprásnak egészséges embert megközelítenie. Meglepő, hogy Jézus haragra gerjed. Márkra jellemző, hogy Jézus gyakran szól és cselekszik
indulatosan, haragosan (1,25; 3,5; 7,34; 8,12; 9,19.23). Megszemélyesül
a lepra, és ellenségként áll Jézussal szemben. Jézus „szent haragja” a lep
ra ellen fordul, mert abban az emberi életet megnyomorító, az ember
személyiségét megcsonkító, közösséget romboló gonosz hatalmát ismeri fel. Jézus áttöri a lepra okozta korlátokat, és a maga közösségébe
fogadja ez a társadalmilag és vallásilag kiközösített embert. A tiltás –
„Vigyázz, senkinek ne mondj semmit” (Mk 1,44) – Lk 17,14-ben hiányzik.
A hallgatási parancsot a figyelmeztetés és az elküldés vezeti be. Márk
egyedi módon fogalmazza meg e felszólítást (: senkinek
semmit). A hallgatás közvetlenül Jézus személyére vonatkozik, miként
1,34-ben is.
KÉRDÉSEK
• Mit érzek, amikor az utcán odajön hozzánk egy kéregető/hajléktalan ember?
• Mit jelent számomra az, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan?
• Nehezen vagy könnyen barátkozom?
Márk evangéliumának olvasása
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FELADATOK
Ezt a játékot hat-nyolc fővel ideális játszani. A résztvevők egymás mögött, egy oszlopban állnak. Az első embernek a csoportvezető – úgy, hogy
a többiek ne hallják – súg egy érzelmet, amelyet a játékosnak gesztusok
kal, mimikával kell megjelenítenie a sorban következő számára. Aztán
a következő fordul a sorban utána jövőhöz, és szavak nélkül továbbadja,
amit szerinte látott. Minden kör után megbeszélhetik, ki hogyan értelmez
te a jelzéseket, illetve az első érzelemből mi lett, mire az utolsó emberhez
ért.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 2,1–3,6

4. Messiási titok: „Ő azonban szigorúan rájuk parancsolt,
hogy ne fedjék fel, kicsoda ő”
Mk 3,7–12
Ének: EÉ 237
BEVEZETŐ GONDOLATOK
„Ezt kell tenned!” „Ezt nem teheted!” „Elvárom, hogy ezt csináld!” „Hagyd
már abba!” „Kérj bocsánatot!” „Nem érdekel, mit akarsz, azonnal gyere
haza!” Az ilyen és hasonló szülői reakciók azt üzenik a kamasznak,
hogy az ő érzései és igényei, szükségletei nem fontosak, ehelyett alá
kell rendelődnie, fejet kell hajtania a szülők érzései és igényei előtt.1
A TEXTUSRÓL
A zsidó kegyesek által elutasított és halálra szánt (3,6) Jézus hatalommal
vonz magához mindenkit – ez a kontraszt gyakran visszatér Márknál.
Jézus híre nem áll meg Galilea határán, hanem terjed az égtájak felé, és
Jézushoz vonz mindenkit. Jézusnál mindenkinek helye van! Ő mindenkié. A felsorolt helyeket Márknál Jézus később felkeresi, a pogány világ
felé táguló földrajzi perspektívát látjuk. Jézus mindenkit mozgásba hoz.
1

Javasolt cikk: Voltak-e kamaszok az ókorban? https://hvg.hu/pszichologia
magazin/20211027_Voltake_mar_kamaszok_az_okorban

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Mindenkit keres. Jézus a visszavonulás útját keresi azáltal, hogy csónakot
kér. Jézus meggyógyítja azokat, akiket a betegség „ostorként” ()
sújt, de ők nem tárják fel Jézus személyiségének igazi titkát. Ahogyan
a csodára vágyó sokaság sem jelent még tanítványi gyülekezetet. Csak
a tisztátalan lelkek tudják, hogy Jézus az Isten Fia. Jézus azonbanelnémít
ja a kiáltozó démonok lelkét. Nem akarja, hogy a csodák révén legyen
ismerté. A hallgatási parancs, mint mindenütt, túlmutat a konkrétesemé
nyeken Jézus útjának végső célja, a kereszt felé.
KÉRDÉSEK
• Volt-e olyan híresség az életemben, akit követtem, akit csodáltam?
• Milyen krízis(eke)t éltem át, amely(ek) után megváltozott az életem?
FELADAT
Papírhajó hajtogatása. Írjuk az oldalára: „Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,11)
OLVASS TOVÁBB!
Mk 3,13–4,34

5. Messiási titok: „Miért féltek ennyire?”
Mk 4,35–41
Ének: EÉ 328
BEVEZETŐ GONDOLATOK
A félelem a testünk, lelkünk jelzőrendszere is. Aki tökéletes biztonságban
akar élni, annak le kell mondania az életről, mert élni azt is jelenti: félni.
Félelmetessé válhat az az ember, aki semmitől sem fél.
A TEXTUSRÓL
Az önálló elbeszélést Márk kapcsolja az előzőkhöz, így fejezi ki a történet folytonosságát. A csodákkal nem pusztán csodálkoztatni, hanem
tanítani akar. A „túlsó part” sematikus márki szóhasználat (5,1.21;
6,45; 8,13). Sehol sincs indoklás, hogy mi az átkelés célja, viszont Jézus
isteni megnyilatkozása után találjuk. Mutatja, hogy Márk titokképzésé-
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nek egyik vonásáról van szó: Jézus visszavonul, nem akar ismertté válni,
mert még útban van a kereszt felé. „Más hajók is voltak vele” (4,36) –
e megjegyzés célja a csoda szemtanúinak szaporítása lehetett. A Mester
( ’tanítómester’) csak Márknál előforduló kifejezés, amely az
egyház tanítói munkájára való utalás, illetve a tanítványok hitetlenségét
fejezi ki. A vihar veszélyét csak fokozza Márk redakciója, hogy este van.
Sehol sem olvasunk alvó Jézusról, csak itt, a viharban hánykódó hajóban,
ez Márknál a kontrasztot szolgálja. A hagyomány éber aktivitásban állítja elénk Jézust. Az Ószövetség a nyugodt alvást az Istenre hagyatkozás
jelének tekinti (Jób 11,18; Zsolt 3,6). A megvádolt Jézus menti meg
őket; itt Jézus nem imádkozik, hanem mintegy Isten helyén állva cselek
szik. Csak Márknál szólal meg Jézus, a démonűzések stílusában (1,25).
A tanítványok „Ki ez?” kérdésére Jézus a tenger lecsendesítésével válaszol, mert a legnagyobb veszedelem nem a vihar, hanem a hitetlenség.
KÉRDÉSEK
• Mi vár a túlsó parton?
• Milyen viharok forgatták fel az életemet?
• Mitől félek igazán?
FELADAT
Személyenként két-három papírcetlit húzunk, amelyeken különféle érzések, lelkiállapotok (pl. öröm, félelem, bosszúvágy, harag stb.) szerepelnek. A cetliket tetszés szerint el lehet cserélni másokkal, de csak az
egyet egyért csere megengedett. A cserék végeztével mindenki elmondhatja, hogy milyen „érzéseket” kapott eredetileg, mit mire cserélt
vagy szeretett volna cserélni, és ezek mennyire jellemzőek rá.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 5,1–34
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6. Messiási titok: „Ezt senki meg ne tudja”
Mk 5,35–43
Ének: EÉ 513
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Azok, akik egy-egy titkukat nem tudják megosztani, hosszú távon testi,
lelki, szellemi kimerülést élhetnek meg, amely idővel az egészségükre
nézve is érezteti hatását. A nehézségek megosztása egy bizalmassal,
a gondok kiírása, kikiabálása – akár úgy is, hogy azt senki nem látja vagy
hallja – sokat segíthet az egészség megőrzésében, illetve a gyógyulás
egyik útja lehet. Titkaink megtartása és az erőfeszítés, hogy ne gondoljunk rájuk a nap minden pillanatában, komoly mentális igénybevételt
jelent, amely már öt perc után fizikai szinten is megjelenik.
A TEXTUSRÓL
Márk hallgatási parancsa nem illik az elbeszélésbe, és teljesíthetetlen
is, hiszen kívül vár a gyászoló tömeg. Márk csak a saját teológiai koncep
ciójára figyel: mivel a csoda nem vezet hitre, ezért azt nem is szabad
hirdetni. A tiltás előremutat Jézus halála és feltámadása felé. A csodák
Márk koncepciójában azt jelentik, hogy ez a hatalom már Jézus földi
útja során is a sajátja volt. Nem a leány feltámadása, hanem Jézus halála
és feltámadása az evangélium.
KÉRDÉSEK
• Mivel szoktam „fárasztani a Mestert”?
• Miért sírtam legutoljára?
• Hogyan éltem meg életem gyászait?
FELADAT
A játékhoz a kártyák elkészítését közösen is elvégezhetjük. A lényeg,
hogy egy-egy kifejezés szerepeljen a kártyák tetején (ezt kell kitalálni),
és alattuk öt-nyolc olyan szó, amelyek tabut képeznek (tehát ezeket nem
használhatja körülírás során a magyarázó játékos). Az elkészült kártyák
ból két csapatba rendeződve sorban húznak a játékosok. A kártyát húzó
játékos célja, hogy társainak sikeresen elmagyarázza a kártya tetején
szereplő szót anélkül, hogy a tabuszavak bármelyikét használná körül
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írás közben. A magyarázó játékos mellé áll az ellenfél csapatból mindig
valaki, hogy ellenőrizze, nem hangoznak-e el tabu kifejezések. A játékos
nak összesen 2 perce van, hogy annyi kártyát magyarázzon el sikerrel
csapatának, amennyit csak tud.
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7. Jézus méltóságcíme: Mária fia
Mk 6,1–6
Ének: EÉ 371
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Nők és férfiak között is vannak sokan, akik nem jutnak dűlőre édes
anyjukkal. Férfiaknál ott lehet például elakadás – ez csak egy példa
a sok közül –, amikor fiatalkoruktól kezdve tudattalanul és mintegy
szeretetből édesanyjuk mellé „emelkednek”, a férj pozíciójába (pl. paren
tifikáció). Ennek oka lehet például az édesanya válása vagy rossz házas
sága az apával, az anya olyan élethelyzete, amikor a fiúgyermek szenvedni látja édesanyját. Hogy ezt enyhítse, hamarosan szinte társként
lesz jelen az anya életében. Évek múltán aztán jönnek a problémák: a fiú
minden párkapcsolata zátonyra fut, édesanyja összes gondját a vállára
akarja venni. Ilyenkor az a jó, ha a fiú azt mondja édesanyjának: „Mindig
te maradsz az első nő az életemben, de társat máshol keresek magamnak.
Úgyhogy most megyek.”
A TEXTUSRÓL
Az anya alapján való megnevezés szokatlan, e nevet nem származásra,
hanem helyzetre utalásnak tekinti. Józsefről Márk egyáltalán nem tesz
említést. E nevet vagy polemikusan és becsmérlésként használták,
mert a zsidó irodalom hatása értelmében ilyen módon akarták jelezni
törvénytelen származását, vagy utalásként hangzott el a szűzi születésre.
KÉRDÉSEK
• Ki vagyok?
• Kinek tartom magamat? S vajon milyennek látnak engem az emberek?
• Milyen nehézségekbe ütközik a hitem megélése a szülőhelyemen?
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FELADATOK
Minden résztvevőnek van ideje/lehetősége átgondolni, hogyan válaszolna a következő kérdésekre: Kire hasonlítok a családból a leginkább?
Miben? Kire nem, pedig közeli családtag? Kire szeretnék hasonlítani?
Kire nem? Miben? Mindenki egyesével megoszthatja, mire jutott. A meg
beszélés fókuszpontjai: a család hatása énképünkre; pozitív és negatív
tulajdonságok együttese; árnyaltabb kép kialakítása magunkról/mások
ról, a fejlődés lehetőségei.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 6,7–7,13

8. Messiási titok: „Ti is ennyire értetlenek vagytok?”
Mk 7,14–23
Ének: EÉ 442
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Velünk is előfordul, hogy nem is csak csodálkozunk, hanem egyszerűen
valami nem fér össze az életről alkotott elképzelésünkkel, az Istenről
alkotott elképzelésünkkel; ilyenkor valami hasonló történik velünk,
mint ami a tanítványokkal történt, akik nem értik Jézus tanítását. Viktor
E. Frankl a Mégis mondj igent az életre című könyvében azt írja, az életben maradásunk függ attól, hogy értelmessé tudjuk-e tenni magunk
számára az életünket, hogy megtaláljuk-e az értelmét. Mindannyian
megtapasztaltuk már, mennyire fájdalmas, amikor nem értenek meg
minket, ahogyan azt is, milyen hatalmas ereje van annak, amikor a másik
pontosabban fogalmazza meg, mit érzünk, mint ahogy mi éppen tudnánk. Egyértelműen állíthatjuk, hogy a megértés emberi kapcsolataink
egyik alapja.
A TEXTUSRÓL
Márk nem mulasztja el, hogy ezt az alkalmat is felhasználja a tanítványok
korholására: ugyanolyan értetlenséggel vádolja meg őket, mint a népet.
A kérdező forma, amely a tanítványok feddése esetében jellemzően jézusi, kissé mérsékli a szemrehányás erejét, és alaposabb megértésre
irányuló ösztönzéssé alakítja. Márk itt is azért érvényesíti a titokképzet
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vonásait, hogy világossá tegye: Isten kinyilatkoztatásának megértése
mindenki számára kegyelem, s e kegyelem „helye” Jézus halála és feltáma
dása, amelyre az értetlenségi motívum előremutat.
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KÉRDÉSEK
• Van határa a megértésnek?
• Mi a különbség megértés és elfogadás között?
• Valóban meg kell-e értenem mindent és mindenkit?
• Ha én mindenkit megértek, ki ért meg engem?
FELADAT
Kérjünk meg két embert, hogy szavak nélkül etessék meg egymást.
Csukja be a szemét, akit etetnek, a másik, aki etet, nyitva tarthatja. Biztosítsunk különböző állagú, textúrájú ételeket: narancs, banán, ropi,
teasütemény, szőlő stb. Osszuk meg egymással a közben szerzett élményeinket.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 7,24–30

9. Messiási titok: „…senkinek se mondják el”
Mk 7,31–36
Ének: EÉ 63
BEVEZETŐ GONDOLATOK
A pletyka szó angol megfelelője, a gossip az óangol godsibb szóból ered,
ami keresztszülőt jelent. A német Sippe szó asszociálásával a gossip szó
eredetijét isteni kapcsolatnak fordíthatnánk. Később lefoszlott róla a val
lási jelentés, és a pletykálkodók közti közelséget, valamint a közölt infor
máció bizalmas jellegét fejezte ki. A pletykának a csoporton kívülieket
rejtetten távolító, a csoporton belülieket azonban bevonó aspektusát
emeli ki mint olyan információt, amely a másokkal kapcsolatos intimitást és az identitást szimbolizálja a csoporton belül.2
2

Szvetelszky Zsuzsa: A pletyka pszichológiája. PhD-értekezés. Pécs, 2010. https://pea.
lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15274/szvetelszky-zsuzsanna-phd-2011.pdf.
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A TEXTUSRÓL
A teljesíthetetlen hallgatási parancs és annak megszegése tipikus márki
vonás, amely egy pillanatra megakasztja az elbeszélést, és túlmutat
a konkrét eseten. A tiltás megszegése arra utal, hogy Jézus hatalma, amely
megnyitja a süket füleket és megoldja a dadogó nyelveket, ellenállhatatlanul utat tör magának, és a sokaságot hírnökeivé teszi. A 
ige itteni használata talán biztatást jelent az apostolok nélkül maradt má
sodik generáció számára, hogy nemcsak az apostolok, hanem mindenki
hordozója lehet a kérügmának.
KÉRDÉSEK
• Vajon ki számít megbízhatónak?
• Ki lenne számomra a legmegfelelőbb társ?
• Kire számíthatok, ha bajba kerülnék?
FELADAT
Egy történetet súgunk fülből fülbe, kíváncsian várva, mi marad a végére
az eredeti történetből. Az első játékos kinyomtatva kapja meg a novellát,
és pár perces időkeretet biztosítunk neki annak elolvasására. Ezt követően az első játékos a többiek számára nem hallható módon kell hogy
összefoglalja a történetet a következőnek, és így tovább. Az utolsó játékos
hangosan elmondja mindenkinek, hogyan szólt az általa hallott történet.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 8,1–10

10. Messiási titok: „Még mindig nem értitek?”
Mk 8,11–21
Ének: EÉ 565
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Nincs olyan, hogy két ember mindenben egyetért. Gyakran még a legfontosabb dolgokban sem. Ilyenkor vagy elkezdődik a harc a kapcsolatban, vagy kialakul egyfajta együttműködés. Általában az első a gyakoribb,
pedig tűz és víz is tud együttműködni.
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A TEXTUSRÓL
A tanítványok egy szintre kerültek a jelt kívánó farizeusokkal, Jézus
ellenfeleivel. Ez azt jelenti, hogy a csoda még a tanítványokat sem vezeti
hitre, Jézus személye titkának felismerésére. Az elbeszélés emiatt nyitva
marad, mert kérdéssel zárul, amelyre senki sem felel. A tanítványok
számára lehetővé és feladattá teszi az emlékezést, mert az utánuk jövők
felé majd azt kell hirdetniük, amit Jézus közelében láttak. Értetlenségük ezért is olyan súlyos hiba. A perikópa tanítása: egyedül Jézus az, aki
a süket füleket és vak szemeket meg tudja nyitni.
KÉRDÉSEK
• Hol és milyen formában tapasztaltam meg az életemben Isten jelenlétét?
• Mi az, ami nem engedi, hogy meglássam az életemben a „jeleket”?
• Mi az, amiért hálát adok?
• Mi az, amire vágyakozom?
FELADATOK
„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy
megértjük a másik ember nézőpontját, és az ő szemszögéből is látjuk
a dolgokat, nem csak a sajátunkéból.” (Henry Ford) Dióhéjban ez azt jelen
ti, hogy minden beszélgetésnek, amely kölcsönös megértésre törekszik,
két oszlopa van: az egyik a segítő meghallgatás, a másik a konfrontáció.
Csak akkor igazán inspiráló és kielégítő a beszélgetés, ha mindkettő
megvalósul. Egyrészt figyelmesen és empatikusan hallgatunk, másrészt
képesek vagyunk nyugodtan és határozottan kiállni a véleményünk
mellett. Próbáljuk valóban megérteni a társunkat, de ezzel együtt legyünk
készek és elég bátrak is a szükséges konfrontációra. Gyakoroljuk ezt!
OLVASS TOVÁBB!
Mk 8,22–26
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11. Jézus méltóságcíme: próféta
Mk 8,27–30
Ének: EÉ 237
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Ma már szinte közmondásként emlegetjük az evangélium szavait:
„Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájá
ban.” (Lk 4,24) Bizony a bibliai igazság gyökere évezredek alatt sem
változott: minél hosszabb ideje, minél jobban ismerünk valakit, annál
jobban látjuk a hibáit is. Látjuk bakizni, véteni – vagy akár csak szárnybontogatásának időszakában. „Micsoda kiváló előadó!” – lelkendezik
valaki a hallgatóság soraiban, mire a mellette ülő fitymáló arckifejezéssel
legyint: „Ugyan, nekem az évfolyamtársam volt, tudom, milyen: az első
vizsgákon alig tudott egy épkézláb mondatot összerakni!”
A TEXTUSRÓL
A zsidóság a végső idő előjeleként nemcsak Illés, hanem a régi neves
próféták megjelenését is várta. Jézus tehát ezekhez hasonló vagy ezek kö
zül egy. Messiási értelemben vett prófétáról itt nincs szó (vö. 5Móz 18,15;
Jn 1,21). Ez a cím is igen nagyra értékeli Jézust, de sokkal kevesebbre,
mint akinek őt a keresztény hit látja. Jézus mint „prófétai jelenség” csak
előhírnöke a végső időnek, de nem az idők teljessége. A próféta szó
a görög pro és phémi szavakból tevődik össze, amelynek jelentése: vala
kinek a nevében beszélni vagy valaki szószólója. A makkabeusi háborúk
óta a prófétai intézmény nem működik, mint erről Josephus Flavius
beszámol.
KÉRDÉSEK
• Mit gondolok, ismernek engem a gyülekezetbe járó emberek?
• Vajon mit gondolhatnak rólam?
• Befolyásol a véleményük?
• Milyennek akarom mutatni magamat?
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FELADATOK
Három kérdés. Kérjük meg a csoporttagokat, hogy helyezkedjenek el
kényelmesen, akár a padlón ülve vagy fekve stb. Kérjük meg őket, hogy
válaszoljanak maguknak a következő három kérdésre:
• Ki vagyok én? (Mi az, ami megkülönböztet mindenki mástól, és mi
az, amiben olyan vagyok, mint mindenki más?)
• Hova tartozom? (Mi a közös bennem és azokban az emberekben,
akikhez tartozom, és akiket különlegesnek és igazán élettelinek
látok?)
• Mennyire működöm jól? (Azoknak a szerepeknek, feladatoknak az
áttekintése, amelyeket az utóbbi napokban, hetekben, hónapokban
végeztem; egy ezzel kapcsolatos személyes értékelés.)
OLVASS TOVÁBB!
Mk 8,31–9,37

12. Jézus méltóságcíme: Krisztus
Mk 9,38–41
Ének: EÉ 222
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Jézus korában minden igaz zsidó valamilyen formában messiáshívő,
pontosabban az eljövendő messiásban reménykedő volt. A messiásra
vonatkozó reménység igen sokrétű volt. Qumránról tudjuk, hogy a közös
ség tagjai egy laikus, hadvezéri szerepet betöltő és egy papi messiást is
vártak.
A TEXTUSRÓL
A Krisztus cím Márk korában Jézus tulajdonneve, itt aktivizálódik és
relativizálódik. Önmagában a zsidó nacionalista, politikai messianizmus
kifejezője, és párhuzamos a „zsidók királya” politikai vádakkal, amelyek
alapján Pilátus megfeszíttette Jézust. Ezért felel Jézus Péter vallomására
hallgatási paranccsal, és fűzi hozzá azonnal az első szenvedésjövendölést (8,31), és ezért kerül a Krisztus cím és az Isten Fia cím ellentétbe,
feszültségbe egymással. Számos eszkatologikus mozgalom használta
ezt a fogalmat, de legtöbbször csak „fölkent” értelemben.
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KÉRDÉSEK:
• Milyen kapcsolatban vagyok a más felekezetű keresztényekkel?
• Mit gondolok a hittérítőkről?
FELADAT
Páros játék. A párok egyik fele csupán nem verbálisan fejezheti ki
magát: gesztusokkal, mimikával, mozdulatokkal stb. A párok másik fele
beszél társa helyett, szinkronizálja a másik mozdulatait. Később cserél
nek. A játék fordítva is elképzelhető: ebben az esetben nem a beszélő
követi a „képet”, hanem az ő – mozdulatlanul előadott – mondanivalóját
illusztrálja, fejezi ki nem verbálisan a másik fél.
OLVASS TOVÁBB!
Mk 9,42–10,34

13. Jézus méltóságcíme: Emberfia
Mk 10,35–45
Ének: EÉ 136
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Talán sokszor elfelejtem, hogy gyermek is vagyok. Ameddig a szüleink
még itt vannak velünk, ebben a földi valóságban, addig valószínűleg még
gyermeknek, fiúnak és leánynak is tekintjük magunkat. Ez sok mindenre
kötelez bennünket, meghatározza a helyünket a világban, sőt a kapcsolat
rendszerünket is. Emberségem megélését számtalan dolog gátolja a hét
köznapokban. Esetleg kisebb-nagyobb helyzetekben próbálom megélni,
hogy képességeim vannak az elfogadásra és a megértésre is. Az Ember
fia egyszerre kihívás és felelősség is mindnyájunk számára. Erre hív meg
bennünket Jézus!
A TEXTUSRÓL
A Jézusra alkalmazott és leginkább vitatott és legbonyolultabb fogalom
az Emberfia (arámul bar enászá). Kérdés, hogy használta-e Jézus önmagára ezt a fogalmat. Ha igen, az három értelemben – földi szolgálatára,
a halálból való feltámadásra, valamint az eljövendő ítélet funkciójára
nézve – történhetett. Közvetítő értelemben Jézus is használhatta, de
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mindig körülírással, úgy, hogy önmagára vagy az emberek egy szélesebb
csoportjára alkalmazta, az ősegyház viszont ezt a fogalmat egyértelműen
Jézusra alkalmazta.
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KÉRDÉSEK
• Miért csak Jézus szájából hangzik el az Újszövetségben?
• Milyen értelemben használták ezt a címet Jézusra vonatkoztat
hatóan?
• Kitől és milyen szívességet kértem?
• Hogyan működik a „szívességbank” az életemben?
• A munkahelyemen mennyire befolyásolja/befolyásolta az életemet
a helyezkedés?
FELADAT
A játékhoz annyi szék kell, ahányan játsszák. A székeket összevissza tes�szük le a teremben. A játékvezető áll, a többiek széken ülnek, és az egyik
széket szabadon hagyják. A játékvezető meghatározott ütemben sétál
a székek között az üresen álló felé, és a többieknek az a feladata, hogy
megakadályozzák, hogy leüljön úgy, hogy egyszerre csak egy játékos áll
hat fel, és ülhet át másik székre. Ha többen állnak fel egyszerre, akkor
elölről kezdődik a játék. Ha a játékvezető leült, akkor vége a játéknak,
vagy akár vállalkozhat más is a feladatra.

14. Jézus méltóságcíme: Dávid Fia
Mk 10,46–52
Ének: EÉ 133
BEVEZETŐ GONDOLATOK
Az elmúlt évtizedekben a férfi/apa szerepe megváltozott. Ennek a folya
matnak a kezdete már a terhességre visszavezethető. Az apa elkíséri
a kismamát az ultrahangos vizsgálatokra, részt vesz a szülésfelkészítőn,
jelen van a szülésnél, otthon fürdet, altat, mesét olvas, esetleg etet, óvodá
ba viszi a gyermeket, stb. Nagyon fontosnak tartom azonban, hogy ez
ne a „mai divat” miatt legyen így, hanem közös megegyezés eredménye
képpen.
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A TEXTUSRÓL
A zsidóság a Messiást Dávid Fiaként várta, de nem mint csodatévőt. Jézus
sohasem állította magáról kifejezettem, hogy ő Dávid fia. A tanítványok
ennek ellenére már Jézus földi életében arra gondoltak, hogy ő a dávidi
Messiás. A Dávid fia megszólítás a messiási idők beköszöntését jelzi,
amikor „megnyílnak” a vakok szemei (Ézs 29,18). Márk szerint a Dávid
fia név szűk és elégtelen Jézus személye titkának megjelölésére. Ezért
nem krisztológiai címként érti, hanem csupán Jézus emberi származásá
nak kifejezéseként. Jézus sokkal inkább a halálba menő „ember”, aki az
Isten Fia (Mk 15,39).
KÉRDÉSEK
Miben szeretnék változást az életemben?
Hol vannak az életem „vakfoltjai”?
FELADAT
„Vakvezetés”. A vakgyakorlatokat mindig csukott szemmel játsszuk,
miközben tapasztalhatjuk, hogy térérzékelésünk elég bizonytalanná
válik. Nagyobb figyelem nyílik ki a többi érzékszervünkre, a hallásra, ta
pintásra, szaglásra. Növekedik a bizalom érzése a partner iránt, és teljes
mértékben ráhagyatkozunk. A pár egyik tagja behunyt/bekötött szemmel jár, a másik mögötte haladva a „vak” vállára teszi a kezét, és úgy
irányítja őt, vagy a bekötött szemű játékos a vezető tenyerére teszi a saját tenyerét, és úgy vezetik. A gyakorlat végén beszéljük meg a tapasz
talatokat.
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Hitvallók vagyunk
Fókuszban az Apostoli hitvallás
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SEFCSIK ZOLTÁN – SMIDÉLIUSZ GÁBOR

Bevezetés
Szeretettel bocsátjuk közre idei munkaprogramunk bibliaórai sorozatát,
amely az Apostoli hitvallást és a mögötte álló szentírási alapokat teszi
a vizsgálódás tárgyává. Izgalmas út az, amelyet megtehetünk, hiszen
Krisztus-követő hitünk legalapvetőbb témakörei kerülnek elő, így akár
az érdeklődő ismerősök meghívására is alkalmas lehet. Lehetőséget
kínál a tanulásra, személyes bizonyosságok vagy épp bizonytalanságok
kifejezésére és ennek nyomán tisztázásokra, válaszok megtalálására.
A nyolc részből álló sorozatot lehet úgy időzíteni, hogy az a vízkereszt
utáni vasárnapoktól indulva a böjti időbe nyúljon bele – így a feldolgozott
tételek még az egyházi esztendő adott időszakához is jól kapcsolhatók.
A felkészülést segítendő minden résznél megfogalmaztunk egy-egy
inspirálónak szánt témafelvetést. Igyekeztünk fontos háttér-információ
kat (dogmatikai, kortörténeti) összegyűjteni. Próbáltunk illusztrációkkal,
beszélgetésindító vagy a témafeldolgozást segítő kérdésekkel, valamint
énekjavaslatokkal és olykor imádságpéldákkal segíteni az egyes fejezetek
feldolgozását.
Talán sokan érezzük, hogy egyházunkban mennyire vágyott a megúju
lás, s hogy talán mindennél inkább szükség van a már közöttünk élők
elkötelezett, hitvalló tanítványi bátorságára. Reméljük, hogy ez az előkészítő anyag egy cseppnyi hozzájárulás lehet mindehhez. Minden kollé
gára, munkatársra és bibliaórás csoportra kívánjuk Urunk áldását!
Hitvallók vagyunk

A szerzők a Szekszárdi Evangélikus Egyházközség honlapján egy kü
lön oldalt is létrehoztak. Ez itt érhető el: https://szekszard.lutheran.hu/
page-20/index.html.

Apostoli hitvallás (Symbolum Apostolorum)
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Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Ámen.
Credo in Deum, Patrem omnipotentem,
Creatorem coeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam.
Amen.

1. „Hiszek…”
EMBEREK BÖLCSESSÉGE VS. ISTEN EREJE
„…hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.”
(1Kor 2,5)
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Az ember az őt körülvevő, kaotikusnak érzékelt világban mindig is kutatta a rendet, a célt, az értelmet. A civilizáció védőbástyáival vette körül
magát, de ez nem csupán eszközöket, közösségeket, törvényeket, intéz
ményeket, épületeket, fegyvereket jelentett, hanem rítusokat és hiedel
meket, értékeket és eszméket, mítoszokat és vallásokat is. A számára
félelmekkel teli univerzumban a biztonság, az otthonosság, az élhető
világ érzetének megteremtéséért óriási szellemi erőfeszítéseket tett.
Ebben gyökerezett és ebből táplálkozott évezredeken keresztül az a hit
és reménység is, hogy a világot erkölcsi törvények irányítják, amelyek
végső soron az igazságosság egyensúlyát teremtik meg, az érzékelhető
valóság feletti erők vagy éppenséggel a túlvilági élet lehetőségének segít
ségével.
Az „emberek bölcsessége” ennek nyomán rendkívüli kreativitással és
leleményességgel hozta felszínre démonait és isteneit, szertartásait és
hagyományait. Erről a vallástörténet bőségesen számot ad.
Ma azonban nem csupán a vallási sokféleség, hanem a tudományos vi
lágkép és a modern ismeretelmélet korában is élünk. Ezen túl pedig a teljes
hitetlenség, az áltudomány és a babonás hiszékenység is színezi a képet.
Igaz az az állítás, hogy soha nem hittek annyi mindenben az emberek,
mint amióta nem hisznek semmiben. Nem elégedhetünk meg tehát azzal,
hogy kikerüljük egyik vagy másik kihívást, amikor keresztyén hitünkről
adunk számot.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a hitet nem lehet bizonyítani, kísérleti
úton szemléltetni. Isten szuverén valósága szenvedne csorbát, ha látható,
megragadható, tapasztalati úton megállapítható, ellenőrizhető, logikai
úton levezethető volna. Joggal mondja Dietrich Bonhoeffer: „Isten, aki
van, az nincs.”1 Hiszen ő sohasem lehet az emberi vizsgálódás tárgyává,
mint akivel az ember rendelkezhet, és akit minden tekintetben meg- és
kiismerhet. Isten titok, és titok is marad a számunkra, definiálhatatlan és
mérhetetlen, megközelíthetetlen és felbecsülhetetlen. Megszólítja ugyan
az értelmünket és a szívünket is, mégsem zárhatjuk be őt a mi kereteink
– teológiánk és liturgiánk, templomaink és intézményeink, hagyománya
ink és identitásunk – mégoly értékesnek tartott határai közé sem.

1

Idézi Küng 1997, 18. o.
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ILLUSZTRÁCIÓ
Ahogy Stanisław Lem fogalmazza ezt meg irodalmi igényességgel Az Úr
hangja című regényében, amelyben tudósok válogatott csapata igyekszik megfejteni a kozmoszból folyamatosan érkező neutrínósugárzás
egyik frekvenciasávján ismétlődő kódrendszert, amelyet idegen civilizáció üzenetének vél. „Azt hittük, hogy nagyjából megismertük a labirin
tust, kivéve néhány beomlott folyosót, amely bizonyára úgyis zsákutca
– holott az az igazság, hogy egyáltalán be sem mentünk a labirintusba.
Mindvégig csak találgattunk, letördeltünk néhány morzsát a zárak pecsét
jeiről, és gyönyörködtünk az ujjainkat bearanyozó morzsalék csillogásá
ban. Arról, amit a pecsétek lezárnak, semmit sem tudunk.”
ÉRTELMES BIZALOM
Pállal és a korinthusiakkal, az apostolokkal, keresztyén hitvallók nemze
dékeivel, Augusztinusszal, Lutherrel együtt mi ma is azt az evangéliumi
hitet keressük, amely nem emberi bölcsesség, tudás, ismeret hihető vagy
kevésbé hihető beszédén, hanem Isten erején nyugszik. Ez az erő pedig
nem atomokban és csillagmilliárdokban, a világegyetem keletkezéséről
szóló elméletekben, biológiai meghatározottságokban, pszichológiai
megközelítésekben lesz tetten érhető, hanem abban a megfejthetetlen,
józan ésszel értelmezhetetlen elköteleződésben, amellyel Isten önmagát
győzi le értünk a golgotai kereszten; igazsága fölé szeretete, törvénye
fölé irgalma magasodik.
Jézus élete, tanítása, szenvedése, halála és feltámadása az első tanúk,
apostolok számára sorsfordító erővel bírt, gondolkodásukat, viszonyulá
saikat, egész egzisztenciájukat, életük perspektíváját, Istenről alkotott
képüket meghatározó módon formálta át.
A Zsidókhoz írt levél szerzője szerint a hit „a remélt dolgokban való bi
zalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1). Hans
Küng közelmúltban elhunyt német katolikus teológus szerint pedig az
„értelmes bizalom” művelete, amellyel egykori és mai tanítványok is
rábízzák magukat Isten Jézusban megismert kegyelmére.
A HIT FOGLALATA
Ezt a bibliai hitet igyekeztek megragadni azok a vallástételek, amelyek
minél pontosabban próbálták megfogalmazni a nehezen szavakba önthe
tőt, hiszen tudjuk, hogy ezen a területen sokszor inkább a szimbólumok,
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jelek, gesztusok, kiállások, a nonverbális kommunikáció eszközei visznek
előrébb, mint a dogmatikus képletek.
Talán nem véletlen, hogy amikor a keresztyén tanítás foglalatát, az
apostoli hit esszenciáját igyekeztek meghatározni az első hitvallók, akkor
ezt symbolumnak nevezték, ami eredeti értelmében hadi jelet vagy jelszót jelent. Tehát olyan hitsűrítményt igyekeztek létre hozni, amely mes�sziről látható, jól megkülönböztethető, rögtön érthető, felismerhető.
A LEGELSŐK
Nem meglepő, hogy az Újszövetség lapjain találkozunk először a legegyszerűbb, úgynevezett miniatűr keresztyén hitvallásokkal, amelyek
Jézusról tesznek bizonyságot.
„Jézus a Krisztus”, „Jézus Krisztus”.
Péter vallástételét mindenki ismeri: „Te vagy a Krisztus” (Mk 8,29),
vagy ahogyan Lukács örökíti meg: „az Isten Krisztusa” (Lk 9,20).
„Jézus Úr” – ezt az értelmező kijelentést Lukács is használja az Apostolok cselekedeteiben, de Pál apostol is (1Kor 12,3; Fil 2,11; Kol 2,6),
amikor ezt a megfogalmazást a császárkultusszal szembeni kiállásként
is ismerte és hirdette.
„Jézus Isten Fia” – ez nemcsak a hitre jutott etióp kincstárnok hitvallása a megkeresztelése kapcsán, hanem olyan fontos megállapítás, amely
elhárítja a doketizmus kísértését, Jézus látszatemberségének gondolatát
is (ApCsel 8,37; 1Jn 4,15).
A Péter hitvallását kiegészítő „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó”
a görög kezdőbetűk összeolvasásával mozaikszóként kiadja az ΙΧΘΥΣ
(ikhthüsz), vagyis hal szót, amely a 2. század keresztyén közösségeiben
közismert jelkép volt.
Az egytagú, tehát Jézusra mutató, egyre bővülő hitvallások mellett
találhatunk két- és háromtagúakat is. Hiszen amit zsidó környezetben
Istennel kapcsolatban nem kellett megmagyarázni, az a pogány világban
egyáltalán nem volt természetes.
A Szentlélek említésekor általában Isten ajándékainak teljességét
hangsúlyozzák (2Kor 13,13; Mt 28,19). Noha nyilvánvaló, hogy nem
a Szentháromság tanítása jelenik meg ezeken a helyeken, mégis meg
lepően sok trinitárius tartalmat kínál az Újszövetség (1Kor 6,11;
1Kor 12,4–5; 2Kor 1,21–22; Gal 3,11–14; 1Thessz 5,18–19; Zsid 10,29;
1Pt 1,2).
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A 2. században és a 3. század elején még nem volt szó szerint rögzített és elfogadott összefoglalása a hitnek. Élőszóban adták tovább a hit
alapvető információit. A keresztelésre való felkészítés, a tanítás (regula
fidei – a hit szabálya), az istentiszteleti használat, később pedig a tévtanok
kal szemben a tisztázás szándékával megfogalmazott állásfoglalás terüle
tén is egyre fontosabb szerepet kaptak a kezdetben egyszerű és tömör,
később mindinkább sokszínű formulák. Ezek egymás mellett éltek, és
hosszú időn keresztül szabadon használatban is voltak, ám a szinte tob
zódó gazdagság mellett meglepő módon mégis tartalmi egység jellemző
rájuk.
ÍRÁSBAN RÖGZÍTETT VÁLTOZATOK
Hamarosan mégis szükségessé vált a tanításnak és a hitnek egy többé-
kevésbé rögzített formában való elérése. Tudjuk, hogy 180 körül Rómá
ban a keresztyén gyülekezet elvárta, hogy a keresztségre készülők ismer
jék és megvallják a hitvallás tartalmát. Így alakult ki az előzmények
nyomán az ősrómai hitvallás, amelyet Milánóban is ismertek és be is
vezettek, majd írásba is foglaltak. A Romanum – amely korábbi kérdő
változatával a 2. századig vezethető vissza – lett az őse és alapja minden
későbbi nyugati hitvallásnak, így az Apostoli hitvallásnak is. Elterjedt
a legtöbb nyugati egyházban, bővült és gazdagodott.
ILLUSZTRÁCIÓ
Luther találóan írja: „…a hitvallást nem mi készítettük vagy gondoltuk
ki, nem is a régi atyák, hanem amint a méhek a mézet többféle szép,
vidám virágból szedik össze, ugyanígy a kedves próféták és apostolok
könyveiből, vagyis az egész Szentírásból finoman és röviden hordták
össze a gyermekek és az egyszerű keresztyének számára.”2
Az Apostoli hitvallás az egyház hitének rövid, tömör foglalata. A Niceai
és Athanaszioszi hitvallással együtt egyetemes vagy ökumenikus hitvallásnak is nevezzük. Jelentős azért, mert nemcsak a testvéregyházakkal
köt össze bennünket, hanem az időben visszanyúlva keresztyén hitvallók
hosszú generációival is. Kifejezésmódja és tartalma az Újszövetség köny
veiben gyökerezik, ezért pótolhatatlan érték, ugyanakkor rendkívüli
kihívás is, hiszen az akkori világkép lenyomatát is őrzi. Nem kis feladatot
2

KK 1: 137. o. WA 41: 275.
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jelent ma a kor nyelvére „fordítás”, hogy az értelmezés közben meg ne
szegényítsük, el ne vétsük a szavak értelmét. Ez mégis minden keresztyén
közösség és nemzedék számára fontos feladat.
KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Mi a hited jelszava?
• Ha hitedről egy címert kellene megformálni, mi lenne azon?
• Mi az a leggyakoribb tévedés szerinted mindabban, amit az egy
házon kívüliek a hitről gondolnak?
ÉNEKEK
EÉ 239, 453
IMÁDSÁG
1. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! / Gyermeki, nagy hitet kérni taníts! /
Indítsd fel szívemet, / Buzduljon fel, neked / Gyűjteni lelkeket! / Kérni
taníts!
2. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! / Lélekből, lelkesen kérni taníts! /
Üdvözítőm te vagy, / Észt, erőt, szívet adj, / Lelkeddel el ne hagyj! / Kérni 
taníts!
3. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! / Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts! /
Lásd gyengeségemet, / Erősíts engemet, / Míg diadalt nyerek: / Kérni
taníts!
4. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! / Jézus, te visszajössz: várni taníts! /
Majd ha kegyelmesen / Nézed az életem: / Állhassak csendesen. / (Refor
mátus énekeskönyv 479)

2. „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek teremtőjében”
A mi Istenünk: aki egy, aki mindenható, aki Atya és aki teremtő
SZENTÍRÁSI HÁTTÉR
1Móz 1,1–2,4 (első teremtéstörténet); Lk 15,11–32 (A tékozló fiú példá
zata); 2Kor 4,6 (a teremtés folytatódik)
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EGY
Érdekes, hogy a Credo latin szövegében nem találjuk az „egy” kifejezést
(Credo in Deum, Patrem omnipotentem). Ez csak a magyar fordításban
szerepel, s valamikor a 16. század során került bele – talán az antitrinitá
rius viták miatt.3 Akár konkrét kifejezéssel, akár az egész szöveg végső
tartalmával, de a hitvallás alaptétele, hogy abban az Istenben hiszünk,
akiről mint Atyáról, Fiúról és Szentlélekről vallunk, de akit egy Istenként
tisztelünk. (A Szentháromsággal a harmadik hitágazatnál lesz lehetőség
bővebben foglalkozni.)
Erről az Istenről a bibliai kinyilatkoztatásra hagyatkozva a hitvallás
először is azt mondja, hogy mindenható Atya. Mindenható és ugyanakkor
Atya. Ez a kettő így együtt keresztyén hitünk alapmozzanata. Létét, ere
jét tekintve mindennél nagyobb erő, ránk néző viszonyulását tekintve
atyai indulat van benne. Érdekes, hogy talán legtöbb hitbeli tusakodásunk és kísértésünk éppen e két fókusz körül kering: ha mindenható,
akkor miért enged rossz dolgokat megtörténni, talán nem is atyai indulat
tal néz ránk? Vagy bár atyai gondoskodással akarna terelni minket, de
talán nem mindenható? stb. Ugyanakkor mégis hitünk egyik alapcsodája
ez a feszültséggel teli, egyszerű tétel: a világmindenség omnipotens hatalma a mi mennyei Atyánknak jelenti ki magát.
MINDENHATÓ
Izgalmas hozománya a csillagászati kutatásoknak, hogy az utóbbi néhány évtized eredményei mintha segítségünkre sietnének, amikor ma
meg akarjuk ragadni a hitvallás szavait, esetleg azt mások számára is
magyarázni próbáljuk. Például a mára a Naprendszer szélét is elhagyó
Voyager–1 és Voyager–2 szondák felvételei, a Hubble űrteleszkópok lé
legzetelállító fotói és majd a James Webbtől várt képek segítenek a mélyére tekinteni annak az egyszerű szónak, hogy „mindenható”. Nekünk
megadatik, hogy sokkal többet megsejthessünk Isten eme tulajdonságáról, mint az előttünk négy-öt generációval járt keresztyén elődeink.
Hiszen az univerzum felfedezett dimenziói, távolságai új képet adnak az
olyan fogalmainknak, mint a „mindenség”.

3 Az egyetemes hitvallások. Reuss András előadása az Evangélikus Országos Múzeumban,
2019. október 24. https://youtu.be/IRCZSQk37yc.
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ILLUSZTRÁCIÓ – A „MINDENSÉGET” FÜRKÉSZŐ ÚJ, JAMESWEBB
ŰRSZONDA
A Max Planck Intézet egyik magyar munkatársa, Detre Örs Hunor egy
riportban4 segített megérteni a 2021 karácsonyán fellőtt James Webb űr
teleszkóp küldetését. Amit várnak ettől a tudományos eszköztől, az nem
kevesebb, mint hogy a 13,55 milliárd fényév távolságból érkező csillagfényeket is érzékelje. Távoli csillagokat, amelyek fénye 13,55 milliárd év
vel ezelőtt indult útnak úgy, hogy másodpercenként 300 000 kilométer
nyi távolságot szelt át a világegyetemben száguldva, és amely mégis csak
most ér el hozzánk. Micsoda távolságok, lenyűgöző terek és befogadhatat
lan hatótávolságok! Hitünk szerint Istenünk mindenható ereje oda is
elér, és még távolabb.
ILLUSZTRÁCIÓ – A HALVÁNY KÉK PÖTTY
1990-ben, miután a Voyager–1-es űrszonda több mint egy évtizednyi
utazás után elfordult a Naprendszer síkjától, visszanézve a Földre készí
tett egy utolsó fotót bolygónkról. A híressé lett képnek Carl Sagan adta
a Halványkék pötty (Pale Blue Dot) címet. Szinte megilletődik az ember
a Földet körülvevő, csak sejthető mindenséget látva s életünk kicsinysé
gével szembesülve. Ugyanakkor éppen ez a látvány segít igazán megragad
ni a hitvallásunk következő szavában rejlő erőt, reménykeltő jó hírt:
erre a halványkék pöttyre atyai indulattal néz a mi Istenünk. „Ha mások
megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!” (Ézs 49,15)

4

https://telex.hu/komplex/2021/12/22/james-webb-space-telescope-urteleszkop-
vilagegyetem-galaxisok-csillagaszat-urkutatas-nasa.
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ATYA
Istenünk atyai volta erős kontrasztban áll a buddhizmus fő áramlatainak vallásfilozófiájával, ahol az isteni hatalom nem személyes létező.
Ugyanígy az iszlám hagyománytól is különbözik, ahol Allah bár személyes
hatalom, de nem „atyja” senkinek.5 A személytelen vagy éppen személyes,
detávolságtartó istenségről alkotott képek helyett a hitvallás a kinyilat
koztatás alapján vallja: Istenünk személyes hatalom, aki atyai érzülettel
van felénk.
Ám úgy tűnik, hogy nem is olyan könnyű megragadni az Isten atyai
voltában rejlő örömhírt. Találó Hans Küng megjegyzése,6 aki szerint az
Istenről alkotott európai elképzelést nagyon meghatározta és egyúttal
korlátozta is Michelangelo képe, amelyet a Sixtus-kápolna mennyezetén
festett meg (1508–1512 között készült II. Gyula megbízásából). Valóban,
mintha az Atyáról alkotott elképzelésünk statikussá vált volna, merev
határok közé rögzült egyfajta elképzelésben. De ha bátran mozgásba len
dítjük bibliaismeretre támaszkodó fantáziánkat, kiderül, hogy milyen
sokszínű ez az egyetlen, Urunkat jellemző kifejezés is.
Az egyik megértést akadályozó tényező lélektani. Nem mindenki tud
ja örömmel megragadni a tényt, hogy Isten Atyánk is. Sokan vannak,
akiknek nem adatott meg az a vonzó apakép, amely hívószóként bizalmat
ébresztene. De vajon milyen apa a mi Istenünk? Számtalan szentírási
helyet találhatunk, amely a mi emberi tapasztalatainkat és elképzeléseinket messze felülmúló nagyszerűségben mutatja meg őt. Olyan atya
ő, aki egyfelől hadvezér – a Seregek Ura –, ugyanakkor békés gazda, aki
mindent megtesz szőlőskertje mentésére és termővé változtatására.
Művész, aki megalkotta a szépséget, és kreatív erejével ajándékozta
meg az embert. Olyan uralkodó, aki a legnagyobb összefüggéseket látja
át, és szövi felfoghatatlan terveit, ugyanakkor figyelmes és a legkisebb
részletekre is ügyel az övéi ügyében. Igaz szavú, akinek ígéretei olyanok,
mint a hétszer tisztított ezüst. Igazságos és alázatos, aki bár a legnagyobb
hatalom birtokosa, hajlandó megalázni magát szeretett gyermekeiért.
És talán még egy kísérlet a freskószerűen statikus atyakép árnyalására. Vajon a hitvallás szavait és a mögötte álló bibliai kifejezéseket
tiszteletben tartva, Istenünk atyainak mondott viszonyulásába esetleg
5 Korán, 112. szúra.
6 Küng 1997, 16–17. o.
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belefér valami abból, amit mi a hétköznapokban „anyai lelkületnek” is
mondunk? Mindenképpen! Gondoljunk csak a teremtéstörténet leírásá
ra, ahol az ember megformálására nézve kétszer is megismétlődik a kifejezés: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten kép
mására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (1Móz 1,27) Vagy az
egyik legszebb vallomásra Ézs 66,13-ból: „Ahogyan az anya vigasztalja
fiát, úgy vigasztallak én titeket.” Eszünkbe juthat Jézus Urunk hívó szava,
amikor a megtérni nem akaró Jeruzsálemet siratja: „…hányszor akar
tam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de
nem akartátok!” (Lk 13,34)
Úgy tűnik, hogy olyan istenképet tár elénk a Szentírás és az arra támaszkodó hitvallás, amelyben merev sztereotípiákat túlfeszítve egy tö
kéletes apakép és általában tág ölelésű szülői szeretet körvonalazódik.
ILLUSZTRÁCIÓ – SZÜLŐI KEZEK
Mintha éppen ez a tág ölelésű
szülői szeretet ábrázolódna ki
Rembrandt 1660-as években
készült, A tékozló fiú hazatérése
című festményében. A nagy flamand festő alkotásán a megtérő
fiát ölelő apát úgy ábrázolja,
hogy az ölelő kezek közül az
egyik kimondottan férfias, míg
a másik inkább anyai jellegű, női
kézre utal. Művészettörténészek
körében vitatottugyan ez a magyarázat, de a Bibliát jól ismerő
Rembrandt részéről akár tudatos is lehetett ez az ábrázolás,
amely Isten apai és anyai lelkületű, teljes ölelésére utal.
MENNY ÉS FÖLD TEREMTŐJE
Talán ezen a ponton érdemes utalni az Apostoli hitvallás testvérére,
a korábban rögzített Nicea-konstantinápolyi hitvallásra, amely még kiegészíti ezt a részt a „minden láthatónak és láthatatlannak” teremtője
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kifejezéssel. Nem azonos ezzel, de mindenesetre izgalmas rokonságot
mutat a modern kozmológia univerzumunkról alkotott képe: láthatóra
és nem láthatóra oszlik a világ. És itt a fizikusok nem csak a szemünkkel
nem érzékelhető energiákra, atomi részekre utalnak, hanem arra, hogy
becslések szerint a világegyetem tömegének csupán néhány százaléka
az általunk megfigyelhető anyag, vagyis mindazok az elemek, amelyeket
a periódusos rendszerben összegyűjtöttünk és az azokat működtető
törvények – a többi rész (az úgynevezett sötét anyag és sötét energia)
számunkra nem látható: egyszerűen nem érzékeljük, nem ismerjük.
Ezek a kozmológiai felismerések segíthetnek talán a modern embernek
elfogadni ezen egyszerű szavakat: menny és föld, minden látható és láthatatlan.
Teremtő. Isten az, aki teremteni tud: a sötétből a világosságot, a sem
miből a létezőt, a káoszból rendet. A Szentírás ezzel összefüggő textusai
ban ott van a Szentháromság teljessége: már a teremtés hajnalán Isten
Lelke lebegett a vizek felett. János prológusában találkozunk a már
kezdetben jelen lévő Igével, akire nézve minden lett (Kol 1,16).
Arra is emlékeztetnünk kell magunkat, hogy amikor Istenünket Teremtőnek nevezzük, ez nem a múlt egy régi pillanatára utal. Urunk most
is munkálkodik. Nem is ismernénk őt, ha ez a folyamatos munkája nem
ért volna el minket a saját életünkben. Például 2Kor 4,6-ban: „Isten ugyan
is, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság ragyogjon fel«, ő gyújtott vi
lágosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének
ismerete Krisztus arcán.”
KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Milyen bibliai történetek jutnak eszünkbe arról a szóról, hogy
„atya”?
• Milyen apának mutatkozik Isten a Bibliában?
• Hol mutatja meg Isten mindenható voltát a teremtéstörténeten
kívül?
• Hol mutatja meg Jézus teremtői hatalmát?
• Hol mutatja meg a Szentlélek teremtő erejét?
ÉNEKEK
EÉ 47, 489
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IMÁDSÁG
„Bennem voltál, én meg künn! […] Velem voltál, s én nem voltam veled.
[…] Azután fölharsant hívó szózatod; megtörted lelkem siket csendjét,
kigyulladt bennem ragyogó világosságod, s elűzted rólam a vakoskodó
homályt. Illatod kiáradt, beszívtam s most utánad lelkendezek.” (Augus
tinus: Vallomások, X. 27)

3. „…és Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki fogantatott
Szentlélektől, született Szűz Máriától…”
Jézus Krisztus Úr. Ez a három szó az Apostoli hitvallás legbelsőbb magja,
rétege. A keresztyén hit legegyszerűbb és egyben legnagyszerűbb tömör,
esszenciális kifejezése.
Pál apostol a római gyülekezetnek való bemutatkozása elején tisztáz
za, hogy kinek a nevében hirdeti az evangéliumot: „Ez a Jézus Krisztus
a mi Urunk.” (Róm 1,4b) Lukács az angyal szájába adja a világ sorsát meg
változtató örömhírt: „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.” (Lk 2,11)
KRISZTUS
Messiás, azaz fölkent; Isten elhívott embere, próféta, király, főpap, akit
népe megmentésére, szabadítására és pásztorolására küldött Isten.
A messiásváró zsidó környezetben minden további nélkül érthető, beágyazott fogalom volt a. Az, hogy a keresztyének Jézusra alkalmazták
a messiási címet, megkülönböztette, később el is választotta őket a zsidó
ságtól. A hellenista, pogány világban viszont természetesen nem ismer
ték és nem is értették. Ez indokolta a fordítást: Krisztosz, ami természete
sen még így is magyarázatra szorult, hiszen tulajdonnévnek tűnt. Ezért
további kiegészítésekkel magyarázták.
ÚR
Ezek közül a magyarázó értelmezések közül talán a legelső: az Úr.
Nem a korabeli görög-római hatalmi elképzelések tükröződnek vissza
ebben a méltóságcímben, noha könnyű lenne erre következtetni abból,
hogy Egyiptomban és a hellén világban éppúgy, mint Rómában az uralko
dókat, császárokat isteni származással ruházták fel, és ennek megfelelő
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tisztelet és imádat vette körül őket. Kyriosnak szólíttatták magukat,
hiszen valóban élet-halál urai voltak, gyakran rabszolgaként szolgálták
őket alattvalóik.
Nyilván az Újszövetség sem véletlenül hirdeti Jézus Krisztusról, hogy
Kyrios, vagyis Úr. Mégis egészen más értelemben, részben éppen polemikus éllel használták ezt a méltóságcímet. Amíg a világ urai bíborban
és bársonyban születtek, és a hatalmukat kifejező, gazdagon díszített
trónusokon ültek, Jézus egészen egyszerű körülmények között jött erre
a világra egy istálló jászolbölcsőjében.
Názáreti ácsként, építőmesterként élt, amíg tanítani nem kezdte az
Isten országának evangéliumát mindenki számára elérhető és érthető
módon. Nem egy exkluzív, beavatott társaság vezetője volt, hanem nyilvá
nosan szólt, és még az ellenfelei is úgy tartották, hogy hatalommal beszél,
mint akinek a szavaiban erő és igazság lakik (Mt 7,28–29). A trónusa
pedig egy elrettentő kivégzőeszköz volt csupán: a golgotai kereszt.
ILLUSZTRÁCIÓ
Venantius Fortunatus 6. századi böjti énekében énekeljük:
„Az ősi jóslat, ím, betelt,
Mit a hű Dávid énekelt:
Az Úr, halljátok, nemzetek,
Kereszten trónol köztetek.”
(EÉ 189)
A himnusz szövege utal az ígéretek beteljesedésére (Zsolt 132,11).
Ilyen értelemben a szent tetragrammaton, JHVH kimondhatatlan
neve helyett olvasott Adonáj, azaz az Úr visszautal az ószövetségi előzményekre, amit a Septuaginta Kyriosnak fordít.
Ezt a kifejezést használja Pál apostol, az evangéliumok és a Jelenések
könyve (Jel 14,17) is, hogy nyilvánvalóvá tegyék: az Úristen lett emberré
szolgai formában. Ugyan önmagát „álcázva”, elrejtve érkezett, mint akinek
az egybeszőtt köntöse alól nem látszik ki a királyi palást, a hit számára
azonban mégis felfedezhető, hozzáférhető módon. Hatalmából, erejéből
semmit sem veszítve Úr ő, akinek az ősellenségen aratott győzelméhez
nem férhet semmi kétség.
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ILLUSZTRÁCIÓ
A Johann Sebastian Bach János-passiójának második részében felcsendülő ismerős böjti korál soraiban így fogalmazódik meg mindez:
„Ég-föld Királya, kit Úrnak vall minden,
Mint adjon hálát irgalmadért szívem?
Nincs elég drága, mit neked adhatnék,
Kincs és ajándék!”
KRISZTUS-HIMNUSZ
Pál apostol a Filippi levél csodálatos Krisztus-himnuszában – amely ere
detileg egy ősi, palesztinai eredetű liturgikus ének lehetett – adja tovább
a bizonyságtételt, hogy Krisztus Jézus megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és engedelmes
volt egészen a kereszthalálig. Ebben a „szolgai formában” van elrejtve
az ő uralmának lényegi tartalma.
Kierkegaard írja: „Krisztus megalázta magát, nem megaláztatott.
Ebben különbözik véghetetlen különbségben minden embertől, hogy
a megaláztatásnak önként vetette alá magát.”7
Ezt hirdették meg az angyalok az első karácsonyon a betlehemi mezőn.
Ezért hódoltak előtte a pásztorok és a napkeleti bölcsek, jelenlétükkel
megerősítve, hogy az inkarnáció csodája társadalmi státuszon, különböző generációkon, népcsoportokon és vallási közösségeken túlmutató
módon mindenkit képes megszólítani.
Az ő hatalmáról, uralmáról, messiási munkájáról tanúskodnak az evan
géliumok tudósításai a betegek meggyógyításáról, a bűnbocsánat hirdetéséről, Jairus leányának, a naini ifjúnak és Lázár feltámasztásának
eseményeiről. Nem csupán az egészség helyreállításáról, rehabilitációról,
lelkigondozásról van szó ezekben az epizódokban, hanem az ember–
Isten kapcsolat helyreállításáról, testi-lelki-szellemi újjászületésről is.
ILLUSZTRÁCIÓ
Luther 1534 karácsonyára, eredetileg talán a gyermekei számára írta
egy középkori körtánc átirataként a Vom himmel hoch…, vagyis Mennyből 
jövök most hozzátok kezdetű énekét (EÉ 150). Ízig-vérig evangélikus
7

Idézi Kis 2006, 50. o.
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karácsonyi sláger, amely rövid időn belül népszerű is lett. Közkedveltsé
gének nemcsak a valóban kedves, az ünnep hangulatát igazán megidéző
dallam lehetett a titka, hanem az is, hogy végre németül, ezenfelül pedig
közérthető módon dolgozta fel Lukács evangélista karácsonyi elbeszélé
sét. Egyszerűen, mégis méltó módon foglalta össze és sorolta fel a betle
hemi eseményeket – egyben mély teológiai magyarázatot is nyújtva –,
de úgy, hogy még egy gyermek is megértse.
A háttérben felcsendül a beteljesedett prófétai ígéret, mellette pedig
mindig ott a lutheri magyarázat, sőt a biztatás, hogy mit jelent mindez
személyesen – a mi életünk számára.
A dallam szárnyakat ad a szövegnek, a szöveg viszont értelmet és
mélységet a dallamnak. Egyszerű ember és a társadalmi ranglétrán ma
gasabban álló egyaránt sajátjaként énekelhette. Már a melódia is prédi
kál. Fentről kezdődik, és lefelé indul. Éppen úgy, mint Pál apostol nagyívű
Krisztus-himnusza: Isten egyszülött Fia is fentről érkezett, leszállt
a mennyei trónról, emberré lett, lejött a földre. Aztán a lendülő dallamvezetés rögtön visszaszáll a magasba, hogy jelezze, a fönt és a lent össze
tartozik. Majd az öröm energiái viszik tovább, hogy végül a dúr dallam
az alaphangra, a nyugvópontjára érkezzen.
Jézus Krisztus ma is Úr az aktuálisan magunkra szabadított ember
ellenes erők, hatalmasságok, sorsszerű események láncolata, a történe
lem hullámverései, a bűn, gonosz, halál hatalma felett.
SZENTLÉLEKTŐL, MÁRIÁBÓL…
Jézus születésének előzményeiről és körülményeiről Lukács és Máté
evangélista tudósít. Előbbi jegyzi fel azt az üzenetet, amelynek Gábriel
a hordozója: „Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! […] Ne
félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben,
és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” (Lk 1,28–31)
Az angyal Ézs 7,14-et idézi: „Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme,
egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el.”
Ez a híres Immánuel-prófécia eredetileg csak áldott állapotban lévő fiatal
asszonyról szól, aki fiút szül, és gyermekének a „velünk az Isten” jelentésű nevet adja. A Septuagintában már a parthenosz, vagyis szűz szó
szerepel. A Hippolytos nevéhez fűződő Traditio Apostolica egyik új és
fajsúlyos bővítményeként jelenik meg Krisztus Jézusnak a Szentlélektől
és Szűz Máriától való születése. Eredetileg ez a részletezés Jézus valódi
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emberségét hivatott hangsúlyozni a doketizmussal szemben. Egyben azon
ban a karácsony, az inkarnáció titkát is hordozza, amelyben a hangsúly
Isten cselekvésére, aktivitására, az emberért közbeavatkozó irgalmára
és szeretetére kerül. Isten csodálatos módon lesz emberré, a körülmények
számunkra rendkívüliek, Istennek azonban magától értődőek.
Az orvos-evangélista nem véletlenül örökíti meg Mária kérdését:
„Hogyan lehetséges ez, mikor én nem ismerek férfit?” (Lk 1,34) Az angyal
válasza egybecseng a Máténál is megtalálható misztikus magyarázattal:
„A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért
a születendőt is Szentnek nevezik majd, az Isten Fiának.” (Lk 1,35) Erre
hangzik el Mária ünnepélyes válasza, hitvallása: „Íme, az Úr szolgáló
leánya:történjék velem a te beszéded szerint!” (Lk 1,38)
Nem élettani folyamatok precíz orvosi leírásával van itt dolgunk (eh
hez még Lukács szaktudása, praxisa sem volt elegendő), hanem annak
a kifejezésével találkozhatunk, hogy Jézus születése nem csak a mi vilá
gunkon belüli törvényszerűségek és folyamatok eredménye. Ahogyan Isten
a világot a semmiből teremtette, ahogyan előbb a szellemi valóság áll
fenn, és csak aztán az anyagi, úgy nincs emberi módon apja Jézusnak
sem. Ilyen értelemben Isten Szentlelkéé itt a teremtő gondolat, eredet,
akarat.
ILLUSZTRÁCIÓ
„Mária nem kegyelmet osztó mennyei lényként jelenik meg, hanem
mint kegyelmet nyerő emberi lény. Nemcsak Jézus valóságos ember
voltáról tesz tanúságot, hanem Jézus Istenben való eredetéről is. Innen
származik Mária jelentősége a keresztyén kegyesség számára: Jézus
anyjaként ő példája és előképe a keresztyén hitnek és prófétai tanúja
Isten nagy cselekedeteinek”8 – írja Hans Küng katolikus teológus.
Luther pedig így ír a Magnificatban: „Mária minden dicsősége egy
szóban van összefoglalva, hogy tudniillik Isten anyjának nevezik. Senki se
mondhat róla ennél nagyobbat, ha annyi nyelve volna is, mint a falevél
és a fűszál, mint csillag az égen, homok a tengerparton. Csak szívvel
lehet meggondolni, mi az, Isten anyjának lenni.”9
8 Küng 1997, 63. o.
9 Idézi: Gáncs Péter: A karácsonyi evangélium háromféle „kameraállásból”. Előadás
a Mindentudás Egyetemén, 2003. https://mindentudas.videotorium.hu/hu/recordings/8229/a-karacsonyi-evangelium-haromfele-kameraallasbol.
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KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Imádságaidban milyen megszólítással szoktál Jézushoz fordulni?
Mikor szoktad őt úrnak nevezni?
• Miben tartod példaértékűnek Máriát?
ÉNEKEK
EÉ 357, 150
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IMÁDSÁG
Újra
nem sajnálsz utat, időt, erőt
eljössz
ugyanúgy, mint rég
mert sajnálod a makacs és kishitű embert
aki még mára sem tanult meg semmit
eljössz
csendes léptekkel hozod
szeretetcsomagodat
örömajándékod
széttárt karod együttérző ölelését
földre jössz
újra
ugye kopogtatsz nálam is?
(Visszhang, 11.)

4. „…szenvedett Poncius Pilátus alatt, meghalt, eltemették…”
Szenvedő, együttérző és győztes Urunk
SZENTÍRÁSI HÁTTÉR
Ézs 53,1–12 (A szenvedő Messiásról szóló prófécia); Mt 27,27–66 (Jézus
megcsúfolása, halála és temetése); Mt 28,11–15 (Az őrség megvesztege
tése); Jn 16,33 (Jézus győzelmének ígérete a szenvedések ellenére)
PILÁTUS A KRÉDÓBAN
„…mint Pilátus a krédóban” – szoktuk mondani olyan helyzetekre,
amelyekbe magunk sem tudjuk, hogyan keveredtünk bele. A közbeszéd
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ben az érthetetlen módon felbukkanó jelenségek szimbóluma lett a nagy
pénteki per bírája. Pedig Pilátus neve, úgy tűnik, nagyon is tudatosan
került bele a hitvallásba, és fontos szerepet játszik. A második hitágazat
nak ez a mondata leginkább Lukács akkurátus tudósítását idézi fel,
amikor is az evangélium szerzője, miután mindennek alaposan utána
járt, szinte egy történész pontosságával írja le az eseményeket.
„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendele
tet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt,
amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó” (Lk 2,1–2) – olvassuk
a születéstörténet bevezetésében, majd később: „Tibériusz császár ural
kodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus
volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartomá
nyának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes
fejedelme pedig Liszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az
Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.” (Lk 3,1–2)
Az evangéliumi tudósításokra támaszkodó hitvallás utalása a régi hely
tartóra többek között azt jelenti: abban a Jézusban hiszünk, aki a történelem egy meghatározott idejében, amikor Quintus Pontius Pilatus
volt az akkori legnagyobb emberi hatalom, a Római Birodalom képvise
lője – Iudaea prokurátora –, akkor történt mindaz az világot átformáló
eseménysor, amelyről beszélünk, amely hitünk forrása. Mindez nem
legenda, nem a görögöktől örökölt, rómaiak által továbbvitt vagy hinduk
tól átvett istenfia-mítoszok közül egy újabb, hanem az a történet, amely
történelem.
SZENVEDETT
Keresztyén hitünk egyik legkülönlegesebb misztériumát önti szavakba
a hitvallás ezen sora: „szenvedett, meghalt és eltemették”. Valószínűleg,
akik kívülállóként először hallották ezt, meghökkentek. A keresztyének urát megkínozták és megölték egy gyalázatos római (vagy inkább
karthágói) kivégzőeszközön, nyilvánosan megalázva? Ez volt a görög-
római kultúrából jövő ember számára nevetséges, a zsidó szellemi háttér
ből jövő ember számára megbotránkoztató kérdés, amely a mai napig
is fennáll. Annyira nehezen tud az emberi logika ezzel bármit is kezdeni,
hogy már viszonylag korán, a 2. században is megjelentek az egyházban
tévtanítói irányba csúszó magyarázási kísérletek, például a gnosztikus
gyökerű doketizmus, amely nem tudott mit kezdeni azzal, hogy az igazi
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Isten anyagi, valós testben jött el és szenvedett. Jézus testi léte (tehát
szenvedése és halála is) csupán látszat volt (dokein: látszani) – szólt
a magyarázat.
A zsidó vallási hagyomány őrzőinek jó része a mai napig úgy tartja
számon, ahogy Máté megjegyezte: „Azok pedig összegyűltek a vénekkel,
és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak:
Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi alud
tunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimen
tünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan
kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai
napig.” (Mt 28,12–15)
Az iszlám egyik makacs kitartó álláspontja, hogy Isza (ahogy ők Jézus
nevét mondják), Allah igaz prófétája nem halhatott meg ilyen gyalázatos körülmények között. A Korán erre vonatkozó tanítását (4. sz. 157)
szokták úgy magyarázni, hogy Isza csak eszméletét vesztette, de nem
halt meg. Az valaki más volt, aki szenvedett (pl. Cirénei Simon), az igazi
pedig elrejtőzött. Mert az lehetetlen, hogy Isten prófétája is „csúfos” ha
lált haljon.
Az, hogy Isten Fia maga is alászállt a szenvedésbe, egyszerre sokatmondó üzenet magáról az emberi életútról és az Isten emberi iránti
ragaszkodásáról. Ha az igazi Ádám, aki azért jött, hogy megmutassa,
miként kellett volna az eredetinek élnie, alámerült a szenvedésbe, és
nem kerülte ki, ez arra is emlékeztet bennünket, hogy emberlétünk
szorosan hozzátartozó eleme a szenvedés. Azt hiszem, hogy sokszor el
hanyagolt, egyszerű igazság ez. Persze nehéz elfogadni, mert ösztönös
vallásosságunk hamis logikája másfelé vinne: ha valaki jóban van Istennel, el kell hogy kerülje a szenvedés, ellenben ha az illetőt baj sújtja,
akkor valami bűn lappang a háttérben, nyilván Isten haragja van rajta…
Nagyon gyakori kérdés ez: miért engedi Isten a szenvedést? Visszautalva a hitvallás első hitágazatára: ha Isten valóban mindenható és Atya,
akkor miért engedi? Nagyon érdekes C. S. Lewis válasza, aki A fájdalom
című könyvében megfordítja ezt a kérdést, és amellett érvel, hogy volta
képp az élet egy megsebzett lét, alapállapota a kín, így a kérdés nem
abban áll, hogy miként engedheti a szerető Isten ebben az alapvetően
tökéletes és szép világunkban a szenvedést, hanem az az ámulatba ejtő
kérdés számunkra, hogy miként lehet mégis jelen Isten gyönyörűséges
öröme és vigasztalása ebben a szükségszerűen szenvedéssel teli világGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ban. Lehet, hogy a hitvallást ezredszer mondva esélyt kapunk megérteni
a szenvedés és a hit eme különös viszonyát?
Persze mindez nemcsak elméleti teológiai kérdés, hanem saját hitélmé
nyeinket, érzelmeinket is érinti. Mert ha Jézus belemerült a legmélyebb
szenvedésbe, akkor ez azt jelenti, hogy nemcsak tudja, mi van velünk
életünk szenvedés sújtotta rövidebb, hosszabb, esetleg állandósult szaka
szaiban, hanem át is érzi azt. És ez nagy vigasztalás! Együtt érez! Olyan
szép, ahogy Lukács evangéliumában az öreg Zakariás hirdeti: „…Iste
nünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap
a magasságból…” (Lk 1,78), ahol a könyörülő (σπλάγχνον) szóban rejlő
főnév zsigereket, bensőket is jelent. Isten irgalma Jézus Krisztusban meg
testesült, nemcsak szenvedéseinkről tudó, de a szenvedésünket saját zsi
gereiben is átélt, együttérző Urunk van. Olyan Mesterünk, aki együtt
érzéséhez ráadásként győzelmet is ígért nekünk, ezért békességgel
gondolkodhatunk még erről a komor témáról is. „Ezeket azért mondom
nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok
van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)
ILLUSZTRÁCIÓ – NEM VAGY EGYEDÜL
Endo Suszaku katolikus japán író egyik regényének, a Némaságnak főhőse egy fiatal jezsuita szerzetes, aki korábbi mesterét keresi a keresztyén
üldözések közepén, a 18. századi Japánban, ahol – a szóbeszéd szerint –
mestere megtagadta hitét. A japán hatóságok börtönébe kerül, egy sötét,
lyukszerű tömlöcbe, ahol utoléri őt minden belső kételye és a magány
rettenete. Ahogy a sötétben tapogatózik, hogy legalább el tudja képzelni,
hol is van egyáltalán, egy fagerendát talál. A tenyérével végigsimítva
a fa felületét, vésett betűk nyomait érzi. Nagy nehezen, de el tudja olvas
ni az üzenetet, amelyről kiderül: mestere járt előtte ugyanezen a helyen,
ugyanebben a szenvedésben. Nincs egyedül.
KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Sokszor mondták a keresztyénekre, hogy bolondság az, amit val
lanak, hiszen olyasvalakit követnek, aki erőtlennek mutatkozott
kora legnagyobb hatalmasságaival szemben: megkínozták, meg
ölték. Te mit mondanál erre?
• Mi a legrosszabb a szenvedésben?
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ÉNEKEK
EÉ 189, 200
IMÁDSÁG
Te, nem én (Dag Hammarskjöld imádsága, EÉ 753. o.)
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5. „Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak
közül, és felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat”
SZENTÍRÁSI HÁTTÉR
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért,
hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de
megeleveníttetett Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is,
és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak […], aki miután
felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok,
hatalmasságok és erők.” (1Pt 3,18–20.22)
Róm 10,7; Jel 1,17–18; Fil 2,10
MIT ÉRTÜNK POKOLRASZÁLLÁS ALATT?
„Alászállt az alvilágba” – ez a formula először viszonylag későn, a 4. század második felében szerepel Arethusai Markusnál a hitvallás gall típusá
ban. Az előbb idézett 1Pt 3,19 az egyetlen hivatkozás, amely nem nyújt túl
sok támpontot.
Érdekesség, hogy a magyar fordításban a legkorábbi szövegekben is
„alászállt a poklokra” szerepel. Ez a hitvallás szövegének hungarikuma.
Poklosság alatt bőrbetegséget, fekélyes elváltozásokat, leprát értettek ko
rábban. Maga a pokol szavunk délszláv eredetű, már a Halotti beszédben
is „pukul” formában olvasható.
Eredetileg itt azonban egyértelműen a pogány világ gondolatrendsze
rét kifejező latin inferna (alvilág, halottak birodalma) szerepel. Az Ószövet
ség héber szava a seol, az Újszövetségben is előforduló görög szó a hadész.
Ezek tulajdonképpen semleges kifejezések, egyik sem tartalmazza a ma
gyar pokol szónak azt a morális jelentéstartalmát, amely az örök szenve
dés, a bűnökért kimért büntetés helyeként jelöli meg a túlvilágot.
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A holtak hona, birodalma vagy a holtakhoz, elhunytakhoz való alászállás azonban itt nem egy helyre utal, hanem egyrészt megerősíti, hogy
a megfeszített Krisztus valóban meghalt, másrészt az is kifejezi, hogy
Jézus az övéit még az elhunytak közül, egészen elveszettnek hitt állapotból
is képes kiragadni, kiszabadítani.
Abban erősödhetünk meg ennek a mondatnak az alapján ma is – ami
az óegyház hitvallóinak is egyértelmű hite volt –, hogy a feltámadott
Krisztus hatalma nem korlátok közé szorított erő. Oda is elér, ahova mi
soha nem férkőzhetünk be idő és tér alá rekesztettségünk miatt. Neki
nemcsak a kortársakra, hanem a holt társakra is gondja van. A keresztyén
ség előtti és ezzel együtt a nem keresztyén emberiség üdvözülésének lehe
tőségét is ő teremti meg.
ILLUSZTRÁCIÓ
Luther korát meghaladó, gyönyörű gondolatokat fogalmazott meg a fel
támadásról. A következőket mondja: „Mihelyt a szemek lezárulnak, fel
fogsz ébredni. Ezer év olyan lesz, mintha egy félórácskát aludtál volna.
Éppen, ahogyan éjszaka halljuk az óraütést, és nem tudjuk mennyit
aludtunk, sokkal inkább fog ezer év a halálban gyorsan elmúlni. Mielőtt
az ember körültekintene, már szép angyal lett.”10 Nem sokkal előtte a teo
lógiai megalapozás pedig így hangzik: „Mivel Isten tekintete előtt nincs
időszámítás, így előtte ezer év annyi, mintha egy nap volna. Ezért hozzá
az első Ádám éppen olyan közel van, mint az az utolsó, mely az utolsó
nap előtt született. Mivel Isten az időt nem hosszúsága szerint szemléli,
hanem tartalma szerint, Isten előtt minden egyszerre történik.”11
MENNYBEMENETEL
Jézus betániai mennybemeneteléről Lukács tudósít (Lk 24,48–53), amely
lezárja Jézus földi megjelenésének időszakát és megnyitja az egyháztörténet és a misszió korszakát. Ez az Apostolok cselekedeteiben (1,8–11)
külön is hangsúlyt kap.
Jézus missziói parancsa (Mk 16,15–16) nem emberi alkalmasságon,
képzettségen, karizmatikus képességeken, hitbeli megerősödésen alapul.
10
11

WA 37: 191. Idézi Moltmann 2002, 14. o.
Idézi Moltmann, Jürgen: Van-e élet a halál után? Ford. Szathmáry Sándor. Theologiai
Szemle, 2002. 13. o. (WA 36,340).
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Nem is egyszerűen bizalom kérdése, hanem Isten igéjének a semmiből
is valóságot teremtő hatalmára, erejére mutat. Ő az, aki elindítja az evan
géliumhirdetés követeit, hitet és egyházat teremt. Az értetlen, tétlen vára
kozás helyébe (ApCsel 1,11) a küldetés kerül.
Húsvét üzenetét azok értik meg, akik az emberek közé mennek, és
bizonyságot tesznek arról a Jézusról, aki nem fölfelé törekedett, nem az
eget akarta meghódítani, ostromolni, hanem járható úton járt. Olyan
úton, amelyet nem könnyű követni, mert emberi oldalról beláthatatlan
világba vezet, olyan „csillagkapuhoz”, amely éppen Isten minden gátló,
megkötöző, porhoz, földhöz kötött racionalitást felülíró világába vezet.
Oda, ahol mégis otthon lehetünk, hiszen Jézussal valamennyien a nyitott
ég mennyei lehetőségének a részesei lehetünk (1Tim 3,16; 1Pt 3,22).
ISTEN JOBBJÁN
A 110. zsoltárban olvassuk: „Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem
felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem!” A keresztyénség
a korai időktől Jézusra értette és próféciaként értékelte ezt a mondatot.
Az uralkodó jobbján ülni azt jelentette, hogy a legfőbb hatalomban
részesült az, aki ebbe a pozícióba került. Legitimitással, befolyással,
felhatalmazással, döntési helyzettel járt együtt ez a hatalommegosztás.
Ugyanakkor közbenjárást is kifejez. Míg a bal oldal képviseli a vádat,
a jobb oldal a könyörületet. Bal oldalról Isten bűneinket látja, jobb oldal
ról Jézus érdemét, a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Isten baljáról tehát
van helycsere Isten jobbjára, nem a magunk ereje, erénye, vallásos erőfeszítése, hanem a közbenjáró Jézus miatt.
ILLUSZTRÁCIÓ
Böjti énekünkben így énekeljük:
„…ha eljő majd halálom,
Szent jobbodra engedj állnom,
Jézus hagyd, hogy hozzád térjek,
Veled halljak, veled éljek.”
(EÉ 191)
Isten jobbján állni oltalmat és védelmet is jelent. Hiszen amíg mi béka
perspektívából látjuk az életünket, addig ő felülnézetből lát rá az éleGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

tünkre, gondjainkra, örömeinkre, küzdelmeinkre, bűneinkre. Amíg mi
sokszor az orrunkig sem látunk, addig ő nem egy pillanatkép alapján
ítél, hanem látja a horizontot, a távlatot, mélységet és magasságot egyaránt. Jézus minden mindenekben. Semmi sem történik Isten háta mögött. Minden Istennek a krisztusi tekintete előtt mehet végbe.
Ezért mondhatja a 139. zsoltár írója reménykedve: „Ha a hajnal szár
nyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod
megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjsza
kává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked,
az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a vilá
gosság.” (Zsolt 139,9–12)
ILLUSZTRÁCIÓ
Ha Mozartot hallgatunk, kevésszer gondolunk bele, hogy a több mint
hatszáz alkotásból álló zenei örökségének elkészítésére összesen harmincöt esztendő állt a zeneszerző rendelkezésére. Ez a rövidke idő sem
volt tele sikerrel és fénnyel. Hiszen Bach legfiatalabb fiával és Haydnnal
kötött barátsága mellett az életsorsának a másik jellemző vonása például a salzburgi hercegérsekkel való konfliktusa, amely miatt maga
kérte a munkából való elbocsátását. A Habsburg uralkodók legjobb
esetben is csak az udvari bálokra komponált tánczene miatt foglalkoztatták. Tehát az élete nem volt csupa luxus, nugátkrém, marcipán és cso
koládé – ahogyan Paul Fürst cukrászmester 1890-ben sejtetni szerette
volna.
Wolfgang Amadeus Mozart életének utolsó évében megbízást kapott
egy titokzatos idegentől. A felkérés egy halotti mise (rekviem) komponálására vonatkozott. A zeneszerzőre nagy hatással volt ez a megkeresés.
Miközben A varázsfuvolán végezte az utolsó simításokat, Prágába utazott,
hogy Lipót császár cseh királlyá történő koronázása alkalmából megírja
Titus kegyelme című operáját, s ezalatt állandó fejfájással és rosszullétekkel küszködött. Gyengesége, egészségi állapota miatt is gondolatai
állandóan a Rekviem körül forogtak. Bajsejtelmeit és halálfélelmét felül
ről érkező intésnek látta. Egyre bizonyosabbá vált számára, hogy saját
halotti miséjét írja. A darabot nem is fejezhette be – vázlatai és utasításai
alapján tanítványai, Eybler és Süssmayr tették meg helyette. 1791. december 5-én éjjel 1 óra előtt halt meg, pap nem jött a szabadkőműves
zeneszerző halálos ágyához. Egy hónap híján harminchat évet élt.
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Befejezetlen Rekviem. A halott lelkekért elmondott gyászmise a trienti
liturgiában maga is befejezetlen. Elmaradnak az örömöt kifejező részek,
a Gloria, a Credo, a Halleluja. Csak a Dies irae domináns zenében is,
igében is. A harag, az ítélet, az ínség, a sötétség, a pusztulás, a rémület,
a tűz és a bosszú képei, mint valami Hieronymus Bosch-festményen.
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ÍTÉLET
Mulandóság alá vetettség, életmérleg, számadás, ítélet. Küszködünk
a betegségeinkkel, az életünket, sorsunkat elérő szenvedésekkel, családunkat, szeretteinket sújtó megpróbáltatásokkal, tragédiákkal. Nyögünk,
nyüszítünk a halál rettenetes erejével szemben.
Az élet végességével való szembesülés, a számadásra sürgető készen
lét is hozzátartozik emberségünkhöz és az Isten mindenhatóságához,
szentségéhez, hatalmához. Ebben a vonatkozásban mindannyiunk számára félelmetes a vele való találkozás.
Van harmincöt évünk, mint Mozartnak, vagy ötven, hetven, nyolcvan.
Nekünk feszülő kérdés, hogy mivel töltjük meg. Nyilván nem csupa kinc�csel, értékkel, minőséggel. De éppen ezért rá kell hogy döbbenjünk,
hogy nagyon is rászorulunk az Isten szeretetére, kegyelmére, irgalmára.
Mert ha ő csak ítélettel érkezik felénk, akkor valóban csak a Dies irae,
dies illa – az „ama nap a harag napja” – megoldási séma, az emberiség
befejezetlen rekviemje működhet csupán.
De Istennek nem az ítélet az utolsó szava. Isten irgalmát, kegyelmét,
az üdvösség reménységét, ígéretét az evangéliumokból ismerhetjük
meg, mégpedig egészen személyesen: Jézusban. Akiben az ítéletünk érke
zik ugyan, de reménységünk szerint nem – ahogyan a régiek mondták –
kárhoztatásunk. Hanem ő az, aki felemeli a hiányaival, kétségeivel, kérdé
seivel, bizonytalan hitével, ingadozó lelkiismeretével, hétköznapi küzdel
meivel vívódó embert.
KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Szoktál gondolkodni azon, hogy mit jelenthet, és miért fontos
Jézusnak a „poklokra” való alászállása?
• Emlékszel arra, hogy kitől és mikor hallottál először Jézus feltáma
dásáról?
• Milyen képek és/vagy érzések kapcsolódnak benned az ítélet témá
jához?
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ÉNEKEK
EÉ 388, 223
IMÁDSÁG
Mottó: 2Kor 5,10
Állok a szélben. Fázom,
mert átfú ingen, kabáton.
S ami vagyok már régen,
felfedi meztelenségem.
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Nincs a ruhámnak vászna,
hogy testem benne ne fázna.
Szíja és pántja éget.
Levetem hát az egészet.
Szégyellem gyönge testem.
Mennyiszer mélyen sebeztem!
Állok a szélben. Fázom.
Szerelmed melegét várom.
(Visszhang, 130.)

6. „Hiszek Szentlélekben…”
A Szentlélek és munkája
A Szentháromsággal kapcsolatban talán a Szentlélek személyét a legnehe
zebb fantáziánkkal megragadni. Ám mindaz, amit Isten kinyilatkoztatott
róla, számunkra megragadó erővel írja le lényét és értünk végzett mun
káját. Tanulságosak azok a jelzők, képi leírások, amelyek körülveszik őt
az Ó- és Újszövetségben – nézzünk ezek közül néhányat!
Az életet kikeltő. A teremtéstörténet első soraiban már feltűnik: „A föld
még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke
lebegett a vizek fölött.” (1Móz 1,2) Nagyon érdekes az szó, amellyel az
ősi szöveg leírja a Lélek cselekvését. A magyarul „lebegett”-nek fordított
eredeti kifejezés12 olyan mozgást jelöl, amely az anyamadár melegítő,
12

Genesis 1 in: Keil & Delitzsch Old Testament Commentary. StudyLight.org, https://
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vigyázó mozgását jellemzi (kotlik tojásai felett), miközben kelteti fiókáit.
Isten Lelke tehát egyfelől része a teremtésnek, másrészt a teremtett
élet felé való viszonya is körvonalazódik a Biblia második mondatában.
Szépen rímel erre Mózes 5. könyvének későbbi megjegyzése 32,11-ben,
amikor az öreg Mózes visszatekintve arra, hogy miként viselte Isten az
ő népe sorsát, így fogalmaz: „Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme
fényét, ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette
őt kiterjesztett szárnyaira, evezőtollán hordozva őt.”
Az erő köpenye. Többször előkerül az Ószövetség hőseivel kapcsolatban, hogy „az Úr felruházta Lelkével” kiválasztott embereit, amikor erő
re volt szükségük, például Otniélt, Gedeont, Sámsont, Sault.
A bölcsesség és félelem, a tanács és erő, az ismeret és az Úr félelmének
Lelke. Ez a felsorolás egyetlen mondatban (Ézs 11,2) már az eljövendő
Messiáshoz is kapcsolja a Szentlélek jellemét.
Pártfogó (Paraklétosz). Talán a legismertebb név, a melyet Megváltónk
használ róla beszélve: „…én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót
ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké…” (Jn 14,16) A Lélek az, akit
magunk mellé hívhatunk védőként, ügyvédként, segítőként.
Az újjáteremtő. A Nikodémussal folytatott beszélgetésben kerül elő
a Lélek lenyűgöző ereje, amellyel újjá- (szó szerint: felülről) szüli a Jézus
ban hívőket (Jn 3,1–21).
Az ember mélységeit ismerő. Pál a Római levél 8. fejezetében beszél
arról, hogy mit jelent a Lélek vezetésével élt élet. Itt említi a megragadó
erejű tételt: „Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, aho
gyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodások
kal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten
szerint jár közben a szentekért.” A Lélek saját lelkünk legmélyebb zugait
is ismeri, és így jár közben értünk.
A terheinket velünk együtt hordozó. Az előbbi részlet közvetlen előzmé
nye (Róm 8,26) egy különleges mondat: „Ugyanígy segít a Lélek is a mi
erőtlenségünkön.” Ahol a „segít”-nek fordított szó mintha eredete mélyén
egy többszörös összetétel lenne a görögben (sun-anti-lambanomai).
Kicsit furcsa, de jól elképzelhető: a Lélek velünk együtt, másik oldalára
állva megragadja és viszi a mi dolgainkat – így segít erőtlenségünkön.

www.studylight.org/commentaries/eng/kdo/genesis-1.html.
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A gyümölcsöt érlelő. Ahogy a teremtéstörténet első mondataiban láttuk az életet keltető Lelket munkálkodni, úgy remélhetjük, hogy a tőle
kapott, általa formált életünkben is fog gyümölcsöt érlelni. Nem is akár
milyen életjeleket, hanem talán a minden ember által leginkább vágyott
gyümölcseit az értelmes életnek: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet,
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóz
tatás.” (Gal 5,22–23)
A hitet teremtő. Több helyen, így például 1Kor 12,3-ban találjuk: „…és
senki sem mondhatja: »Jézus Úr«, csakis a Szentlélek által.” A teljesség
igénye nélküli listánk végén említjük ezt, mert innen a hitvallás értelem
szerűen szövi tovább vallomását majd a Szentlélek munkájaként számon
tartott szentek közössége, az Anyaszentegyház témája felé. Mielőtt
azonban erre térnénk, talán érdemes még egy dolgot megemlíteni. Felvetődik egy magától értetődő, de eddig kimondatlan kérdés: mit jelent az,
hogy Istenünk Szentháromság egy Isten?
A SZENTHÁROMSÁG

A bibliai alapok

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymáshoz való viszonyáról és értünk
végzett üdvösségszerző munkájáról bőséges szentírási forrásunk van.
Néhány példa: Jézus az örök Fiú, akit az Atya küldött (Jn 16,28–30;
17,8b). Jézus közel hozta az Atya világot megmenteni akaró szándékát
(Jn 12,46; 14,9b; 16,15; 17,1–3). Személyében maga Isten jött közel,
tehát csak akkor és úgy lehet az Atyáról beszélni, ha közben a Fiúról,
Jézus Krisztusról is beszélünk (Jn 15,15; Róm 16,25–26). Az Atya és a Fiú
viszonyát a szeretet jellemzi (Jn 14,31; 15,9–10; 17,23.24.26). Az Atya
ígérete szerint a Fiú elküldi vagy a Fiú közbenjárására az Atya adja
a Szentlelket (Lk 24,49; Jn 14,16; 16,7). A Szentlélek elküldése váltja való
ra az Atya teremtő akaratát azáltal, hogy a Jézusban kapott üdvösséget
személyessé és hittel megragadhatóvá teszi az egyén számára ebben
a világban minden országhatáron túllépve. A háromságos Isten személyei egymás mellett állnak (pl. Róm 1,1–4; 5,1–5; 15,15; 1Kor 2,7–10;
12,4–6; 2Kor 1,21–22; Gal 4,4–6; Ef 1,3–14; 2,18; 3,16–17; Kol 1,3–8;
1Thessz 1,2–6; Tit 3,4–7; 1Pt 1,2; 1Jn 4,2–3.
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Érdekes, hogy a teológiai gondolkodás történetében miként körvonalazó
dik hitünknek ez a titka. A „háromság” kifejezés a 2. században görögül
író egyházatyánál, Theofilosznál jelenik meg elsőként, a latin atyák közül
a 3. században Tertullianusnál. A niceai zsinat döntése során a fókuszban
a homoousziosz () állt, és az Atya és Fiú viszonya volt a kérdés.
Nem tettek különbséget az ouszia () és a hüposztaszisz ()
szó között. A kappadókiai atyák hatására kerül a teológiai gondoldásba
a megkülönböztetés, miszerint az  az egy isteni lényegre utal, míg
az isteni három személyre egyenként a  (magyarul leginkább:
létező), és ilyen értelemben fogalmazták meg: ,
azaz egy isteni lényeg három létezőben.
A keleti teológiai megközelítésben az Atya az isteni lényeg forrása,
és ez az isteni lényeg rajta kívül még két létezőben (Fiú és Szentlélek) je
lenik meg. Az egyházi nyugati felében a szentháromságtan kidolgozója
Augustinus. A kiformálódó latin una substantia, tres personae felfogás
azonban nem teljesen azonos a görög mondattal és a mögötte álló keleti
értelmezéssel. A görög  nyelvi megfelelőjét, a latin substantiát
az  értelmében használták.13 Más a hangsúly így, hiszen a latin
teológia a Szentháromságot egy létezőként (substantia) hangsúlyozza
a három személyben. A nyugati teológia kiindulási pontjában erőteljesebben jelenik meg a Szentháromság Isten egysége. Hétköznapi, ezért
dogmatikailag nyilván pontatlan megközelítéssel: a keleti teológia Isten
létét három koncentrikus körnek látja, amelyek sugara is egyenlő, de
ahol az elsőként létrejött (legbelső) kör az Atya, akinek lényege „kitölti”
a másik két kört – a Fiú és a Szentlélek köre ennek a legbelsőnek két
másik hüposztázisban. Míg a nyugati teológia inkább egy háromszögben
ábrázolható, ahol a szögek (a személyek) megkülönböztetendők, de tel
jesen egy létezők az egy isteni szubsztanciában.
Hogy ez az árnyalatnyi különbség bizonyos szempontból mozgásban
maradt, azt még a modern időnkben is jelzik olyan megnyilvánulások,
mint például az 1948-ban megalakult Egyházak Világtanácsának közös
nyilatkozata: „Az Egyházak Világtanácsa azoknak az egyházaknak a közössége, melyek a mi Urunk Jézus Krisztust Istennek és Üdvözítőnek
ismerik el.” Az ortodox egyházak kívánságára azonban ezt 1961-ben
13 Reuss 1996, 129. o.
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így módosították: „Az Egyházak Világtanácsa azon egyházak közössége,
melyek az Úr Jézus Krisztust a Szentírásnak megfelelően Istennek és
Üdvözítőnek vallják, és ezért együtt igyekeznek betölteni közös elhívatásukat az egy Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek dicsőségére.”14 A nyugati
teológiának is maradandó témája a szentháromságtan, és újabb és
újabb kísérletet tesz arra, hogy az újrafogalmazódó dogmatikákban
megpróbálja kifejteni Isten egy és mégis háromságos voltát (például W.
Philipp, K. Barth, P. Althaus, J. Moltmann, E. Jüngel, H. M. Barth stb.).
A GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS
Mivel ilyen lassan formálódott ki a teológiai gondolkodásban, és az egy
házi esztendő ünnepi körforgásába csak későn került bele (1334-ben
XXII. János pápa rendeletére), ezért az Apostoli hitvallás a részletek
nélkül csupán a lényegre figyel: egyszerűen úgy fogalmazza meg a Szent
háromság egy Istenbe vetett hitet, hogy felsorolja mindazt, amit a kinyilat
koztatás alapján tetteiről és értünk végzett, üdvösségszerző munkájáról
tudhatunk. Mintha azt mondaná: nem értenünk, hanem imádnunk kell.
Luther így fogalmaz: „A Szentháromság ünnepe azonban cselekedetek
leple nélkül úgy mutatja meg őt, ahogy önmagában van, tiszta, isteni
lényében. Itt az embernek minden teremtményt maga alatt hagyva,
magasan az értelem felé kell lendülnie s csak arra hallgatnia, amit Isten
mond önmagáról s legbelsőbb lényéről – különben semmire sem megyünk. Mert itt az Isten »bolondsága« és az ember »bölcsessége« össze
ütközik.”15
ILLUSZTRÁCIÓ: KÉPI MEGFOGALMAZÁSOK
A hosszú századok során a keresztyén képzőmű
vészet is kísérletet tett arra, hogy a Szenthárom
ságot a maga képi eszközeivel értelmezze. A sokpélda
közül jellemző az úgynevezett kegyelem széke
(Gnadenstuhl) ábrázolás. Ennek egyik példája az
idősebb Lucas Cranach által festett, valószínűleg
1516-ból származó kép.

14
15

Uo. 121. o.
Jer, örvendjünk, keresztyének, 241. o.
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Andrej Rubljov 14. századi orosz ikonfestő képe talán az egyik leghíresebb Szentháromság-ábrázolás, amely az Ábrahámot meglátogató
három vendégben látja a Háromságot egy asztalnál.
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ILLUSZTRÁCIÓ – GÖDÖRBE TENGERT?
Sokan ismerik, de talán érdemes felidézni azt a legendát, amely Augus
tinushoz kapcsolódik:
Történt egyszer, mikor a tudós Ágoston Észak-Afrikában tartózkodott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan tudná megragadni
a Szentháromság lényegét. Séta közben meglátott egy kisgyermeket, aki
kagylóhéjjal merte a tenger vizét egy gödörbe, amelyet a tengerpart ho
mokjába ásott.
– Hát te mit csinálsz? – kérdezte Ágoston a gyermeket.
– Áttöltöm a tengert a gödrömbe – válaszolta teljes komolysággal
a gyermek, és folytatta tovább a meregetést.
– Gondolod, sikerülni fog? – kérdezte nevetve a szent. – Nézd meg,
milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör pedig milyen pici.
– Előbb kész leszek, mint hogy te megfejted, amin gondolkodsz – felel
te a gyermek, majd eltűnt.
KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Van-e valamilyen ünnepi dísz, ami a családodban pünkösdkor kerül
elő úgy, ahogy adventben a koszorú vagy húsvétkor pl. a tojások?
• Milyen bibliai képek, textusok kapcsolódnak benned a Szentlélek
személyéhez?
• Amikor Isten segítségét kéred, szoktad-e konkrétan a Lélek segítségét kérni? Mikor, milyen helyzetekben?
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ÉNEKEK
EÉ 237, 239, 248, 249
IMÁDSÁG
Megújulásért (taizéi imádság): EÉ 734. o.
Irányítsd lépteinket! (Philipp Melanchthon imádsága): EÉ 692. o.
Pünkösd
Elküldöm a Pártfogót
maradjatok Jeruzsálemben
maradjatok velem, bennem
hisz itt vagyok –
most már mindig
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Eljött a Pártfogó
itt vagyunk Jeruzsálemben
örülünk – csoda történt
velünk van, bennünk van –
most már mindig
Láng-meleg lelkesedés
ünneppé ért találkozás
Lélek-jelenlét
Pünkösd –
most már mindig
(Visszhang, 51.)

7. „Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek
közösségét…”
Mi az egyház? Látható vagy láthatatlan? Mitől szent?
A szentek közössége: valóság vagy ideál?
MI AZ EGYHÁZ?
Az Apostoli hitvallásban az egyház a Szentlélekben való hittel összefüggésben kerül megnevezésre. Már a Hippolytus-féle Traditio Apostolica
is abban az értelmében fogalmaz, hogy a szent egyházban működő
Hitvallók vagyunk

Szentlélekben való hitre kérdez rá. Fontos tehát különbséget tenni aközött, hogy hiszek Szentlélekben és hiszem az anyaszentegyházat. Vagyis
„értelmes bizalmunk” a Szentlélek Istenben van, nem pedig az egyházban, és semmi esetre sem intézményi létében.
Az egyház megmarad ajándéknak, amelyet a Szentlélek hív el, gyűjt,
hoz létre, de ahogyan Pál apostol találóan fogalmaz: nem maga a kincs,
hanem törékeny cserépedény, az érték, a kincs, az ajándék foglalata
(2Kor 4,7). Olyan emberi közösség, hely, ahol Isten Szentlelke működhet.
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ECCLESIA
Az ecclesia a görög világban gyülekezést, népgyűlést jelentett, a szónak
egyáltalán nem volt vallási színezete. ApCsel 19,39-ben is ilyen értelmé
ben szerepel.
Az Ószövetség úgy tekintett Izraelre, mint Isten egybegyűlt népére
(Jer 7,23; 2Móz 19,5–6; 5Móz 7,6). Mint ilyen egyben az egyház elő
képe is, amely azonban már a Jézus Krisztusban hívők közössége, hiszen
létezésének alapját Jézus váltságművében látja (Tit 2,14). Kétezer éve
azoknak a hívőknek a közössége, összegyülekezése, akik Jézusról mint
az emberi reménység forrásáról bizonyságot tesznek, és ügyében részt
vállalnak.
Az első keresztyén gyülekezet Jeruzsálemben, pünkösdkor alakult
meg. A közösség intenzív megélésén, az igehirdetés és imádság komolyan
vételén kívül két markáns vonás jellemezte: a Jézus nevére való kereszt
ség és a kenyér megtörése (ApCsel 2,41–47).
Az egyház alaptevékenysége tehát a kezdeti időktől fogva az evan
gélium hirdetése, a keresztség és az úrvacsora gyakorlata, illetve mindehhez kapcsolódva a bűnbocsánat és az üdvösség ígérete.
Az Ágostai hitvallás így foglalja össze mindezt röviden és tömören:
„Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot
tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” (CA VII.)
Az egyház, Isten népe tehát elsősorban attól különleges, amit Isten
végez el rajta, benne üdvössége eszközeivel. Vagyis ez a közösség nem
emberi tevékenység alapján, hanem csak Isten váltságműve felől határoz
ható és ragadható meg. Az evangélium és a szentségek teszik az egyházat
egyházzá.
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EGYETEMES EGYHÁZ
A hitvallásban szereplő ecclesia catholica nem felekezeti értelemben ad
információt a számunkra. Eredetileg az egészet, a helyi közösséggel
szemben az egyetemes, az összegyházat jelentette.
Ezzel hangsúlyt kap egyrészt Jézus megváltó munkájának történelmi
időkön átívelő folyamatossága, a kétezer éves kontinuitás rasszokat,
nemzeteket, nemeket, osztályokat átölelő érvényessége, tér- és időbeli
egysége (Kol 3,11).
Másrészt aláhúzza azt is, hogy legyen bármilyen kicsi, leértékelt, jelen
téktelennek tűnő, középszerűnek, sőt nyomorúságosnak tartott a helyi
gyülekezet helyzete, Jézus Krisztus egész egyházát jeleníti meg és reprezentálja a maga helyén, hiszen megtalálható benne minden lényeges
alapfunkció.
SZENT EGYHÁZ
A sanctam ecclesiam kifejezés sem az egyház tagjainak morális felsőbbrendűségére vonatkozik. Mind az Ó-, mind az Újszövetségben sokkal
inkább az Isten által és az Isten számára való kiválasztottságot jelenti.
A magát egyháznak nevező konkrét közösség Jézus Krisztus evangéliumán (norma normans) tájékozódik, de ezzel együtt egyszerre szent és
bűnös, megújulásra és kiigazításra szorul (ecclesia semper reformanda).
A határmezsgye nem a szent egyház és a profán vagy bűnös világ között
húzódik, hanem az ember szíve kellős közepén.
Az egyházat tehát csak abban az értelemben lehet szentnek nevezni,
hogyha úgy tekintünk rá, mint arra a közösségre, amelynek tagjait Isten
maga hívta el Krisztus által Szentlelkével, hogy életet és üdvösséget
munkáljon rajta keresztül.
SZENTEK KÖZÖSSÉGE
A szentek közössége (communio sanctorum) így egyszerűen a hívők
közösségét (communio fidelium) jelenti. Ezek a szentek nem eszményi
alakok, szenvtelen, elérhetetlen, piedesztálra emelt szuperhősök. Ellen
kezőleg; hívő emberek, akiknek változatlanul megvannak a bűneik,
azonban engedtek Jézus hívásának. Nem önjelölt, makulátlan kegyesek,
hanem elhívott szentek (1Kor 1,2), Krisztus Jézusban hívő szentek
(Fil 1,1), Isten választottai, szentek és szeretettek (Kol 3,12).
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Maga a formula 400 körül fordul elő először, gall közvetítéssel került
a Római és az Apostoli hitvallásba. Eredetileg a szentségekben való része
sedést és a mártírokkal, illetve minden idők igazaival való közösséget
értettek alatta.
A Zsidókhoz írt levél írója (12,1–3) a megfáradt és elcsüggedt gyüleke
zeteket azzal biztatja, hogy őket „a bizonyságtevők fellege veszi körül”,
akiknek életpéldája is futásra bátoríthatja az igyekvőket. Nyugodtan
gondolhatunk itt azokra, akik előttünk jártak, a maguk idejében bíztak
Isten ígéreteiben, és kitartással igyekeztek az ígéretek beteljesedése
felé. Ezek a tanúk körülölelik az Újszövetségben többször példaként, ana
lógiaként említett stadion küzdőterét (1Kor 9,26; 2Tim 4,7), és drukkol
nak a jelen küzdőinek. A pálya futása közben tehát nem vagyunk egyedül,
hanem az időbeni és térbeli ökumené közösségében folyik a küzdelem.
LÁTHATÓAN LÁTHATATLAN VAGY LÁTHATATLANUL LÁTHATÓ?
Az egyháztörténet ellentmondásait, feszültségeit, a keresztyénség feleke
zeti töredezettségeit, negatív példáit érzékelve joggal merül fel a gondo
lat, hogy Jézus Krisztus valódi egyháza inkább csak elvi síkon, de legalábbis láthatatlanul működik. Nem azonosítható az egyházszervezettel,
az intézménnyel, egyetlen irányzatával, de még a felekezetek összességé
vel sem.
Az egyház valóban szét van szórva a világban, mégis Isten „népgyűlése”, a valóságban kézzelfogható módon is megjelenő népe. Minden
keresztyén gyülekezetben, mint cseppben a tenger, ott van az egyház
(1Kor, 1,2). Sőt, ahogyan láttuk is, bátran kitágítható a kör; a földön élő
keresztyénségen túl magában foglalja a futásukat már megfutottak
gyülekezetét is (Zsid 12,22; Fil 2,10; Jel 5,11–13). Ez a tér és idő keretein
túlnyúló gyülekezet emberi érzékelés számára nyilván sehol nem látható
együtt a maga teljességében.
Az egyház maga nem láthatatlan, de a szentsége el van rejtve. Határait
lehetetlen éles határvonallal meghúzni, és hogy ki van belül vagy éppen
kívül, azt egyedül Isten dolga megítélni.
ÉNEKEK
EÉ 124, 454
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KÉRDÉSEK A BEVEZETÉSHEZ VAGY FELDOLGOZÁSHOZ
• Te milyen kincset találtál már az egyházban?
• Miért fontos neked, hogy az anyaszentegyház evangélikusnak
mondott részéhez tartozol?
• Mikor, milyen helyzetben élted már át a „szentek közösségét”?
ÉNEKEK
EÉ 124, 454
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IMÁDSÁG

Megújulásért

Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává.
Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne
minden megoszlás,
és úgy jelenjék meg a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja.
Add mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet,
az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hűséget.
Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és
mindenütt.
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet minden bajba jutott embernek és
a rosszakarat áldozatainak.
Őrizd meg gyűlölettől, háborútól a népeket és vezetőiket.
Teremts Lelked erejével egyetértést.
Szentlélek, élet Ura és forrása.
Bölcsesség és értelem Lelke.
Tanács és erő Lelke.
Tudás és kegyelem Lelke.
Az Úr félelmének Lelke.
Taizéi imádság (EÉ 734. o.)

Gyűjts össze!
Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyádhoz, hogy mindazok,
akik hisznek benned, eggyé legyenek, amiként te is egy vagy Atyáddal.
Kérünk téged: gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és
bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket
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imádásodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá.
Segíts minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Add meg
mindnyájunknak Lelked egységét a békesség közösségében.
Aranyszájú Szent János (EÉ 735. o.)

8. „…a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
és az örök életet. Ámen”
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SZENTÍRÁSI HÁTTÉR
• A tékozló fiú példázata (Lk 15,11–32)
• A gonosz szolga példázata (Mt 18,21–35)
• Pál vallomása a kegyelemről (2Kor 12,6–10)
• A Lélek és kegyelem uralma alatti élet (Róm 8)
• Örök élet a jelenben (Jn 3,36; 5,24; 6,47)
A KEGYELEM URALMA ÉS AZ ÖRÖK ÉLET BIZONYSÁGA
A bűnök bocsánatában való hitünkről is bizonyságot teszünk, miközben
az Apostoli hitvallás utolsó mondatához érünk. De vajon mennyire sike
rül hétköznapi valósággá váltani ezt a meggyőződésünket? Nem lehet,
hogy sokszor inkább csak a bűnök bocsánatának általános lehetőségében
hiszünk, mint abban, hogy az konkrétan nekünk is szól? Találó a régi
mondás, miszerint könnyebb hinni Isten hatalmában a múlt és a jövő dol
gait illetően, mint éppen a jelen konkrét helyzeteiben.
A bűnbocsánatról szóló szentírási üzenet időben és térben is nagyobb
ölelésű, mint amennyivel általában számolunk. Többet jelent időnként
megnyilvánuló isteni hatalomnál, és életünk legrejtettebb rétegeit is
érinti.
A KEGYELEM ÁLLANDÓ URALMA
Felfedezhetjük, hogy a hitvallás szavai mögött körvonalazódik egy tágabb
téma, a kegyelem uralmáról szóló újszövetségi üzenet. Ez mást mutat,
mint amit ösztönös logikánkkal feltételeznénk. Saját elgondolásunk
szerint ugyanis Isten bűnbocsátó hatalma csupán egy időnként megnyilvánuló erő lenne. Mintha hívőként egy létrán kapaszkodnánk az Úr
felé, de amikor elrontunk valamit, akkor nagyokat koppanva lejjebb

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

csúszunk, távolabbra kerülve tőle. Ilyenkor kérjük a bocsánatot, amely
lehetőséget ad az újrakezdésre, és mi elkezdünk megint feljebb kapaszkodni – vélekedünk sokszor. Csakhogy Istennek Jézus Urunkban
megjelent kegyelme többről szól! Pál apostol arról ír, hogy hitünk nem
csupán vétek-bocsánat események létraharcából áll, hanem átkerülhetünk a törvény uralma alól a kegyelem állandó uralma alá (Róm 6,14).
Ez egy egészen újfajta viszonyulás lehetősége Istenhez, magunkhoz és
a bűnökhöz is – egy újjászületett élet lehetősége! A Fiú magára vette
neki átadott hitvány koldusruhánkat, és nekünk adta az ő tökéletesen
tiszta igazságának palástját. Hazavezeti híveit az Atyával való családi
közösségbe, és meggyőz Lelke erejével, hogy valóban gyermekek vagyunk (Róm 8,16) – és ezt nem fogja felülírni egy botlásunk, vétkünk.
Ebben az újjászületett állapotban is fáj a bűn, de már elsősorban nem
azért, mert rettegünk a törvénytől (bár újra és újra támad vádjával),
hanem mert hűséges Atyánkat nem akarjuk megbántani. Minden napunk
végén vissza kell térnünk őhozzá. De ilyenkor nem a kapun kívülről ér
kező ember szolgai rettegésével, hanem a gyermek bizalmával tehetjük
ezt; aki sajnálja, hogy a meghökkentő szeretettel visszakapott családi
örökségén folt esett, esetleg megbántotta az Abbát, de békét talál újra
és újra felcsendülő biztatására: „Ne félj… enyém vagy.”
A KEGYELEM MÉLY RÉTEGEI
A bűnök bocsánatába vetett hitünk azt is jelenti, hogy Isten nem csupán
aktuális vétkeinket bocsátja meg, hanem Ádámtól örökölt létünk alapszövetének hiányait is kegyelemmel szemléli. Amíg vándorlásunk tart,
mindig lesz valami hiányunk, ami a saját igazságunkat illeti, de Isten
bűnbocsátó irgalma ebbe a mélységbe is leér, és mindenestől igent
mond ránk. A jó hír az, hogy mélyen rejlő bűnös emberi tökéletlenségünk
kel együtt is igaz gyermekei lehetünk Urunknak. Egyszerre bűnösek és
igazak.
De ezt elég nehezen hisszük el. Sokszor észre sem vesszük, de amikor
Urunk elé állunk, ösztönösen próbáljuk csupán a jó oldalunkat mutatni.
Mint a kisgyerek, aki próbálja háta mögé dugott kezében elrejteni szégyellni vélt dolgait. Azt gondoljuk, hogy ha ügyesen csináljuk, akkor
Isten majd nem lát mindent, nem vesz észre árnyékot és foltot, és csak
szépségünket látja – naná, hogy kegyelmes lesz majd! Csakhogy Urunk
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irgalma ennél mélyebbre hatoló erő. Hiszen már akkor az életét adta,
amikor még ellenségei voltunk (Róm 5,10). Mert a bűnök bocsánata
nem csak aktuális bűnös tetteinket érintő kegyelmi megnyilvánulások
sora, hanem életünk mélyét, egész habitusunkat átfogó kegyelem. És ez
azt is jelenti, hogy ha olykor ránk szakad a felismerés, hogy talán nincs
is „jó oldal”, amelyet mutathatnánk, ha minden érvünk elfogyna is arra
nézve, hogy miért érdemes neki kegyelmét adnia, akkor ebben az ürességben is felfénylik az evangélium: „Elég neked az én kegyelmem…”
(2Kor 12,9)
Meggyőződésem szerint sok „erőtlenségünk”, „bátortalanságunk”
abból fakad, hogy ebben a pozícióban nem merjük megvetni lábunkat.
Pedig ha sikerül ezt megélni, akkor az kreatív erők sokaságát ébreszti
fel magunk és mások örömére, áldásként. Csak hát persze az ősellenség
semmitől sem fél jobban, mint éppen ettől a fajta meggyőzéstől. Úgyhogy ha nem tud bűnre csábítani, akkor a hamis bűntudatot próbálja
elültetni bennünk.
ILLUSZTRÁCIÓ

A halott kacsa

„Valamikor olvastam egy történetet egy kisfiúról, aki egy csúzlival lövöl
dözött. Sosem talált célba. Amikor hazaért, az udvarban fölfedezte
a nagymama kacsáját. Hirtelen elhatározással célzott és lőtt. A kő célba
talált, és megölte a kacsát. A fiú megijedt, és elrejtette a madarat a farakásban, majd felpillantva észrevette, hogy nővére figyeli őt. Ebéd után
a nagymama megkérte Sallyt, hogy segítsen elmosogatni.
– Johnny azt mondta, hogy ma ő akar segíteni a konyhában, igaz,
Johnny? – felelte Sally, majd odasúgta neki: – Ugye emlékszel a kacsára?!
Így hát Johnny elmosogatott. Mi mást tehetett volna? A következő
hetekben Johnny gyakran mosogatott. Néha kötelességből, néha bűne
miatt.
– Ugye emlékszel a kacsára? – suttogta Sally, amikor ellenkezett.
Johnny annyira belefáradt a házimunkába, hogy úgy döntött, bármilyen büntetés jobb, mint tovább mosogatni, ezért bevallotta, hogy ő ölte
meg a kacsát.
– Tudom, Johnny – felelte a nagymamája, miközben átölelte őt. – Ott
álltam az ablaknál, és mindent láttam. Szeretlek, ezért megbocsátottam.
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Csak kíváncsi voltam, hogy meddig hagyod, hogy Sally a rabszolgájává
tegyen…”16

Jorge Luis Borges: Legenda
Ábel halálát követően találkozott egyszer Ábel és Kain. A pusztaságban
gyalogoltak, s messziről felismerték egymást, mert mind a ketten roppant magas termetűek voltak. A testvérpár leült a földre, tüzet rakott,
és evett. Hallgattak, ahogy a nap vége felé hallgatni szokott a fáradt
ember. Előbújt az égen egy csillag, még nem volt neve. A lángok fényénél
Kain észrevette Ábel homlokán a kő nyomát, leejtette a kenyeret, amelyet
épp a szájába készült venni, és bocsánatot kért a bűnéért.
Ábel ezt felelte:
– Te öltél meg engem, vagy én öltelek meg téged? Már nem emlékszem; együtt vagyunk, mint hajdan.
– Most már tudom, hogy valóban megbocsátottál – mondta Kain –,
mert a felejtés megbocsátás. Én is megpróbálok majd felejteni.
Ábel lassan felelte:
– Így igaz. Míg tart a lelkiismeret-furdalás, tart a bűn is.
(Ford. Scholz László)
Állandóan szükségünk van a Lélek segítségére, de a jó hír az, hogy mindig
kérhetjük is. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem
a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét
kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, Atyám!« Maga a Lélek tesz bizonyságot 
a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8,14–16)
„…A HALOTTAK FELTÁMADÁSÁBAN, ÉS AZ ÖRÖK ÉLETET”
Azt, hogy mennyire nem magától értedődő a feltámadásba vetett hit,
jól mutatja az első tanítványok reakciója. Amikor Jézus először beszél
nekik erről, akkor szinte győzködi őket. Bár soha nem szorult arra,
hogy „bizonygasson” bármit is, de János 14-ben, mintha kénytelen lenne
ezt tenni döbbent tanítványai miatt. „…ha nem így volna, vajon mond
tam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?” –
mondja. Ugyanez a hitetlenséget űző erőfeszítés látszik a Feltámadott
16 Lucado 2001, 187. o.
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húsvét utáni megjelenéseiben: szinte egyenként kell meggyőznie övéit
ígéreteinek valóságáról.
Úgy tűnik, hogy keresztyén felnőtté válásunk folyamatának nagyon
fontos szakasza az, amelynek során egy határmezsgyét átlépve megérke
zünk a feltámadás valóságába vetett hithez. Amikor kitágul a horizont,
mert rádöbbenünk arra, hogy az út, amelyre hívattunk, messze túlnyúlik
földi életünk határán. Amikor Urunk Lelke meggyőző erejének hatására
hátrébb húzódik konok kishitűségünk, akkor egy új perspektíva születik
bennünk.
Egy másik hátárállomása hitünk formálódásának, amikor Urunk
Lelkének meggyőző munkája nyomán megszületik a bizonyosság örök
életünk felől is. Ahogy emlegetni szoktuk: az üdvbizonyosságunk tudata.
Jézus Urunk sok helyen adott ígéretet erre nézve tanítványainak, s főleg
János evangéliumában – csupa jelen idejű kijelentést tett. „Aki hisz a Fiú
ban, annak örök élete van…” (Jn 3,36) „…aki hallja az én igémet, és hisz
abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy,
hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Bizony, bizony, mondom
nektek: aki hisz, annak örök élete van.” (Jn 6,47) Ez a „van” mint jelen
idejű valóság új távlatokat nyit, s megértjük, hogy az ég, azaz az örök
élet már itt elkezdődik. De ha ez így van, akkor erről nem szabad hallgat
nunk, ezt muszáj másoknak is megtapasztalnia!
ILLUSZTRÁCIÓ: HOL KEZDŐDIK AZ ÉG?
Ordass Lajos mesélte egyszer egy igehirdetése elején, hogy gyermekkorában megkérdezte az édesanyját: hol kezdődik az ég – az a gyönyörű
kékség, melyre hunyorogva feltekintünk, vajon hol őrzi határát? És akkor
a bölcs édesanya elmagyarázta, hogy amit mi kék égnek látunk, az volta
képp a Földet körül velő levegőréteg, amely magasra nyúlik, de amely
igazából itt kezdődik a lábunknál. Az ég itt kezdődik a lábunknál… Az
örök élet a mai napban köszönt ránk.
Hasonló megállapításra jutott Jókai Mór is, amikor ezt írta: „Az ég
nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél.”
ILLUSZTRÁCIÓ: NE MARADJ LE A JÓ HÍRRŐL
Egy lelkész kolléga mesélte, hogy gyülekezetének szokása szerint a záró
ének során kivonulnak a gyülekezet tagjai, kezdve a férfiakon, majd
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utoljára a szolgálók. Egyszer viccesen megjegyezte nekik, hogy talán
erősödne az örök életbe vetett bizalmuk, ha végigénekelnék az énekeket,
mert nagyon sok szép énekelt fohászunk utolsó strófája éppen erről
a bizonyosságról szól…
TOVÁBBI TÉMAELÁGAZÁSOK
• A mások bűnének megbocsátása
• A bocsánatkérés küzdelmei
• A kegyelem „olcsósításának” veszélyei
• A feltámadás testi valóságának izgalmas kérdései
• Az üdvbizonyosság körüli viták, visszaélések
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• „Dolgaim elől rejtegetlek” – hangzik József Attila Istenem című
versének első sora. Mennyire ismerős ez neked?
• Amikor Isten előtt bocsánatát kéred, hogy állsz előtte – kinek látod
magad ilyenkor?
• „Nekem örök életem van.” Ha ezt a mondatot gyülekezeti társadtól
hallod, mit gondolsz róla?
ÉNEKEK
EÉ 320, 389, 121
IMÁDSÁG
„Túltenni magam rajtad nem tudom. Megtagadva is veled foglalkozom.
Hűtlenül is rád kell gondolnom. Minden oldalról körülfogsz. Kezedet
nem veszed le rólam. Elém állsz követelve, nem térhetek ki előled. Elszomorodom a világ állapotát látva, de te feladatot adsz. Elszáll a reményem, és aggódom, ha mulasztásaimra, visszaéléseimre, bűneimre
gondolok, de szavadat Lelkeddel erősíted bennem, és megérteted velem,
hogy én, akinek szíve annyiszor lázadt ellened, tied lehetek érdemtelenül,
üres kézzel és vereséget szenvedve – általad legyőzötten – mégis. Mert
te nem engedsz el.”
(Visszang, 54. – részlet)
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Bibliaórai sorozat – A konfirmált élet
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Bevezető gondolatok
Olyan kort élünk, amikor a tanulás szinte mindennél fontosabb, szó
szerint létkérdés az egyház számára. „Menjetek el tehát, tegyetek ta
nítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit
én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.” (Mt 28,19–20) Ebben a két versben szereplő három informá
ció mindegyikével foglalkozunk majd. Beszélünk majd arról, hogy hogyan
van velünk a Krisztus (1), miért kell az evangéliumot hirdetni minden
hívő embernek (2), de igazán a középpontban a tanulás lesz, Krisztus
szavainak és magának Krisztusnak a tanulása (3). Meggyőződésem, hogy
az egyház missziója többségében azért nem működik, mert nem vagyunk
elég jól „megtalpalva” Krisztus szavával. Hogyan is tudna misszionálni,
átadni bármit is a hívő ember, ha maga sem tudja és legfőképpen maga
sem éli azt? Úgy érzem, hogy a misszió sokszor frusztráló (és frusztrált
ságában nem Krisztustól jövő) nyomása mentén ki kellene tudnunk mon
dani: sok esetben nem vagyunk alkalmasak rá, tanulnunk kell!
Jegyesoktatáson mindig el szoktam mondani: „Ugye tudjátok, hogy
az esküvő szép cél, ahová jó, ha jól meg tudunk érkezni, de valójában
legalább annyira startvonal is! Hiszen – reménység szerint – életetek
nagyobbik részét ezután és együtt fogjátok eltölteni!” A konfirmáció
ebben hasonló a házassághoz. Cél is – hiszen mi lehet az egyik legjobb
Vagyok, aki ő!

dolog, mint igent mondani a rám már igent mondott Krisztusra? De
egyben startvonal is, az élethosszig tartó tanítványi lét egyik meghatározó állomása. Tanulnunk és – lelkészként, hitoktatóként, gyülekezeti
munkatársként – tanítanunk kell, hogy az egyház „felkészült népet állítson
az Úr elé” (Lk 1,17), hogy „az Isten embere tökéletes és minden jó cseleke
detre felkészített legyen” (2Tim 3,17).
Mindez pedig csak a Krisztus közelében történhet, ha ő él bennünk
(Gal 2,20). Azért választottam a fenti címet, mert mi nem a „Vagyok”
vagyunk, hanem aki ő!
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Segítség a sorozat használatához
Ebben a hatrészes bibliaórai sorozatban arra próbálunk meg együtt rátekinteni, hogy mi van azután. Mit jelent konfirmáltnak lenni? Mitől
más, mint a konfirmáció előtti szakasza az életemnek? Ehhez hat témát és
egy páli epistolát – az Efezusi levelet – fogunk segítségül hívni. Balikó
Zoltán kommentárjában így ír a levélről: az Efezusi levél „program és
küldetés, szolgálati kalauz és bőven áradó erőforrás”.1 Ebből a forrásból
merítünk mi is erőt ebben a sorozatban.
Amint azt majd látni lehet, a témák nagyon szélesek, teret adnak ahhoz, hogy szemezgessünk belőlük, csak egy részükkel foglalkozzunk,
vagy akár egy alkalomból többet csináljunk.
Az efezusi textusok fognak lelki alapot adni az alkalmaknak, de mindig
találunk az adott alkalom témájához tartozó, azt kifejtő másik textust
is. Ezeket lehet egységként kezelni, együtt beszélni róluk, de el is lehet
választani őket oly módon, hogy akár két párhuzamos sorozatként is
kezelhetjük őket. Éljünk szabadságunkkal a sorozat megtervezésében.
Tudom, hogy triviális, de sajnos tapasztalatból tudom, hogy nem egy
értelmű: mindenki előtt legyen Biblia, hogy valóságos igetanulmányozó
alkalom lehessen a bibliaóra.
Minden alkalomhoz tartozik egy meditáció, egy beszélgetés, egy taní
tás és egy aktivizáló vagy éppen „házi” feladat. Ez utóbbi több esetben
is eszközigényes, így érdemes előre megnézni, hogy a következő alkalomra mivel készüljünk.

1 Balikó 1985, 17. o.
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Elképzelhető, hogy a sorozat olyan részeket, igefeldolgozási módokat
tartalmaz, amelyekre azt mondanánk: „Ezt nálunk nem lehet megcsinál
ni, a bibliaórások nem olyanok!” Érdemes kilépni a komfortzónánkból,
mert az is előfordulhat, hogy az csak a mi komfortzónánk, és nem a gyü
lekezeté… De még ha a gyülekezeté is, akkor is érdemes azt tágítani és
más módokat is megismerni hitünk építése és az ige megértése céljából.

Az alkalmak felépítése
1. ÉNEK, MAJD VENI SANCTE IMÁDSÁG
Minden alkalom leírásánál találunk énekjavaslatokat. Az ének után
a Szentlelket segítségül hívó imádságot mondunk, akár közösen az énekeskönyvből vagy éppen más kiadványok segítségével. (Ajánljuk a Vissz
hang vagy az Imádkozz velünk! köteteket, de a Napi ige sorozat rövid
imádságait is.2) Akár minden alkalommal elmondhatjuk együtt ugyanazt
az imádságot. Ez jól egységbe foglalja a sorozatot.
2. IGEOLVASÁS, MEDITÁCIÓ ÉS RÖVID BESZÉLGETÉS
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.”
(Róm 10,17) Sokszor elfelejtjük a hit és a Krisztus beszéde mellett,
hogy hallásból, nem pedig olvasásból! Természetesen nem azt akarom
mondani, hogy a bibliaolvasás nem jó, csak azt, hogy nem elég. Hallgatni
is kell! Minden alkalommal az ének és a közös imádság után hangozzon
el az efezusi szakasz, amely kapcsolódik, de nem mindig szájbarágósan,
direkt módon kötődik a témákhoz, hanem inkább a spirituális megalapo
zás eszköze.
Javaslom, hogy egyvalaki olvassa fel a szakaszokat (nem feltétlenül
a lelkész), de olyasvalaki, aki szépen és értően tud olvasni. Ezt előre is
meg lehet tervezni. A többi résztvevő akár becsukhatja a szemét közben,
és figyeljen a hallottakra. Legyen mindenki előtt papír és írószerszám.
Ezután legyen pár perc csönd, amikor mindenki „emésztheti” a hallotta
kat. Majd írjon le mindenki maximum három szót vagy egy mondatot,
ami „kiugrott” neki a szövegből, vagy azért, meg megfogta, vagy azért,
mert nem értette, vagy azért, mert megbotránkoztatta, vagy bármilyen
más érzést, indulatot kiváltott benne. Ezeket pár percben szabadon –
2

https://www.evangelikus.hu/hitunk/lelki-taplalek.
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de nem kötelezően – megoszthatja, aki akarja. Bizonyára lesznek olyan
kérdések, témák, amelyekre az adott alkalom – témából adódóan – választ ad, lesznek olyan kérdések, amelyekre helyben lehet rövid választ
adni. E rövid válaszoknak a bibliaóra vége adjon teret. És lesznek majd
olyan témák, kérdések, amelyek megválaszolása hosszabb időt venne
igénybe, ez pedig jó alkalom arra, hogy további – a résztvevőket érdeklő
– témákat gyűjtsünk össze a sorozat utánra.
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3. ISMÉTLÉS
A második alkalomtól kezdve legyen két-három percben lehetőség az
előző alkalom felelevenítésére. Ehhez is segítséget adnak az efezusi sza
kaszok. Minden alkalommal kiemelek egy-két verset az aktuális szakasz
ból, amely visszautal az előző bibliaórára.
4. TANÍTÁS
Ezek után egy frontálisabb tanítói rész következik, amelyben az aktuális
témát dolgozzuk fel. Ehhez segítségképpen mindig találunk egy másik
bibliai szakaszt (második textus) és majdnem mindig egy Luthertől,
illetve hitvallási iratainkból származó részletet, amely mélyebben kifejti az adott témát. Érdemes a tanításról vázlatot készíteni előre, és kézbe
adni a résztvevőknek, hogy jobban következő, jegyzetelhető legyen az
alkalom. Ezekre kerüljenek rá az idézetek is.
A tanítást nem kell elnyújtani, tíz-tizenöt perc is bőven elegendő. Ne
akarjunk mindent elmondani, hanem szabadon válogassunk a lehetősé
gek közül. Ami érdekli vagy foglalkoztatja a résztvevőket, azt úgyis meg
kérdezik, ha adunk rá lehetőséget.
A tanítás után legyen idő megválaszolni az óra elején feltett kérdéseket
is (ha olyan jellegűek).
5. AKTIVIZÁLÓ FELADAT
Minden bibliaóra végén van egy aktivizáló feladat. Úgy is mondhatjuk,
hogy „szent cselekmény”. Nem kell félnünk a szent szótól. A szent azt
jelenti, hogy Istenhez tartozó. Nem véletlen, hogy Pál apostol így szólítja
meg az Efezusi levél elején a gyülekezetet: „…az Efezusban élő és Krisztus 
Jézusban hívő szenteknek” (Ef 1,1). A szent cselekmény vagy cselekedet
az evangélium jó tetteit jelenti, amelyeket már a hitből fakadó üdvössé-

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

günk tudatában teszünk azért, hogy minél jobban kövessük Krisztust,
engedelmeskedjünk Istennek, és jót tegyünk embertársainkkal.
Ezek a feladatok nem igényelnek hosszú időt, több esetben helyben,
néhányszor házi feladat formájában vannak, és arra szolgálnak, hogy
magunkkal vigyük az ige üzenetét, és tetteink által elmélyítsük a hallot
takat. Itt szükségünk lesz eszközökre vagy tevőleges előkészületre.
6. ÉNEK ÉS ZÁRÓ IMA
Az alkalmakat mindenképpen imádsággal zárjuk. Az időgazdálkodás
figyelembevételével lehet ez közös vagy lelkész által vezetett imádság.
Ha van lehetőség, akkor énekeljünk is.

1. Elhívott vagyok – Konfirmációm keresztségemre mutat
Énekjavaslat: EÉ 299
Efezusi szakasz: 1,3–14
Téma: Konfirmációm a keresztségre és a kezdetre mutat
Cél: Döbbenjünk rá Isten hatalmas szeretetére, hiszen már a világ teremtése előtt jó terve volt az életünk felől
Második textus: 1Móz 1,1–2; Mt 3,13–17
RÉSZLET AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSBÓL
IX. cikk:3 „A keresztségről azt tanítják, hogy szükséges az üdvösséghez,
és hogy Isten a keresztség által felkínálja kegyelmét, továbbá, hogy
meg kell keresztelni a gyermekeket, akik a keresztség által Istennek
felajánlva befogadtatnak Isten kegyelmébe.”4
SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
A keresztség életünk egyik legfontosabb pillanata. Ez akkor is így van,
ha olyan kicsik voltunk, hogy nem is emlékszünk rá. Nem a mi emlékeink
vagy akkori érzelmeink adják a jelentőségét, hanem az a tény, hogy Isten
közel lépett hozzánk, megkínált bennünket szeretetével, és elhívott az
ővele való szeretetkapcsolatra.
3
4

GYLK 551. o.; KK 2: 25. o.
KK 2: 25. o.

Vagyok, aki ő!

107

108

Sőt nem is csupán „ővele”, hanem egyben „ővelük”. Két nagyon szigni
fikáns történet van az igében, ahol együtt látjuk a Szentháromságot. Az
egyik a teremtéstörténet, ahol a Teremtő, a Lélek és a Szó együtt alkotja
meg a világot, és természetesen ott van Jézus megkeresztelkedésének
története is. Ennek a két szakasznak egyenes ági folytatása a keresztségünk, amelyben a Szentháromság Isten meghív bennünket a vele való
közösségre.
Erre a keresztségre mutat rá a konfirmáció, amelyben én az ő megelőző szeretetére – elvileg – válaszoltam. Ha konfirmációról van szó,
akkor a keresztségről van szó. Ahogyan a Szentlélek, aki a hitet ébreszti
bennem, Jézusra mutat, úgy a hitből fakadó konfirmáció a Krisztus által
rendelt keresztségre mutat.
Az Isten ezáltal is elhívott minket az üdvösségre. A meghívó „pos
tázásra került”, pontosabban már a teremtés pillanatában is készen állt
a számunkra. Az Isten akar fogadni bennünket, mert ennyire fontosak
vagyunk a számára.
AKTIVIZÁLÓ FELADAT: MEGHÍVÓK ÁTADÁSA
Az efezusi szakasz egy-két verséből, verseiből (a 4., 5., 6., 7. verseket
javaslom) készítsünk előre igés kártyákat, „meghívókat” (akár csak egy
papírcetli formájában), és adjuk át a résztvevőknek. A következő hétig
mindenkinek feladata, hogy az adott szakaszt elővegye napjában legalább
egyszer, és gondolkodjon, meditáljon rajta, imádkozzon fölötte.
ÉNEKJAVASLAT: EÉ 320

2. Gyermek vagyok – Konfirmált élet istenkapcsolatban
Énekjavaslat: ZÉ 146
Efezusi szakasz: 3,14–21
Ismétlés: 3,14–15 – A Teremtő Atya minden élet forrása
Téma: A belső ember megerősödése
Cél: A hívő konfirmált élet kapcsolatban van Istennel
Második textus: Kol 1,25b–27
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LUTHER-IDÉZET
„Istent azonban nem mi tesszük naggyá, hisz ő természete szerint válto
zatlan. Ha nagyra tartjuk és megbecsüljük jóságát és kegyelmét, akkor
hatalmasnak ismerjük el és hatalmasnak tapasztaljuk meg őt. Ezért
nem azt mondja a szent Anya, hogy »a hangom«, »a szám« vagy »a kezem«, és azt sem, hogy »a gondolataim, értelmem vagy akaratom teszik
naggyá Istent«. Mert sokan vannak, akik Istent hangosan dicsérik, nagy
szerűen prédikálnak, sokat beszélnek, vitáznak, írnak és festenek róla.
Sokan gondolkoznak felőle, törik a fejüket vele kapcsolatban, és értelmük
kel próbálják elérni. Mások hamis áhítattal és erőlködéssel magasztalják.
Mária viszont így mondja: »Magasztalja lelkem az Urat.« Azaz egész
életem, minden cselekedetem, elmém és erőm nagyra tartja őt. Szinte
elmerül Istenben, az ő kegyes jóakaratába emelve érzi magát, amint
a Magnificat következő sora mutatja. Magunk is tapasztaljuk: ha valaki
nagy jót tesz velünk, egészen közel érezzük magunkhoz, és ezt mondjuk:
nagyra tartom őt. Vagyis: a lelkem magasztalja őt. Mennyivel inkább
megindul a lelkünk, amikor megérezzük Isten jóságát, mely minden mű
vében hatalmasan mutatkozik, olyannyira, hogy kevés hozzá minden
szó és gondolat! Egész életünk és lelkünk szeretné eldalolni és elmondani, ami bennünk él.”5
SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
A hívő élet egyik képe a „belső ember”, amely szerves részét képezi
mindennapjainknak, de nem egyenlő a „külső”, azaz a fizikai valóságban
teljesen megtapasztalható emberrel. De abban (is) hasonlít hozzá, hogy
táplálni kell, és vagy növekedik, vagy éppen visszafejlődik, de sosem nem
marad ugyanaz. Ennek az organikus növekedő létnek a kulcsa, hogy
kapcsolatban legyen az Atyával és Krisztussal a Lélek által.
Ez a kapcsolat pedig – mint minden kapcsolat – csak akkor működik,
ha időt és energiát fordítunk rá, és a megfelelő módon gondozzuk. A Bib
liából egyértelműen kiviláglik, hogy ez a mód az imádság és az ige hallga
tása és tanulmányozása. Azzal is tisztában kell lenni, hogy mint minden
kapcsolatnak, az istenkapcsolatnak is vannak mélypontjai és hullámhegyei. És vannak olyan szakaszai, aspektusai és dimenziói, amelyek túl
mutatnak a gondolatainkon, sőt adott esetben az érzelmeinken is. Ezt
5

Luther Márton: A Magnificat magyarázata. LVM 5: 218–219. o.
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nevezzük misztériumnak. A misztérium: titok. Nem abban az értelemben,
hogy nem szabad elmondani senkinek, hanem abban az értelemben,
hogy nem tudjuk felfogni a maga teljességében, hanem megélni tudjuk
és elmerülni benne.
A misztérium vagy misztériumok kulcspontjai hitünknek, mert ezek
tisztán a hit terepei. Itt már nem segít az ész, a logika, a számítás, hanem
rá vagyunk utalva Isten akaratára és cselekedetére. Ilyen misztérium
például a kereszt, az úrvacsora, a keresztség, a csoda, az ima stb.
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AKTIVIZÁLÓ FELADAT: KÖZÖS IMÁDSÁG
Akár már az alkalom elején hirdessük, hogy közös imádságra lesz lehető
ség az alkalom végén. Felírhatjuk az imakéréseket (ha vannak), és közös
imádság formájában Isten elé vihetjük. Használhatunk egyéb kiadványo
kat (pl. Visszhang, Imádkozz velünk!), amelyek jól keretezhetik a közös
imádságot.
ÉNEKJAVASLAT: EÉ 503,1–3

3. Tanítvány vagyok – Tanulás konfirmáció után is
Énekjavaslat: EÉ 266
Efezusi szakasz: 1,15–23
Ismétlés: 1,16 – A szüntelen imádság
Téma: Növekedés a hitben
Cél: Annak a felismerése, hogy mivel tanítványok vagyunk, a tanulás
elengedhetetlen része a hívő életnek
Második textus: Zsid 5,12–6,1
SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
A hívő életben örökké Isten gyermeke maradok (lásd az előző alkalom
tartalmát). Azonban a gyermekség állapota nem jelent élethosszig tartó
kiskorúságot! Ahogyan a testünk is, szellemünk is felnőtté válik, úgy
a hitünknek is növekednie kell, felnőtté kell válnia. A felnőtté válásnak
pedig a tanulás az útja. Tanulás nélkül nincsen növekedés. A tanulásban
pedig vannak olyan szakaszok, amikor egy kicsit többet kell teljesítenem,
befogadnom, mint ami az én „szintem”. Mert ekkor tudok – a határok
fokozatos kitolásával – fejlődni.
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A Biblia minden „szintű” hitnek szól, ezért óhatatlan, hogy időnként
belefutunk a hitnek olyan dolgaiba, amelyek nem érthetőek vagy éppen
aktuálisan nem el- vagy befogadhatóak számunkra. Ez jelenti a „kemény eledelt”, amely néha megakad a torkunkon. Meg kell tanulni ezt is
befogadni, ehhez pedig „rágni” kell. A tanítványi lét ugyanis nem csupán
instant összetevőkből áll, amelyekre öntünk egy kis forró vizet, és kész
van. Igenis vannak olyan tanítások, amelyekkel meg kell küzdeni, amelyek
befogadása időbe telik. Krisztusnak ugyanis nem csupán követői, hanem
egyben tanítványai vannak. Nem csupán megyünk a Mester után, de
alakulunk is a jelenlétében.
Nagy szükség van teológiailag jól megalapozott hitű emberekre. Ma
– úgy gondolom – a tanulás talán a legfontosabb dolog, amit egy hívő
ember tehet!
A konfirmációra úgy szoktunk gondolni mint a tanulás idejére. Nos,
ez nagy tévedés, ugyanis a konfirmáció „csupán” a tanulás egy szakasza
a tanítványság élethosszig tartó folyamatában.
AKTIVIZÁLÓ FELADAT: A HATÁR
Írjunk fel egy papírra egy olyan teológiai, hitbeli igazságot, tanítást,
amelyet most, ebben a pillanatban nagyon nehezen vagy egyáltalán
nem tudunk elfogadni. Ezt osszuk meg egymással. (Ez különösen jó alkalom a gyűjtésre a további bibliaórák tematikájához!) Majd vigyük el
a papírt, és meditáljunk, gondolkodjunk rajta a jövő hétig, mégpedig
úgy, hogy gondolatban fogadjuk el annak igazságát, és figyeljük meg,
hogy mit változtatna ez az elfogadás a hitünkön, a világlátásunkon és
az Istennel való kapcsolatunkon. (Esetleg lehet időt szakítani a tapaszta
latok megosztására a következő alkalmon.)
ÉNEKJAVASLAT: EÉ 475

4. Hitvalló vagyok – Konfirmáció és hitvallás
Énekjavaslat: EÉ 254
Efezusi szakasz: 2,(14–18)19–22
Ismétlés: 2,20 – Tanulás az apostolok és próféták alapján
Téma: Milyen egy evangélikus hívő „belülről”?
Cél: Megérezni az evangélikus felekezetiség szépségeit
Vagyok, aki ő!
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SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
Ezen az alkalmon elővennénk öt olyan tanítást, amelyek kifejezetten
evangélikusak, vagy azért, mert csak mi tanítjuk azokat, vagy azért,
mert – megítélésem szerint – felekezetünk teológiájának oszlopai. Mivel
ez elég sok és tömény információ, ezért ezen az alkalmon különösen is
fontos, hogy legyen kézbe adott vázlat.

1. Krisztus-központú bibliaértelmezés (Zsid 1,1–3)
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Számunkra a Biblia Isten igéje. De nem azért, mert minden betűje, szava,
szószerkezete, mondata stb. bizonyítható, tévedhetetlen, és végső és
változhatatlan igazságot tartalmaz, hanem azért, mert Isten végtelen
kegyelméből úgy rendelte, hogy ez lesz a legfőbb szócsöve hozzánk.
Az ige középpontja Krisztus, ez nem vitás. Éppen ezért minden, ami
őróla szól, az elsőbbséget élvez a többi mondanivaló között. Ez nem azt
jelenti, hogy a többi nem fontos vagy fölösleges – egyáltalán nem –, hanem azt, hogy az ige egy Krisztus-szemüvegen keresztül látható igazán.

2. Krisztus mindenütt jelenvalósága (Mt 28,20)
Hitünk szerint Krisztus mindenütt jelen van (ubiquitas). Éppen ezért
egyszerre alapvető igazság az, hogy „ott ül a mindenható Atyaisten
jobbján”, és az a kijelentése, hogy „íme, én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig”. Az ő feltámadott és megdicsőült testének nem akadály
sem a tér (Lk 24,31), sem a fizika (Jn 20,19). Ő egyszerre van jelen
a mennyben, velünk itt és most és az úrvacsorában is, stb. És nem „csak”
a Szentlélek által (ahogyan a legtöbb egyház tanítja), hanem saját jogán.
Nincsen akadály előtte.

3. A két birodalom (Mt 20,20–28)
Luther nyomán az evangélikusság határozottan szétválasztja a világot
és Krisztus testét, az államot és az egyházat. E kettőnek bármilyen össze
fonódása rombolja mind a két „birodalmat”. Nincsen egyetlen egy jó pél
da sem világtörténelemben arra, hogy az egyház és az állam szoros kap
csolódása ne legyen szerepzavar és – ennek mentén – leépülés okozója.
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4. „…mindent a javára magyarázzunk…”6 (Lk 13,6–9)
Ez a lutheri gondolat táplálkozik a megbocsátás művészetéből (Mt 18,
21kk) és az akkoriban még ismeretlen jogi magatartásból, amit az ártatlanság vélelmének nevezünk. Ez egyfajta tudatos és vállalt „naivság”,
amely nem az embertársak milyenségét tartja szem előtt, hanem a krisz
tusi kegyelem szemszögén alapul. Ez már előre gyógyít akkor is, ha végül
tévedtünk az adott helyzetben.

5. Paradoxonok – nem magyarázható ellentmondások
(1Kor 11,23–26)
A hitünk, a Biblia és főleg Isten személye tele van ellentmondással.
Ezek az ellentmondások, azonban csak a mi szemszögünkből nézve azok,
Isten szemszögéből nyilvánvalóan nem. És hatványozottan találkozunk
ezekkel az ellentmondásokkal a misztérium dimenziójában (lásd a második alkalom tartalmát), és ez bizony kemény eledel (lásd a harmadik
alkalom tartalmát).
Ilyenek például: Isten egyszerre igazságos és kegyelmes; az úrvacsora
kenyér és bor és egyben Krisztus teste és vére; az ember egyszerre igaz
és bűnös; az Istennek az egész világra vonatkozó terve van, mégis sokszor
megadja, amit kérünk, és változtat a dolgok menetén; az Isten egyszerre
három és egy; Krisztus egyszerre Isten és ember; stb.
AKTIVIZÁLÓ FELADAT: VIGYÜK HAZA EVANGÉLIKUSSÁGUNKAT!
Válasszuk ki az egyik tipikusan evangélikus tanítást, és ennek a szemüvegén keresztül nézzük a dolgokat a következő alkalomig.
1. Olvassam úgy a Bibliát, hogy Krisztust kutatom benne. Ha nem
szerepel benne, akkor vajon mit mondana az adott szakasszal kapcsolatban?
2. Figyeljem meg a következő egy hétben, hogy hol és milyen módon
találkozom Krisztussal. Hol látom a munkáját, kegyelmét magam és
mások életében?
3. Miben különbözik a világ és a hívő emberek közössége, vagy miben
kellene különböznie? Mit csinálok másképpen azért, mert hívő vagyok?

6

Kis káté: A 8. parancsolat magyarázata. KK 4: 125. o.
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4. Tekintsek úgy embertársaimra a következő héten, hogy ők is rászorulnak Krisztus kegyelmére. Hogyan tudom támogatni őket abban,
hogy az én magatartásom által is közelebb kerüljenek hozzá?
5. Vigyem haza azt a paradoxont, amely a legközelebb vagy éppen
a legtávolabb áll tőlem, és meditáljak rajta a héten. Mit adhat a hitemhez
ez az ellentmondás? Mit tudok meg belőle az Istenről, Krisztusról?
ÉNEKJAVASLAT: EÉ 230
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5. Küldött vagyok – A konfirmáció nem(csak) cél, hanem
startvonal is
Énekjavaslat: ZÉ 112
Efezusi szakasz: 6,10–20
Ismétlés: 6,19 – Mit mondok mint evangélikus keresztény?
Téma: A konfirmáció megléte feltételezi, hogy onnantól Krisztus küldötte vagyok
Cél: Az örömhír továbbadása nem lehetőség, hanem kötelezvény minden
hívő számára
Második textus: Róm 10,10
SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
Ha valamilyen cégnél vagy szervezetnél dolgozunk, akkor gyakran
egyen- vagy munkaruhát kell hordani. Ezzel mutatjuk ki, hogy kinek
a képviseletében, érdekében tevékenykedünk. Emellett vannak olyan
szórakozóhelyek és egyéb kulturális helyszínek, ahol van dress code,
azaz kötelező ruhaviseletet várnak el a belépőktől.
A mai efezusi szakasz a hívő élet munkaruhája és dress code-ja. Ezek
jelzik a hívő embert, aki a Krisztus útján jár. Ezek a Krisztustól kapott
ajándék tulajdonságok és/vagy erőforrások tesznek egyértelműen látha
tóvá bennünket mint keresztény embereket. Az igazságszeretet, a meg
igazulás, a hit, az üdvösség. Mindezt mintegy fegyverzetet kapjuk meg.
De ez a militáns kép nem a felebarát ellen fordít bennünket, hanem
a gonosz mesterkedései ellen, mindig a felebarát javára. Ezért fogja ezt
össze, és indít bennünket a „lábbeli”, a békesség evangéliuma. Ezt kell
hirdetnünk a világnak.
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Fontos kiemelni, hogy ez minden hívő ember kötelessége, nem csak
a lelkészé, hitoktatóé, presbiteré stb. Érdemes feltenni a kérdést, hogy
miért. Azért, mert ez az üdvösség útja, a mi élet-, tett- és szóbeli igehirde
tésünk, ami ugyan kevésnek, gyengének hathat, de a hatás nem a mi
érdemünk (1Kor 1,21). Mi csak a küldöttek vagyunk, nem az Úr!
A konfirmáció azt is jelenti, hogy a hitem nyilvános, és én felvállalom
azt. Nem rejthetem el (Mt 5,14–16).
Beszélgessünk arról, hogy miért nehéz, vagy miért megy, illetve nem
megy az evangélium hirdetése vagy a hit átadása, akár a generációk
között, akár egyéb helyzetekben.
AKTIVIZÁLÓ FELADAT: A HÍVŐ „RUHÁZAT”
Szerezzünk be nyakba akasztós névtáblát/kártyatartót (badge). Álta
lában papírboltban lehet kapni. Kapjon mindenki egyet, és írjuk fel rá
a hívő ember ruházatának és fegyverzetének darabjait. Hordjuk (ha nem
is nyakban, de legalább zsebben vagy táskában) a következő alkalomig.
Ez emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen egy hívő ember, és hogyan kell látszania.
Ezenkívül szólítsunk meg egy olyan személyt, akit még eddig nem
invitáltunk a gyülekezetbe. Hívjuk meg az istentiszteletre vagy más
gyülekezeti alkalomra.
ÉNEKJAVASLAT: EÉ 47

6. Visszatérek
Énekjavaslat: ZÉ 148
Efezusi szakasz: 4,1–6
Ismétlés: Beszélgetünk arról, hogy kinek hogyan sikerült a megszólítás
az előző alkalom kapcsán. A 4,1 visszautal az első alkalomra, a teremtés
hez és a keresztséghez.
Téma: A konfirmáció nem csupán meghaladott mérföldkő, de vissza
térési pont is.
Cél: Felismerni, hogy mindig vissza kell térnem a forráshoz, a Szent
háromság Istenhez.
Második textus: Jn 7,31–39
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RÉSZLET AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSBÓL
Az Isten Fiáról (III. cikk), részlet: Krisztus „valóban feltámadt a harmadik
napon, majd felment a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljön, és mindörökké országoljon, és uralkodjék minden teremtményen, és megszentel
je azokat, akik benne hisznek, a szívükbe küldött Szentlélek által, hogy
vezesse, vigasztalja, megelevenítse őket, és védelmezzen az ördöggel
és a bűn hatalmával szemben.”7
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SEGÉDLET A TANÍTÁSHOZ
Számomra döbbenetes volt, amikor olvastam, hogy egy város – ökológiai szempontból nézve – minden esetben egy sivatagos, félsivatagos
terület, akármelyik égöv alatt helyezkedjen is el. Ez azért van, mert
a sok lebetonozott terület nem szívja be a vizet, hanem a víz el van vezet
ve a csatornarendszerbe, ahonnan máshová távozik. Ezért öntözni kell
a városi növényeket ott, ahol nincsen nagyobb összefüggő zöldterület.
Mi, hívő emberek olyanok vagyunk, mint egy fa, amely a négysávos út
mellett próbál „zöldíteni”. Csak akkor maradunk életben, ha öntözve va
gyunk. De nem sima H2O-val, hanem „élő vízzel”. Ha eltávolodunk a víz
forrásától, akkor kiszáradunk és elhalunk.
Szükségünk van Krisztusra, és nemcsak erőforrásként, hanem már
csak azért is, mert csak az ő erőterében, csak az ő munkája által történik
és hat az evangélium. Mert valójában bármi is történik velünk, bármit
is érjünk el az evangélium által, annak hirdetésében, az a feltámadott
Krisztus érdeme! Ezért megtévesztő pl. az Apostolok cselekedetei könyv
cím. Az eredetiben csak annyi van, hogy Cselekedetek (Praxeisz). Ugyan
is nem az apostolok azok, akik annyira „jók” és „profik” voltak, és annyira
ment nekik a dolog, hanem a feltámadott Krisztus cselekedett rajtuk
keresztül! Ha ezt tudatosítjuk magunkban, akkor sokkal bátrabban és
reményteljesebben tudunk hívő életet élni. Nem én, hanem a bennem
lakó Krisztus (Gal 2,20)! Ő az én forrásom! Az vagyok, aki ő!
AKTIVIZÁLÓ FELADAT: KÖZÖS KRISZTUST DICSÉRŐ IMÁDSÁG
Nagyon ajánlom a GYLK 215. oldalán kezdődő Krisztus-dicséretet.
Amennyiben a gyülekezetben nincsen használatban a GYLK, úgy ki lehet
nyomtatni vagy egyes részleteit felhasználni.
7

KK 2: 22–22. o.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ÉNEKJAVASLAT: ZÉ 150
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Politikai hatalom, engedelmesség
és ellenállás Luther teológiájában
Vezérfonal egy Lutherre figyelő, a keresztény ember és a politikai
hatalom kapcsolatát vizsgáló beszélgetéssorozathoz
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CSEPREGI ANDRÁS

1. Luther útja és Luther kora, a mi utunk és a mi korunk
Luther Mártonnak A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember 
engedelmességgel című írása 2023-ban lesz ötszáz éves. Itt ír Luther
először részletesebben arról, hogy miért van szükség világi (politikai)
hatalomgyakorlásra, és melyek ennek a hatalomgyakorlásnak az Isten
adta határai, amelyekre a keresztény embernek figyelnie kell. A kis könyv
Luther politikai hatalomgyakorlásról szóló gondolkodása fejlődésének
jelentős állomása. Fontos könyv, amelyben Luther máig érvényes szem
pontokat is megfogalmaz, mégsem támaszkodhatunk egyedül erre az
írásra, ha tudni akarjuk, hogyan gondolkodott Luther a politikai hatalom
iránti engedelmességről és a vele szemben kialakítható ellenállásról.
Jó, ha foglalkozunk a könyv részleteivel, de tudnunk kell valamit az itt
olvasható lutheri gondolatok előzményeiről is, és arról is, hogy később
Luther hogyan lépett túl a saját gondolatain. Ötszáz év távolából látjuk
azt az utat, amely ennek a könyvnek a megírásához vezetett, és látjuk
azokat a lépéseket, amelyeket Luther 1523 után tett meg. Látjuk azt a kort
is, amely keretet adott Luther gondolatai számára, amelyre reflektált,
és amely sok tekintetben nagyon különbözik a mi korunktól. Nézzünk
rá először Luther útjára és Luther korára!
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

LUTHER ÚTJA
1523-ban Luther negyvenesztendős. Sok szempontból már tapasztalt
gondolkodó, más szempontokból viszont még előtte áll a fontos tapasz
talatoknak. Tizennyolc éve szerzetes, ismeri a szerzetesi élet megtartó
fegyelmét és sokféle ellentmondását. Több mint tíz éve a Szentírás tanára
a wittenbergi egyetemen, küzd az Írás helyes értelmezéséért, és erre
a küzdelemre tanítja és neveli a diákjait is. Gyakorlott vitázó, a kilencven
öt tétel kifüggesztését követően számos nagy figyelmet vonzó, nyilvános
vitában vett részt. Teológusként hozzászólt egy sor, az akkori közéletet
foglalkoztató kérdéshez; ma azt mondanánk, nagy érdeklődést keltő
közteológiát vagy nyilvános teológiát művelt. Írásai nem maradtak válasz
nélkül: kiközösítette a pápa, átok alá helyezte a wormsi birodalmi gyűlés,
életét Bölcs Frigyes szász választófejedelem hatékony védelmének köszönheti. Ezek a tapasztalatok formálják a politikai hatalomról és annak
határairól 1523-ban megfogalmazott gondolatait.
Mi az, amit 1523-ban Luther még nem ismer? Nem tudja például, hogy
mit jelent házasságban élni, családfőnek lenni, gyermekeket nevelni és
a családtagjaiért személyes felelősséget viselni. Nem tudja, hogy mit
jelent egy egyházi reformmozgalom élén állni, amelynek van markáns
teológiai programja, és vannak a programhoz csatlakozó választófejedel
mek, városi tanácsok, egyetemek, lelkészek, gyülekezetek és a program
jegyében tanító iskolák. Nem tudja, hogy milyen az, amikor ezt a progra
mot az egyházi hatalom élén a pápával és a politikai hatalom élén a német-
római császárral nemcsak elutasítja, hanem elpusztítással fenyegeti.
Mindezt csak 1523 után fogja megtapasztalni, és csak a későbbi írásaiban fog majd rájuk reflektálni. Ezekben az írásokban egyszerre igyekszik
ragaszkodni a korábbi felismeréseihez és álláspontjaihoz, és válaszolni
is azokra a kérdésekre, amelyekkel csak akkor találkozott először. Az új
válaszok nem mindig illenek bele a régi keretbe. Lehet erre azt mondani,
hogy Luther nem következetes. De lehet azt is mondani, hogy az új kihívásokra tudott olyan válaszokat adni, amelyek az ő korábbi gondolatvilágát is kitágították. Fontosabb volt neki az új problémával érdemben
foglalkozni, mint pusztán a tegnapi véleményét megismételni. Számom
ra ez a második megközelítés a szimpatikusabb.
Luther egyes gondolatait tehát a saját szélesebb gondolatmenetének
és változó reflexióinak a kontextusában kell olvasnunk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy szövegei tengeréből kiragadunk egy-egy nekünk
Politikai hatalom, engedelmesség és ellenállás Luther teológiájában
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tetsző mondatot, zászlóra tűzzük, és lobogtatjuk, mondván, hogy így
szól „az igazi Luther”. Luther gondolatainak a változásait is nyomon
kell követnünk ahhoz, hogy lássuk, merre tart az útja. A változások
mérlegelésekor, értékelésekor pedig figyelembe kell vennünk Luther út
jának a természetes korlátait is: a viszonylag rövid időt, amely neki ada
tott, és annak a kornak a viszonyait, amelyben élt.

120

LUTHER KORA
Történészek és teológusok gyakran jellemzik úgy Luther korát, mint
a változások korát, átmenetet a középkor és az újkor között. Eszerint
a középkor stabil életviszonyai fellazultak, a rend felborult, a hűbéri lánc
csúcsán álló uralkodók hatalma megrendült, a polgárok, sőt a parasztok
is több jogot és életlehetőséget követeltek maguknak. Néhányan magasabbra jutottak és meggazdagodtak, de a többséget mélyen megviselte
a bizonytalanság és a fenyegetettség érzése. Sok igazság van ebben a lát
leletben, viszont eltakarhatja előlünk azt az egyszerű tényt, hogy mindezzel együtt Luther korát olyan régi és megkérdőjelezhetetlennek látszó
szemléletek jellemezték, amelyektől a mi korunk már igen messze van. Ez
azt is jelenti, hogy a mi kortárs tapasztalatainkat, amelyek számunkra
maguktól értetődőek, nem lehet minden további nélkül visszavetíteni
Luther korába, és nem lehet a mi kérdéseinkre nála keresni az egyszerű
válaszokat sem. Lássunk néhány fontos különbséget Luther kora és a mi
korunk között!
Luther és kortársai számára természetes volt, hogy az uralkodók
uralkodócsaládokból származnak, és öröklés útján nyerik el a felhatalmazásukat az uralkodásra. Hogy történetesen a család melyik tagja fog
uralkodni, ez lehetett vita tárgya a családon belül, ami miatt akár háború
is kirobbanhatott, de a családon kívülről ebbe senki nem szólhatott
bele. Ez a helyzet Németországban Luther után négyszáz évvel is fennállt,
egészen az első világháború végéig. Az első világháborús vereséget követő weimari köztársasággal, amelyet nem dinasztikus uralkodó vezetett,
a legtöbb német nem is tudott azonosulni, és nagy többséggel választották meg azt a Führert, aki a személyes hatalomgyakorlás vágyott
biztonságát ígérte. Jellemző, hogy a Hitler ellen titokban szervezkedő
elit közösség, amelyhez az evangélikus teológus, Dietrich Bonhoeffer is
csatlakozott, mind a weimari köztársaságot, mind a demokratikus válasz
tások révén hatalomba kerülő diktátort veszélyes közjátéknak tekinGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

tette, és arra készült, hogy Hitler bukása után Németország újra monar
chia lesz, amelyet egy régi uralkodócsaládból származó örökös fog irányítani. Luther korában tehát még senki nem gondolt népképviseletre,
választásokra, a választók támogatásáért versengő pártokra, választásokon megnyerhető parlamenti többségre és miniszterelnöki megbízatásra, a parlamenti többség által vagy akár közvetlenül választható
köztársasági elnökre, olyan nyílt politikai versenyre, amelynek a lényege
a rivális párttal vagy politikai közösséggel szembeni ellenállás és ellent
mondás. Ebből adódik az is, hogy az uralkodócsalád tagjain kívül csak
azoknak lehetett beleszólása a vezetésbe, akivel a családtagok közvetle
nül érintkeztek, rajtuk kívül mindenki végtelenül messze volt attól, hogy
befolyásolhassa a politikai döntéseket. Ezt a helyzetet a nagy többség
úgy fogadta el, mint természetes adottságot. Ez a számunkra már szinte
elképzelhetetlen és átélhetetlen helyzet a kontextusa Luther politikai
élettel kapcsolatos mondatainak, azoknak is, amelyek a hitvallási irataink
ban maradtak ránk.
Luther mondatainak másik fontos kontextusa a nyugati egyháznak
a társadalmi és szellemi élet minden területét meghatározó szerepe.
Maga a tény, hogy Luther kritikája elsősorban a korabeli egyházi élet,
a teológiai tanítás és az egyházi hatalomgyakorlás hibáival szemben
fogalmazódott meg, önmagában is mutatja, milyen fontos tényező volt
akkoriban az egyház, és mennyire megkerülhetetlen volt az élet minden
területén az, amit az egyház képviselt. Nem változtatott ezen Luther szá
mára a reformáció sem, hiszen még Luther is egész életében az egységes
nyugati egyház tagjának tekintette magát. Luther számára természetes
volt, hogy a császártól a legszegényebb parasztig mindenki a Szentírásra
tekint, kérdés csak az lehetett, hogy az Írást jól érti-e, és amit megért,
azt az életében követi-e. Ismert távoli alternatívákat: az antik Rómát vagy
az Oszmán Birodalmat, ahol az Istentől kapott hatalmat a Szentírásra
való tekintet nélkül gyakorolták, de a maga világában komolyan nem
számolt ezekkel a változatokkal. Az egyházi hatalomtól gondosan megkülönböztetett politikai hatalomra úgy tekintett, mint Isten kinyújtott
karjára, amelynek a helyes működésére nézve ugyanaz a Szentírás az
irányadó, mint amely a keresztény élet más dimenzióit is Isten világossá
gával tölti el. Luther nem számolt, nem is számolhatott olyan nyugati
világgal, ahol a Szentírás nem számít a legfontosabb hivatkozási alapnak.
Mi a magunk 20. és 21. századi tapasztalataiból kiindulva alig tudjuk
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elképzelni ezt a világot, és a kihívásainkra sem kaphatunk közvetlen
válaszokat Luthernek a saját világára adott reflexióiból sem.
A MI ÚTJAINK ÉS A MI KORUNK
Miután megfogalmaztunk néhány gondolatot Luther útjával és Luther
korával kapcsolatban, ejtsünk néhány szót a mi utunkról és a mi korunk
ról is. Mindannyian, akik részt veszünk ebben a beszélgetésben, jövünk
valahonnan, és tartunk valahová, valamint vannak tapasztalataink is
a korról, amelyben élünk. Néhány kérdés megválaszolásával próbáljuk
meg tisztázni a magunk és egymás számára azt, hogy kik vagyunk, hol
tartunk, hogyan látjuk azt a világot, amelyben élünk.
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KÉRDÉSEK
• Mit tudok Lutherről, miért érdeklődöm Luther iránt?
• Hogyan tapasztalom meg a politikai hatalomgyakorlást? Vannak-e
emlékeim az 1990 előtti pártállamról? Vannak-e emlékeim a többpártrendszer megszületéséről? Ha vannak emlékeim a rendszerváltásról, 1990 körül voltak-e olyan várakozásaim, amelyek teljesül
tek, és olyanok, amelyekben csalódtam?
• Hol tart ma, merre halad ma a magyarországi politikai hatalomgya
korlás? Tudok-e személyesen valamilyen hatást gyakorolni a politikai
életre?
• A mai magyarországi politikai hatalomgyakorlással kapcsolatban
mit kérdeznék meg Luthertől?

2. Az egyházi hatalom és a világi hatalom Luther korában
A KÉT KARD
A középkori Nyugat évszázadait meghatározta az invesztitúraharc, azaz
a mindenkori pápák és a világi uralkodók küzdelme azért, hogy egy-egy
ország területén ki nevezheti ki az érsekeket, püspököket és más egyházi méltóságokat, akik jelentős földbirtokkal és gyakran katonasággal
is rendelkeztek, tehát a világi hatalmat is gyakorolták. Az egyházi méltó
ság annak a hűbérese lett, aki hatalomhoz juttatta, neki tatozott hűséggel
és engedelmességgel. Nagy Károly, a Frank Birodalom császára 800-ban
a pápától kért koronát, így szimbolikusan alárendelte magát neki, de
ragaszkodott ahhoz, hogy a birodalom érsekeit és püspökeit ő nevezze
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ki. Ezt a mintát követték a magyar királyok is, Istvántól kezdve Károly
Róberten és Mátyáson keresztül a Habsburg uralkodókon át egészen
a királyság korának a végéig. Magyarországon tehát az egyház jellemzően a világi hatalomnak alárendelten élt és szolgált. Másképp alakult
az invesztitúraharc története a Német-római Birodalomban, ahol hol
a császár, hol a pápa került fölénybe. VII. Gergely pápa és IV. Henrik csá
szár konfliktusából, amelynek a leghíresebb részlete a császár Canossa-
járása, végül a császár került ki győztesen, de bő száz évvel később,
a IV. lateráni zsinaton (1215) elnöklő III. Ince pápa nagy biztonsággal
nevezhette magát a Nyugat első uralkodójának.1 Ezt a helyzetet írta le
a pápaság oldaláról a „két kard” elmélete: Isten két kardot adott, a lelki
hatalom kardját és a világi hatalom kardját, és mind a két kardot a pápa
kezébe adta – amint ezt végül az Unam sanctam kezdetű bullában VIII.
Bonifác pápa 1302-ben ki is hirdette.2 Ezzel a helyzettel szemben töreke
dett Luther arra, hogy az Isten adta második kard, a világi hatalom
kardja az egyháztól vétessék el, és adassék a világi hatalom kezébe.
A PÁPAI ABSZOLUTIZMUS ÉS A ZSINATI MOZGALOM
A pápák abszolút hatalmát nemcsak a világi uralkodók állították kihívás
elé, hanem belső egyházi reformmozgalmak is felvetették egy közösségi
vezetés lehetőségét. Ilyen volt a 15. századi zsinati mozgalom is, amely
végül elbukott. Bibó István az 1960-as évek végén írt egy játékos „mi
lett volna, ha?” típusú gondolatmenetet arról, hogy milyen irányt vehetett
volna a Nyugat története, ha ez a zsinati mozgalom győz. Ebbe a játékos
kísérletbe mint egészen valószínűtlen lehetőséget beilleszti a tényleges
történetet. Ebben a néhány mondatban Bibó a lutheri reformáció esélyeit
is érinti, utalva mind a kezdetek kihívásaira, mind a későbbi fejlemények
re. Bibó mondataival kitérőt teszünk a reformációt követő időszak felé
is, éppen csak rámutatva néhány későbbi problémára: „…a pápai abszo
lutizmus helyreáll, ennek következtében a keleti kereszténységgel a zsi
nati mozgalommal egyidejűleg létrejött egység hamarosan felbomlik,
a 16. században a protestáns kongregációk külön egyházakként szerve
ződnek, s az Egyház megkövült keleti ortodoxiára, energikus, de a hatalom kísértéseinek magát teljesen átengedő, merev és bezárkózó katoli
1
2

Lásd például: Gritsch 2021, 102–117. o.
Lásd https://hu.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam. (Megtekintés: 2022. április 18.)
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cizmusra és kezdetben dinamikus, de hamar lendületét vesztő, atomizált protestantizmusra bomlik szét; az alkotmányosság, demokratizmus,
felvilágosodás, szabadgondolkodás, filantrópia és a modern tudomány
nagy mozgalmai mind az Egyházon kívül és túlnyomó részben elsősorban a katolikus Egyház, de nem kis mértékben a protestáns egyházak
ellenére vagy legalábbis nélkülük jönnek létre, s az egyházak a modern
világgal szemben mindinkább elvesztik mindennemű kezdeményezőképességüket, és a lemaradás és utánkullogás állapotába jutnak.”3
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A PÁPAI ABSZOLUTIZMUS HATÁSAI LUTHER KORÁBAN
A NÉMET-RÓMAI BIRODALOMBAN
A nyugati katolikus egyház nagy szellemi teljesítménye volt a rend
szerezett egyházjog (kánonjog) létrehozása. Az első egységes egyházi
törvénykönyv, a Corpus Iuris Canonici 1140 körül jött létre, ennek újabb
kiadása 1317-ben született. Ezután egészen a Codex Iuris Canonici
1917-es létrehozásáig nem született újabb egységes törvénykönyv. Az
1317-es kiadásba több kiegészítés került, valamint zsinati rendelke
zések, szerzetesrendek kiváltásággyűjteményei és más magángyűjtemények is jogforrásul szolgáltak az egyház joggyakorlata számára.4
Luther születésekor az egyházjog az élet minden területére kiterjedt,
sokkal hatékonyabban szabályozta a politikai, gazdasági folyamatokat,
az oktatást, a házasságot és a családi életet, mint az akkor még gyerekcipőben járó polgári (civil) jog.
A Német-római Birodalomnak 1520 körül háromszázhatvannégy köz
igazgatási egysége volt, amelyek mind saját jogrendszer alapján működ
tek. A közigazgatási egységek közel felét egyházi személyek, érsekek,
püspökök, apátok, prelátusok vezették. A birodalom hét választófejedel
me közül hárman voltak érsekek (Köln, Mainz, Trier), mellettük még egy
érsekség, negyvenhat püspökség és nyolcvanhárom szerzetesrend vagy
prelátusság működött. A három érsek-választófejedelem és a püspökök
közül harmincan együtt a birodalom földbirtokainak negyedrészét tartották a kezükben, amelyen mindennemű polgári kontroll vagy rivális
nélkül uralkodtak. Az egyházi hatalom viszont az ezeken túli területekre
is kiterjedt. Az egyház tartotta fenn a legtöbb iskolát, kórházat, szegény
3 Bibó 2016, 287. o.
4 https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyházi_Törvénykönyv. (Megtekintés: 2022. március 14.)
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házat és karitatív intézményt. Az egyház alapította és engedélyezte az
egyetemeket, így az egyetemek jogi fakultásait is az egyházjog határozta
meg. Az egyház a lelki hatalmára hivatkozva igényt tartott nemcsak a kle
rikusok, a szerzetesek és a hívők, hanem zsidók, muszlimok, eretnekek,
átutazók, zarándokok, diákok, tengerészek és kereskedők, valamint a per
sonate miserabiles körébe tartozók: az özvegyek, árvák, szegények életére
vonatkozó igazságszolgáltatásra is. A lelki hatalom gyakorlásának a köré
be tartoztak az egyházi adók és adományok, a végrendeletek, a házassági
és családi konfliktusok, a mindennapi fegyelmi ügyek. Mindezeken túl
az egyház a világi hatalom gyakorlására is igényt tartott, azokon a terüle
teken is, amelyeken polgári felsőbbség is működött. A peres feleknek
lehetőségük volt arra, hogy polgári bíróság helyett egyházi bíróságot
válasszanak, így megkerüljék a polgári igazságszolgáltatást ott is, ahol
világi felsőbbség irányított. Mindezzel az egyházjog a polgári jog fölé
került, amely megfelelt a középkori egyház azon szemléletének, hogy az
egyházi rend, a klérus hierarchikusan magasabb rendű, mint a nem kle
rikus világ bármely szereplője.5
LUTHER FELVESZI A HARCOT AZ EGYHÁZI HATALOMGYAKORLÁS
V ISSZÁSSÁGAIVAL SZEMBEN: A KÖZ(ÉLETI)-TEOLÓGUS SZÜLETÉSE
Luther lépésről lépésre került szembe ezzel a szemlélettel és gyakorlat
tal. A széles körben is olvasott életrajzai szerint a pápaság intézményébe
vetett feltétlen hite először 1510–11-es római zarándoklata idején rendülhetett volna meg – de a sok furcsaság, amellyel találkozott, akkor
még nem tette a pápai hatalom kritikusává.6 Az 1517-ben közreadott
kilencvenöt tételt is abban a hitben fogalmazta meg, hogy a búcsúcédulák
üzlete kapcsán tapasztalt visszaélések feltárásával értelmes beszélgetést
kezdeményezhet, amelynek révén orvosolni lehet az egyház tanításától
és gyakorlatától idegen hibát.7 1520-ban viszont megszületnek a vita
iratok, amelyekben Luther teljes tudatossággal és igen részletesen tárgyalja korának politikai, gazdasági és jogi problémáit. Hadd idézzem
Prőhle Károlyt, a magyarországi evangélikusság egyik legnagyobb 20.
századi teológus tekintélyét:
5 Witte 2002, 33–36. o.
6 Friedenthal 1977, 95–113. o.
7 Uo. 155–174. o.
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„1520-ban [Luther] megírta »A német nemzet keresztyénségéhez
a keresztyén rend javításáról« című munkáját. Ebben kifejti az egyház
és a közélet minden területére kiterjedő reformprogramját, és felhívja
a nemességet és a városokat: ragadják meg a kezdeményezést, és fogja
nak hozzá a program megvalósításához. Ugyanebben az évben írta meg
»Az egyház babiloni fogságáról« című könyvét is, amelyben teológiai
kritikával és érveléssel teszi szabaddá az utat az egyház reformálása
felé. Páratlan hatású volt ez a két irat. A lutheri reformáció közügy
lett.”8
Hasonlóan széles keretbe állították Luther – 1520 után is folytatódó –
közéleti munkásságát 2019-ben püspökeink, akik a Luther válogatott
művei sorozat Felelősség a társadalomért alcímű kötetéhez írtak ajánlást:
„[A vaskos kötet e]szméltető egyrészt merészségével. Luther ezekben az írásokban kora társadalmi kérdéseinek igen széles körét érinti.
A gazdasági kérdésektől (például uzsora) a házasság problémáin át
a világi felsőbbség működésének kérdéséig foglalkozik mindazokkal
a témákkal, amelyek kora emberére hatással voltak. A wittenbergi refor
mátor nem érzi úgy, hogy neki csak a »lélek« dolgaival kellene törődnie,
és rá nem tartoznak ezek az ügyek. Az aktuális kérdéseket tárgyaló írások
mögött egy nagyon reális és biblikus antropológiai szemlélet húzódik
meg: Luther egységben látja az embert, lelkét és testét nem választja el
mesterségesen egymástól, hanem komolyan veszi, hogy a keresztény
ember az élet minden területén keresi a krisztusi utat. Ez a holisztikus
megközelítés szabadítja fel arra, hogy állást foglaljon ezekben a látszólag
»nem egyházi« kérdésekben is.”9
Az ajánlás szerzői később Luther írásai másik jellegzetességeként az
evangéliumi szemléletről mint „módszertanról” írnak, majd így folytatják:
„A másik »módszertani« tanulság ezekben az írásokban az együtt
szenvedés szembeötlő jellegzetessége. Luther együtt gyötrődik kora em
8

9

Prőhle Károly: Bevezetés Luther négy iratához. In: uő (szerk.): Luther Márton négy
hitvallása. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1983. 5. o.
A két hivatkozott irat a Luther Kiadó Luther válogatott művei (a továbbiakban: LVM
1–9.) sorozatában, részben új fordításban olvasható. A német nemzet keresztény nemes
ségéhez a kereszténység állapotának megjavítása ügyében, LVM 2: 155–232. o.; Az egyház
babiloni fogságáról szóló előjáték, LVM 2: 239–338. o.
Fabiny Tamás – Kondor Péter – Szemerei János: Ajánlás. Intellektuális bátorság és
evangéliumi szemlélet. In: LVM 4: 9 o.
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berével azok között a kihívások között, amelyek meghatározták a 16. szá
zadi Wittenberg, a német fejedelemségek és Európa életét. Nem kívülállóként, valamiféle spirituális steril távolságtartással, hanem kortársai
val teljes szolidaritásban fogalmazza meg tanácsait és útmutatásait. Ez
az a kritikusan szolidáris magatartás, amelyet ma is érdemes folyamato
san eltanulnunk a reformátortól.”10
Szó sincs tehát arról, hogy Luther a teológia mellett ne foglalkozott
volna a közélettel. Ugyanakkor a témánk szempontjából rendkívül fontos, hogy a közéletet érintő kritikája először a nyugati egyház teológiájá
nak és jogi, politikai, valamint gazdasági gyakorlatának, tehát az egyház
hatalomgyakorlásának a kritikája, és írásait haláláig ez a közéleti érdek
lődés határozza meg. Az egyházkritika mellett fog majd később megjelen
ni a világi hatalomgyakorlás kritikája, amely az egyházkritikához képest
mindig halkabb, óvatosabb, határozatlanabb marad. Ezek a kritikus
mondatok viszont fontos szerepet játszanak majd azoknak a lutheri
inspirációknak a számbavételében, amelyek a 20. és 21. század politikai
gyakorlatának talán legfontosabb újításai, az aktív erőszakmentes ellen
állás és a polgári engedetlenség felé mutatnak.
KÉRDÉSEK
• Ha Luther ma élne, milyen közéleti kérdésekkel foglalkozna?
• Lehet-e az írásai alapján arra következtetni, hogy egyes, ma gyakran
vitatott közéleti kérdésekben milyen véleményt képviselne? Ha
lehet, miért lehet? Ha nem lehet, miért nem?

3. Luther emberképe A keresztény ember szabadsága című
értekezése alapján
1520
Ebben az esztendőben Luthernek öt olyan irata látott napvilágot, amelyek mind kihívásokra adott válaszként születtek, utólag pedig alapvető
kérdéseket tisztázó reformiratoknak bizonyultak. Sorrendben az első
A jócselekedetekről, a Tízparancsolat magyarázata, amelyet Luther erede

10

Uo. 10. o.
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tileg igehirdetésnek szánt, de kisebb könyv lett belőle.11 A második egy
vitairat A római pápaságról,12 a harmadik és a negyedik a már említett
A német nemzet keresztény nemességéhez és Az egyház babiloni fogsá
gáról, az utolsó pedig az Értekezés a keresztény ember szabadságáról.13
A keresztény ember szabadságával kapcsolatban írja le alapvető gondo
latait az emberről. Emberképe viszont már korábban, A római pápaság
ról szóló vitairatban is megjelenik. Először ehhez az íráshoz fordulunk,
mert itt egészen világosan látszik, hogy milyen vitahelyzetben született
meg Luther antropológiai meggyőződése.
Egy lipcsei ferences szerzetessel vitatkozik Luther, aki megtámadta
a pápával kapcsolatos nézeteit. Luther fő érve, hogy a kereszténység
nem a Róma püspöke által reprezentált külső és látható egységből
származik, hanem a Krisztussal való lelki, láthatatlan egységből. Ne feledjük, hogy a külső és látható egységet az az egyház tulajdonította magá
nak, amely hatalmi játszmákba bonyolódott, és igényt tartott a második
kardra, a világi hatalomgyakorlás eszközeire is. Luther tehát kora intéz
ményes egyházának a kritikája körében különbözteti meg egymástól
a külsőt és a belsőt, a láthatót és a láthatatlant. Ez a kritika és a vele együtt
járó indulat jelenik meg az érvelésében is:
„Azért aki azt mondja, hogy a látható gyülekezet vagy egység teszi
a kereszténységet, az a maga bolond esze után indul, és aki erre a beszéd
re az Írást alkalmazza, az az isteni igazságot a maga hazugságaira vonat
koztatja, és Istent hamis tanúvá teszi, amint ez a nyomorult romanista
[azaz lipcsei vitapartnere – Cs. A.] cselekszik, aki mindazt, ami a keresztény
ségről írva van, a római hatalom külső pompájára vonatkoztatja […].
[Ahogyan] a római egységbe való tartozás nem tesz keresztényekké,
úgy nem tesz eretnekké, sem pogánnyá az ezen egységen kívül maradás
sem.”14
A külső és a belső, a látható és a láthatatlan radikális megkülönbözte
tése lesz az alapja Luther emberképének is, ahogyan az iratban később
olvassuk:

11
12
13
14

Sermo a jócselekedetekről, LVM 2: 22–100. o.
LVM 2: 106–147. o.
Uo. 345–377. o.
A római pápaságról. LVM 2: 115. o.
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„További következmény, hogy valamint az ember két részből, testből
és lélekből áll, úgy a kereszténységhez nem teste szerint tartozik, hanem
lelke, sőt hite szerint. […] test szerint való személyét illetőleg mindenki
egyenlő (Gal 5,6). Akinek azonban különb a hite, reménye és szeretete,
az jobb keresztény, amiből nyilvánvaló, hogy a kereszténység lelki közös
ség, amelyet az e világi közösségek sorába iktatni éppoly kevéssé lehet,
mint ahogy a lelkeket nem lehet a testek, a hitet a világi javak közé soroz
ni. […] Bár […] a »lelki« és »egyházi« szócskát erőszakos eljárással
a […] külsőséges dolgokra alkalmazzák, voltaképpen az mégiscsak a hit
re vonatkozik, mely lélekben igaz, és valódi papokká és keresztényekké
tesz…”15
Látjuk tehát a vitahelyzetet, amely Az értekezés a keresztény ember
szabadságáról gyakran idézett mondatait is keretbe foglalja. A vita isme
retében könnyebb lesz felismerni és megérteni a lutheri emberképnek
az aszimmetriáját is, azaz a „testi” ember és a „lelki” ember kölcsönös
kapcsolatát módosító elképzelést, amely majd a teológiája széles körét
meghatározza.
ÉRTEKEZÉS A KERESZTÉNY EMBER SZABADSÁGÁRÓL
Isten két kardjának, kétféle kormányzásának a megkülönböztetését
a fiatal Luther tehát az emberképével alapozza meg. Az embert kettős
természetű lényként, „lelki” és „testi” emberként írja le, amit Pál apostol
szóhasználatát követve így részletez: az ember lelki természete szerint
„belső” vagy új ember, testi természete szerint „külső” vagy óember.
A belső embert Isten igéje, de ezen belül is Isten ígérete, az evangélium
teszi szabaddá. Így lesz igazzá rá Luther paradox tételpárjának az első
állítása: a keresztény ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve
senkinek. Az új ember viszont ebben a világban maradéktalanul nem szü
lethet meg, ezért testi, óemberek is vagyunk, akikre a paradox tételpár
másik állítása vonatkozik: a keresztény ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek. A paradox tételek Krisztus személyében találkoznak, hiszen ő mindenkivel szemben szabad, mégis min
denkinek aláveti magát, egészen a kereszthalálig. A Krisztussal való kap-

15

Uo. 116–118. o.
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c solat teszi a keresztény embert lélekben szabaddá, testben pedig minden
felebarátjának készséges szolgájává.16
A lélek és a test megkülönböztetésével párhuzamosan beszél Luther
a személy és a cselekedetek megkülönböztetéséről is. A személyhez ren
deli a hitet, amely felismeri Isten üdvözítő ígéretét, az evangéliumot,
a cselekedetekhez pedig a törvényt, amelyre a testi embernek szüksége
van, de nem tudja betölteni, és nem is vezethet az üdvösségre. Teológiája
megértése szempontjából nagyon fontos, amit itt Krisztusról tanít. Szerinte „nem volna elég, sem keresztényi, ha Krisztus cselekedeteit, életét
és szavait történeti módon, mint valamikori eseményeket hirdetnénk,
amelyeket elég életformáló példaként ismerni, ahogyan most a legjobbak
prédikálnak. […] Ezzel szemben úgy kell prédikálni, hogy iránta hit ébredjen, amely szerint nemcsak van Krisztus, hanem érted és értem van
Krisztus, és hogy az történjék bennünk, amit róla hirdetnek, és aminek
őt nevezik. Mert ez a hit születik és épül, ha azt hirdetik, hogy Krisztus
miért jött, mit hozott és mit ad, milyen módon és milyen célra kell azt
elfogadni.”17
Hasonlóan tehát ahhoz, ahogyan Luther elválasztja egymástól a „testi”
embert és a „lelki” embert, elválasztja egymástól a történeti Jézust, aki
cselekedett és példát adott, a feltámadott és a Szentlélek által jelen való
Krisztustól, akinek a bűneink bocsánatát és az üdvösségünket köszön
hetjük, és akit a lelki ember hitben ismerhet fel. Az emberkép, az antropo
lógia aszimmetriája eléri a Krisztus-képet és a krisztológiát is. Abból az
önmagából helyes állításból, hogy nem elég Krisztusról mint történeti
személyről és példáról beszélni, az érvelés afelé mozdul el, hogy a hitben
megragadható üdvözítő Krisztus mellett nem is kell a példaadó személy
ről beszélni, hiszen a „lelki” ember az üdvözítőt keresi. Krisztus tehát
nem a hús-vér „valóságos ember”, aki példa lehet számunkra, és megtanít
minket félelem, harag és erőszak nélkül élni, és aki a teljes e világi életünket meghatározhatja, hanem a Megváltó, akit a törvénytől elkülönült
evangélium mutat meg számunkra, és akit a cselekedeteinktől elkülönült
hitünkkel ragadhatunk meg.

16
17

A keresztény ember szabadságáról. LVM 2: 346. o.
Uo. 357–358. o.
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A FA ÉS A GYÜMÖLCS
Ez a mind az emberképben, mind a Krisztus-képben megjelenő aszimmet
ria egészen kézzelfogható akkor, amikor Luther a Hegyi beszéd egyik
mondatára épít fel magyarázatot. Idézi Mt 7,18-at: „Nem hozhat a jó fa
rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.” A fa és a gyümölcs
képe a Hegyi beszéd kontextusában a személy és a cselekedet összetarto
zását fejezi ki, mégpedig abban a vitahelyzetben, amikor a kereszténye
ket hamis próféták, báránybőrbe bújt farkasok akarják megtéveszteni,
manipulálni és rávenni arra, hogy jónak gondolják a rosszat vagy rossz
nak gondolják a jót. „…gyümölcseikről ismeritek meg őket” – mondja Jézus.
Ha a gyümölcs jó, a fa is jó, ha a gyümölcs rossz, a fa is rossz. Máté evan
gélista Jézusa később részletezi is ezt az értelmezést. 12,33–37-ben,
szintén a fa és a gyümölcs képéhez hozzáteszi, hogy „amivel csordultig
van a szív, azt szólja a száj”, végül pedig „szavaid alapján ítéltetsz majd
igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek”.
A fa és a gyümölcs egyszerű összetartozását, kölcsönös egymásra mu
tatását Luther megtoldja egy ok-okozati összefüggéssel. Az összefüggés
kézenfekvő, hiszen a természet elemi rendjét tükrözi, de megváltoztatja
a kép eredeti szimmetriáját.
„Az pedig világos, hogy nem a gyümölcs termi a fát, és fa sem terem
a gyümölcsökön, hanem ellenkezőleg: a fák termik a gyümölcsöket, és
a gyümölcsök teremnek a fákon. Ahogyan tehát szükséges, hogy a fák
előbb legyenek, mint a gyümölcseik, és a gyümölcsök nem teszik a fákat
sem jóvá, sem rosszá, hanem ellenkezőleg: ilyen vagy olyan fák teremnek
ilyen vagy olyan gyümölcsöt, úgy szükséges, hogy előbb maga az ember
személye jó vagy rossz legyen, mielőtt jó vagy rossz cselekedetet tenne,
és cselekedetei nem teszik őt rosszá vagy jóvá, hanem ő maga teszi a cse
lekedeteit rosszá vagy jóvá.”18
Kár, hogy Luther nem gondolt arra, hogy a jó fa a jó gyümölcs magjából sarjad ki. A fa és a gyümölcs egyszerű és kölcsönös megfelelését
ezzel a magyarázattal Luther tehát felülírta, és létrehozott egy olyan gon
dolati konstrukciót, amelyben a fa az elsődleges, a gyümölcs a másodlagos, a fa jellemzi a gyümölcsöt, de – szemben Jézus világos szavával
– a gyümölcs nem jellemzi a fát. A fa és a gyümölcs kapcsolatának a meg
lazításával meglazította az Isten lelki kormányzása alatt élő belső ember
18

Uo. 362. o.
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és az Isten világi kormányzása alatt élő külső ember kapcsolatát is.
Ugyanaz az ember a lelki ember és a testi ember, vagy két különböző
emberről beszélünk, akik más-más hivatásnak próbálnak megfelelni,
és akikre más-más szabályok vonatkoznak? Látni fogjuk majd, hogy
Luther hogyan birkózik ezekkel a kérdésekkel.
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KÉRDÉSEK
• Lehetséges-e, hogy az emberképben és a Krisztus-képben felfedezett aszimmetria annak a vitahelyzetnek a következménye, amelyben Luther csak a hatalmi játszmákba bonyolódott egyházzal,
valamint a játszmáknak áldozatul esett, tehetetlen emberekkel
találkozott, és nem volt tapasztalata látható Krisztus-követő közös
ségről?
• Dietrich Bonhoeffer az egyik utolsó ránk maradt írásában, amelyet
1944 augusztusában írt a börtönben, és a jövő egyházáról szóló
tervezett könyvének a vázlatát tartalmazza, hangsúlyozza, hogy
a jövő egyházának „[n]em szabad alábecsülnie a »példakép« jelentőségét (amely Jézus emberségében gyökerezik, és amely annyira
fontos Pál tanításában!); az egyház szavát nem a fogalmak, hanem
a példamutatás teszi nyomatékosság és hathatóssá”.19 Miért lehetett
ez fontos a Hitvalló Egyház nyílt ellenállásának és az elit hivatalno
kok és katonák titkos ellenállásának kudarcát átélő teológusnak?
• Mit jelent számunkra egyházunk stratégiájának címadó mondata:
„Láthatóan evangélikus”?

4. A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki
az ember engedelmességgel –
Miért engedelmeskedjünk a világi hatalomnak?
Megérkeztünk a 2023-ban ötszáz éves könyvhöz. Ez az első hosszabb
írás, amelyben Luther Isten kétféle kormányzásával foglalkozik, egyszers
mind az a könyve is, amelyben először veti fel, hogy nemcsak az egyházi
hatalommal lehet visszaélni, és nemcsak az egyház Istentől elszakadt
hatalomgyakorlására kell a figyelmet felhívni és vele szemben a keresz
19 Bonhoeffer 1999, 183. o.
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tényeket felkészíteni, hanem a világi hatalom is lehet bűnös, elszakadhat
Istentől, és erre a keresztény embernek is reagálnia kell.
MIÉRT ÍRTA LUTHER A KÖNYVET?
Luther ebben az írásában egy kellemetlen kihívásra is válaszol. A szomszéd tartomány ura, György szász herceg ugyanis egy 1522. november
22-én kiadott rendeletében betiltotta a hercegi Szászországban a Luther
által fordított német Újszövetséget. Idézzük fel az előzményeket: 1521
áprilisában a wormsi birodalmi gyűlésen Luther az Isten igéjéhez kötött
lelkiismeret szabadságáról tanúskodott. Wormsból hazafelé menet Bölcs
Frigyes szász választófejedelem, Luther legfontosabb világi protektora
látszólag elraboltatta Luthert – megmentve ezzel az életveszélytől –, és
Wartburg várába vitette. Luther 1522 tavaszáig tartózkodott Wartburg
ban, György lovag álnéven, ezalatt fordította németre az Újszövetséget.
A német Újszövetség ezáltal az Isten igéjéhez kötött szabad lelkiismeret
hangja és a korabeli közéletet elemi erővel formáló tényezője lett; ezt
a hangot akarta elhallgattatni György herceg. A világi felsőségről szóló
könyv márciusban jelent meg. György herceg már március 21-én tiltakozott ellene Bölcs Frigyesnél, de a választófejedelem újra megvédte
Luthert és a szabad lelkiismeret melletti tanúságtételét.
A könyv János szász herceghez (Bölcs Frigyes szász választófeje
delem öccse, aki Frigyes halála után, 1525-től 1532-ig Állhatatos János
néven lesz szász választófejedelem) szóló ajánlással kezdődik, és három
részre tagolódik. Az ajánlással és az első résszel ebben a negyedik beszél
getésben, a második résszel az ötödik beszélgetésben, majd a harmadik
résszel a hatodik beszélgetésben foglalkozunk.
A HEGYI BESZÉD AZ AJÁNLÁSBAN
Az ajánlás élén Luther idézi Jézus Hegyi beszédének azokat az igéit,
amelyek a 20. században az aktív erőszakmentes ellenállás legfontosabb
forrásaivá váltak: ne szálljatok szembe a gonosszal, engedd át a felső
ruhádat is (Mt 5,38–39). Luther nemcsak idézi, hanem saját kiegészítésé
vel értelmezi is Jézust, hiszen ezt olvassuk: „Ne szállj szembe a gonosszal,
hanem légy engedékeny ellenfeleddel.”20 Ez az egész középkorra jellem
ző értelmezés eltünteti Jézus szavainak azt a tartalmát, amelyet a 20. szá
20 A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel. LVM 4: 87. o.
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zadi bibliatudomány tárt fel: Jézus, aki maga is minden viszonylatban
szembeszállt a gonosszal, ezekben a szavaiban sem általában a szembe
szállástól, hanem az erőszakos szembeszállástól óvja a követőit.21 Luther
és az egész középkori bibliaértelmezés ezekből a jézusi szavakból még
nem az aktív, hanem csak a passzív ellenállásra való felszólítást hallotta
meg, és Luther is ezt próbálja meg írása elején reflektálni. Elutasította
azt a kísérletet, amely szerint Krisztus szavai a „tökéleteseknek” szólnak
– akiken akkor szűkebb értelemben a szerzeteseket, tágabb értelemben az egész egyházi rendet értették –, tehát nem minden keresztény
embert szólítanak meg. Elutasította azt a visszaélést is, amely a „tökéle
tesnek” tekintett egyházi rendnek a szelídség mellett a világi kardot is
a kezébe adta, ennélfogva az egyszerre birtokolta a krisztusi szelídség
erkölcsi tekintélyét és a világi erőszak eszközeit. Ebből a hamis helyzet
ből keresi a kiutat.
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ÉRVELÉS A VILÁGI FELSŐBBSÉG IRÁNTI ENGEDELMESSÉG MELLETT
Az első rész elején Luther visszautal a három éve írott A német nemzet
keresztény nemességéhez szóló iratára, és jelzi, hogy most szűkíteni fogja
a témát arra a kérdésre, „hogy mit kell engedniük és mit nem kell tenniük”.22
Fontosak ebben a rövid mondatban a személyragok: Luther nem álta
lában az olvasókhoz beszél, hanem kifejezetten a fejedelmekhez: az ő
korában ők, és egyedül ők vannak a politikai cselekvés, a döntés lehető
ségének a birtokában. A többiek egyetlen jó választása az engedelmesség,
néhány nagyon jól körülhatárolt kivétellel, amint azt később látni is fog
juk. A folytatásban is a fejedelmekről beszél, mégpedig igen kritikusan:
„És én csak remélem, hogy aszerint fognak igazodni, és nem úgy,
mint ahogy a másik szerint igazodtak: hogy csak megmaradjanak fejedelmeknek, és sohase legyenek keresztényekké. Mert a mindenható
Isten bolonddá tette a mi fejedelmeinket, hogy ők másképp nem gondol
koznak, bármit is tesznek és parancsolnak az ő alattvalóiknak. És az
alattvalók is tévedésben vannak, amikor azt hiszik, hogy mindenben
elannyira tartoznak engedelmeskedni. Kezdték az embereknek parancsol
ni, hogy vessék el maguktól a könyveiket, higgyenek abban, s ragaszkod
21 Például Walter Wink. Első magyar nyelvű bemutatását lásd: Csepregi 2004.
22 A világi felsőségről…, LVM 4: 89. o.
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janak ahhoz, amit ők írnak elő nekik, minek folytán dölyfükben Isten
trónját is elfoglalják, és a lelkiismeret és hit dolgában erőszakoskodnak,
és az ő bolond agyuk szerint a Szentlelket megleckéztetik.”23
Tekintsük most át Luther bibliai igékre alapozott érvelését!
Az erőszakot gyakorló világi hatalom, amely bünteti a rosszat és
megvédi az istenfélőket, Isten akaratán alapul (Róm 13,1–2; 1Pt 2,13–14;
1Móz 9,6; 2Móz 21,23–25). A fegyveres hatalom igazolásába bevonja
Jézust (Mt 26,52) és Keresztelő Jánost (Lk 3,14) is.24
Az igaz keresztények – és nem csak a „tökéletesek”, amint azt a közép
kori egyház tanítja – viszont nem élnek erőszakkal (Mt 5,38–41;
Róm 12,19; Mt 5,44; 1Pt 3,9), és nincs is szükségük a világi hatalom
fenyítésére, hiszen a jó fa magától termi a jó gyümölcsöt (Zsolt 2,6;
Jn 18,36–37; Mt 4,17; Mt 6,33; Mk 1,14).25
A törvény a bűn miatt adatott (1Tim 1,9), a fegyveres világi hatalmat
pedig a nem keresztény többség féken tartására rendelte Isten. A világot
nem lehet az evangélium szerint kormányozni, mert a nagy többség
nem keresztény, és ez mindig így is marad. Az erőszak nélküli élet, a rossz
békés eltűrése, a másik arc odatartása csak az igaz keresztény kisebbség
re vonatkozik, akiket viszont a Szentlélek vezet, ezért nincs is szükségük
sem Isten törvényére, sem a fegyveres világi felsőségre.26
„De mivel az igaz keresztény a földön nem önmagának, hanem felebarátainak él és szolgál, az okból ezen léleknek megfelelően cselekszi
azt is, amire neki nincs szüksége, de a felebarátjának hasznos és szüksé
ges. Mivel pedig a hatóság nagyon szükséges és hasznos az egész világra
nézve, hogy a béke fenntartható, a bűn büntethető s a gonoszok akadályozhatók legyenek, ez okból a legkészségesebben alárendeli magát a ha
talom uralmának, szívesen enged neki, tiszteli a felsőséget, szolgál, s min
dent megtesz, amit csak képes, s ami a hatóságnak javára válik, hogy
legyen tekintélye, és félelemmel viseltessék iránta mindenki…”27
Végül arra a kérdésre, hogy a keresztény ember viselhet-e hivatalt,
lehet-e fejedelem, katona vagy akár hóhér, Luther az eddigieknél jóval
hosszabb és sokkal több bibliai igét felvonultató érvelésben igennel vála
23
24
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szol. Az érvelés lényege ugyanaz, mint fent: neki magának nincs szüksége
a hivatalra, de a felebarát iránti szeretet jegyében nemcsak engedelmes
kedik a hivatalnak, tiszteli és támogatja, hanem be is tölti.28
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MEGJEGYZÉSEK LUTHER ÉRVELÉSÉHEZ
Az érvelésből jól látszik, hogy 1523-ban Luther számára még mindig az
a legfontosabb, hogy az egyháznak a világi hatalom iránti igényével szem
ben igazolja a világi felsőségnek a hatalomgyakorláshoz való jogát, bele
értve ebbe az erőszak gyakorlásának a jogát és szükségességét is. Ennek
a célnak rendeli alá, amit sajátos emberképe szerint (a „lelki” és a „testi”
ember aszimmetrikus kapcsolatában) a keresztény emberről mond:
„lelki” mivolta szerint nincs szüksége a világi hatalomra, hiszen spontán
cselekszi a jót, és ezek a „lelki” emberek alkotják az egyházat, „testi” mi
volta szerint viszont, a felebarát szeretetének a jegyében készségesen
szolgálja a felsőséget, akár az erőszak gyakorlása által is.
Luther teológiájában majd csak később lesz hangsúlyos az a felismerés, hogy a keresztény ember simul iustus et peccator, egyszerre igaz és
bűnös, és majd erre a felismerésre alapozva jelentheti ki neves 20. századi
értelmezője, Gerhard Ebeling, hogy „egy és ugyanazon embert egyszerre
tekintünk keresztény és világi személynek is”.29 Luthernek az imént meg
ismert gondolatmenete szerint kereszténynek és világi személynek lenni
mindig belső konfliktussal jár együtt, a konfliktus pedig kihívás elé állítja
a lelkiismeretet. Luther szerint, mondja Ebeling, „a keresztény személy
nek és a világi személynek is egy és ugyanazon forrásból, a szeretetből
kell merítenie a cselekedeteit”.30 Ebből pedig az következik, folytatja
Ebeling, hogy „ha a két személy megkülönböztetését nem a két szféra vég
leges elválasztására használjuk fel, hanem hagyjuk, hogy ez a lelkiisme
ret állandó kérdése maradjon, akkor megkülönböztetésük jó szolgálatot
tehet abban, hogy az ember minden erejével ügyelni tudjon, hogy arra
a kérdésre, vajon miben áll a neki rendelt feladat, ne a társadalmi élet be
vett szokásai és az előítéletei alapján válaszoljon, hanem nyitott legyen

28 Uo. 97–104. o.
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a szokatlan és rendkívüli cselekedetekre is, mert csak így érvényesülhet
a szeretet egyedül érvényes, igazi parancsa”.31
KÉRDÉSEK
• Lehetséges-e, mint Luther 1523-ban feltételezte, hogy valaki lemond az önvédelemről, és nem áll ki magáért, de a felebaráti szere
tet jegyében akár erőszakot is alkalmazva kész kiállni másokért?
• E lehet-e választani az önvédelmet a másik ember védelmétől?
• A keresztény személy és a világi személy különbségéből és egységéből adódóan milyen lelkiismereti dilemmákkal találkozhatunk
a 21. századi Magyarországon?

5. A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember
engedelmességgel – Hol vannak a világi felsőség hatáskörének
a határai?
A TÚL HOSSZÚ KAR ÉS A TÚL RÖVID KAR
„Evvel ennek az értekezésnek a fő részéhez jutottunk. Mert minekutána
szóltunk arról, hogy világi felsőségnek kell lennie a földön, és arról, hogy
miképpen kell azt alkalmaznunk keresztény és üdvös módon, azt is ki
kell fejtenünk, hogy milyen hosszú a karja, és milyen messze nyújtsa azt,
hogy ne nyújtsa túlságosan messzire, és Isten országába és kormányzásába ne avatkozzék. S azt nagyon szükséges tudni, mert elviselhetetlen
és rettenetes kár származik abból, hogyha nagyon tág teret engednek
neki, és veszélyes, ha szűk határok között mozog. Itt enyhén, amott túl
szigorúan büntet. Jóllehet elviselhetőbb a baj, ha ez irányban vét, és eny
hén büntet, mint ha abban az irányban vét, és túl szigorúan büntet,
mert mindig jobb, ha egy gazfickót életben hagynak, mint ha egy igaz
embert megölnek, minthogy a világnak van és bőven lesz gazfickója,
igaz embere pedig kevés van.”32
Ebben a második részben részletezi Luther azokat a bajokat, amelyek
abból származnak, ha a felsőség túl messzire nyújtja a karját, és beavat
kozik Isten országa kormányzásába. A harmadik részben majd arról
31
32
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fog szólni, hogy ott, ahol a felsőség a saját kompetenciája területén belül
kormányoz, milyen szempontok szerint igyekezzen ezt tenni.
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A FELSŐSÉG NE AVATKOZZON BELE A HIT ÉS A LELKIISMERET DOLGAIBA
Mit jelent beavatkozni Isten országa dolgaiba? Azt jelenti, hogy a felsőség a hit dolgaiba avatkozik bele, a hitre kényszerít, vagy a hittől el akar
tiltani. „…a hit az egyéniség szabad elhatározása” – mondja Luther, és
hozzáteszi a korabeli közmondást: „A gondolatok vámmentesek.”33
Később újra utal 1Pt 2,13-ra („Engedelmeskedjetek minden emberi
rendnek…”), de hozzáteszi, hogy ez a felső vagy lelki dolgokra nem vonatkozik, és Jézust is idézi: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré,
és Istennek, ami az Istené.” (Mt 22,21) Péter levelétől végül eljut az
Apostolok cselekedeteiben megszólaló Péter apostolhoz: „Istennek kell
inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)34
Ami ezután következik, több mint érdekes.
„Ha tehát a te fejedelmed vagy világi urad azt parancsolja, hogy a pápá
val tarts, így vagy amúgy higgyél, vagy azt parancsolja, hogy dobd el
a könyveket magadtól, így kell válaszolnod: Lucifert nem illeti meg, hogy
Isten mellett üljön! Kedves uram, tartozom önnek engedelmeskedni
testemmel s vagyonommal; parancsoljon hatalmának mértéke szerint
e földön, hát fogok engedelmeskedni. De ha azt parancsolja, hogy az ön
hite szerint higgyek, és könyveimet eldobjam magamtól, akkor nem
tartozom engedelmeskedni, mert ön ebben zsarnok, és túllépi a hatáskörét, parancsol ott, hol sem joga, sem hatalma nincsen stb. – Ha ezért
vagyonodat elveszi, és megbüntet az engedetlenségért, boldog vagy, és
köszönd meg az Istennek, hogy méltó vagy Isten igéjéért szenvedni. Hadd
dühöngjön az esztelen, majd ítél felette az Úr. Mert én azt mondom neked,
hogy ha te nem állsz neki ellent, s megengeded, hogy hitedet, könyveidet
elvigye, akkor valóban megtagadtad az Istent.
Mint ahogy – hogy erre példát felhozzak – Meissenben, Bajorországban, Brandenburgban és más helyeken a zsarnokok parancsot adattak ki,
hogy az Újtestamentumokat át kell adni a hivatalokban. Ezeken a helye
ken az alattvalók így tegyenek: egy lapocskát, egy betűcskét se adjanak
át, ha nem akarják a lelki üdvösségüket veszélyeztetni. Mert aki azt teszi,
33
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Heródesnek kezébe adja Krisztust, mert úgy tesznek, mint a Krisztus-
gyilkosok, mint Heródes. Hanem mindezt el kell szenvedniük, akkor is,
ha házaikat végigjárják, akkor is, ha elrendelik, hogy erőszakkal elvegyék
tőlük akár könyveiket, akár javaikat. A merényleteknek nem szabad ellen
állni, hanem el kell szenvedni őket; nem szabad azokat helyeselni, annál
kevésbé lehet szolgálni vagy követni vagy engedni akár egy talpalatnyit
vagy akár egy hajszálnyit.”35
A zsarnok tehát nemcsak a hitem feladására nem kényszeríthet, de
a hitemet képviselő könyv átadására sem. Nemcsak a lelkem dolgaiba
nem avatkozhat bele, de a lelki meggyőződésemhez csatlakozó testi való
ság, a könyv birtoklásába sem. A könyv kedvéért Luther átlépi a saját maga
alkotta szigorú határt a lélek és a test, a belső ember és a külső ember,
a személyes élet és a közélet között. Ha megengedi az alattvalónak, hogy
a könyv miatt erőszakmentes ellenállást, polgári engedetlenséget tanú
sítson a felsőséggel szemben, akkor a könyvön keresztül megnyílhat az
út minden más felé, ami egy-egy adott helyzetben a lelkiismeret szabad
ságának testi, külső, közéleti dimenziójába tartozhat: templom, iskola,
szavazati jog, megélhetés, politikai szabadság, tiszta levegő, fenntartható
fejlődés.
AZ ERŐSZAK NEM ÉR CÉLT
Könyvének második részében Luther az erőszak kérdését is érinti, még
pedig olyan módon, amely messze meghaladja nemcsak kora gondolko
dásának szokásos határait, hanem túlmutat saját gondolkodása keretein
is. Míg magától értetődőnek tartja, hogy a világi felsőség Isten felhatalma
zása szerint erőszakot gyakorol, a hit és a lelkiismeret dolgaiban az erő
szak alkalmazását értelmetlennek tartja. Felteszi a kérdést, hogy mit
kezdjen a világi felsőség az eretnekekkel. Az „eretnekséget sohasem
lehet erőszakkal elnyomni […], lelki baj, azt nem lehet semmiféle karddal
vágni, semmiféle tűzzel elégetni, semmiféle vízzel megfullasztani. […]
Ezenfelül a hitnél s eretnekségnél nincs nagyobb erő ott, hol Isten igéje
nélkül, csupán erővel, hatalommal ellene dolgoznak. Mert arról meg
van győződve mindenki, hogy az erőszaknak nincs igaza, és jogellenesen
cselekszik, mivel Isten igéje nélkül nyúl hozzá, és másképp nem tud se

35

Uo. 110–111. o.

Politikai hatalom, engedelmesség és ellenállás Luther teológiájában

139

140

gíteni magán, mint csupa nyers erővel…”36 Hasonlóan ahhoz, ahogyan
korábban a lélek világából átlépett a könyvek világába, és ezzel megnyitotta az utat egy átfogóbb szemlélet felé, most a hitbeli meggyőződés
világából a világi kormányzás világába lép át: „Mert a világi dolgokban
sem lehet erőszakkal boldogulni, hacsak a jog előbb a jogtalanságot
meg nem győzte.”37 Olyan szemlélet csírája ez, amely Luther világában
éppen csak megjelenik, és azóta is kihívás a nyers erőben hívő hatalmak
számára.
Bár az erőszakot nélkülöző életforma ma is kisebbségi kísérletnek
számít, már Luther is gondolt arra, hogy éppen a keresztény közösség
testesíthetné meg ezt a kísérletet. Folytatva azt a gondolatmenetét, hogy
a keresztény embernek és a keresztény közösségnek nincs szüksége
világi hatalomra, így ír:
„…keresztények között ne legyen és nem lehet semmi felsőség, hanem
minden egyes ember a másiknak egyúttal alárendeltje, mint Pál mondja:
»A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők!« (Róm 12,10) És:
»Egymás iránt valamennyien legyetek alázatosak!« (1Pt 5,5) Ezt akarja
Krisztus: »Ha lakodalomba meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre!«
(Lk 14,10) A keresztények között nincs feljebbvaló, csak maga Krisztus
egyedül. És micsoda felsőség lehet ott, ahol mindnyájan egyenlők,
egyenlő joggal, hatalommal, jóval és tisztelettel bírnak; s mi több, senki
sem akar a másiknak feje lenni, hanem mindenki a másiknak alárendeltje akar lenni? Ahol ilyen emberek vannak, ott nem lehet felsőséget
felállítani, még ha szívesen tennék is, mivelhogy a kereszténység lényege
s természete nem tűri, hogy felsőség legyen, amikor senki sem akar s nem
tud legfőbb lenni. Ahol pedig nem ilyen emberek vannak, ott nincsenek
is igaz keresztények.”38
Luther 1523-ban látja azt a keresztény közösséget, amelynek a tagjai
engedelmesen részt vesznek a fejedelemség végrehajtó hatalmában, és
erőszakot is gyakorolnak, ugyanakkor mély bizalmatlanságot táplálnak
az erőszak értelmességével és hatékonyságával szemben, és egymással
olyan közösséget igyekeznek kialakítani, amely nem ismeri a hatalmasko
dást és az erőszakot. Ugyanazok a keresztény emberek és ugyanaz a kö
36
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zösség áll ebben a kettős szemléletben. Gerhard Ebelingnek az előző
beszélgetés végén idézett gondolatai a lelkiismereti dilemmákról és
a szokatlan döntések iránti nyitottságról itt is visszhangoznak. Emellett
megjelenik a keresztény közösségnek az a víziója, amelyben egymás
mellett él a világi dolgokban való részvétel iránti készség, amely együtt
járhat az erőszak gyakorlásával, és az erőszakkal szembeni kritika, vala
mint az erőszak veszélyeivel számoló érzékeny figyelem. Az olyan közös
ség, amely szerint a világi dolgokban mindenáron, feltétel nélkül részt
kell venni, cinikussá válhat és sodródóvá lehet. Az olyan közösség, amely
szerint a világi dolgokban semmiképpen nem lehet részt venni, és az
erőszakot mindenáron el kell kerülni, képmutatóvá válhat és felelőtlen
né lehet. Luther víziójában egy sem nem cinikus, sem nem sodródó közösség jelenik meg. Az ilyen közösség nem a gyakran emlegetett arany
középutat keresi az erőszak gyakorlása és az erőszaktól való tartózkodás
között, amely talán nincs is, hanem Isten akaratát keresi, amelyből vala
mit megvalósíthat az embertársai javára.
KÉRDÉSEK
• Alkalmazható-e a mai világi hatalomgyakorlásra a „túl hosszú kar”
és „túl rövid kar” kritikus mércéje? Ha igen, tudunk-e ezekre példá
kat mondani?
• Elképzelhető-e ma olyan keresztény közösség, amelynek a tagjai
bizonyos helyzetekben készek erőszakot alkalmazni, más hely
zetekben távol maradnak az erőszaktól, vagy éppen fellépnek vele
szemben?
• Bibó István írásaiban kétféle politikai magatartásról beszél, amelyek egyoldalúak és terméketlenek: az egyik a „hamis realista”,
a másik a „túlfeszült lényeglátó”. Megfeleltethetők-e ezek a bibói ka
tegóriák annak, amit az imént „cinikusnak és sodródónak”, illetve
„képmutatónak és felelőtlennek” neveztünk? Ha igen, miért? Ha
nem, miért nem?
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6. A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember
engedelmességgel –
Hogyan kormányozzon a keresztény fejedelem?
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Könyve harmadik részében Luther egy, az ő korában nagyon népszerű
irodalmi minta, a királytükör vagy fejedelmi tükör39 szabályai szerint
beszél. Ne feledjük, hogy későbbi vitapartnere, Rotterdami Erasmus hét
évvel korábban, 1516-ban adta ki A keresztény fejedelem nevelése című
munkáját, amely Lutherhez is eljuthatott. Számon tartjuk azt is, hogy
A világi felsőségről szóló könyvet Luther János szász hercegnek, a későbbi Állhatatos János fejedelemnek ajánlja, aki Bölcs Frigyes utódjaként
majd erős támasza lesz a reformáció ügyének. Több okból is fontos lehetett tehát Luther számára, hogy a könyve végén összefoglalja, mit vár
a keresztény fejedelemtől.
Gondolatmenetét Jézusra hivatkozó erős állítással kezdi. Idézi Jézus
szavait Lk 22,25 szerint a világi uralkodók hatalmaskodásáról, majd
így folytatja:
„Aki tehát keresztény fejedelem akar lenni, annak valóban meg kell
változtatni a felfogását, hogyha uralkodni és erőszakkal eljárni akar. Mert
kárhozott és átkozott minden élet, amelyet valaki a maga hasznára él
és keres. Átkozott minden tett, amely nem szeretetből való. Szeretetből
valók pedig a tettek akkor, ha nem az egyéni kívánságból, haszonból,
tiszteletből, kényelemből és boldogságból fakadnak, hanem teljes szívből
mások hasznára, dicsőségére és boldogságára irányulnak.”40
A keresztény fejedelem hivatása elé Luther tehát a szeretetből való
szolgálat igen magas mércéjét állítja. A hivatásgyakorlás részletezése
során pedig megjelennek Luthernek azok a teológiai szempontjai, ame
lyeket saját teológusi hivatása számára is mértékadónak tartott.
Emlékezetesek Luthernek a wormsi birodalmi gyűlés előtt, csak két
évvel korábban elmondott szavai, amelyek szerint nem hajlandó vissza
vonni a tanításait, csak akkor, ha valaki a Szentírással vagy észérvekkel
győzi meg arról, hogy tévedett. Ugyanezt a mércét állítja a keresztény
fejedelem elé is: egyedül Isten igéjére és a saját értelmére hallgasson,
39
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akkor fogja tudni a hivatását jól betölteni. Az igére és az értelemre támasz
kodjon az írott törvényekkel szemben, és a tanácsadóival szemben egyaránt. „[A] fejedelemnek a törvényt jobban kell kezelnie, mint a fegyvert,
és saját eszével mérlegelnie, mikor és hol kell a törvényt szigorúan alkalmazni vagy enyhíteni olyképp, hogy az ész mindenkor minden törvény
felett kormányozzon, s minden törvénynek legfőbb őre és mestere maradjon.”41 Az írott törvényekkel szembeni bizalmatlanság Luthernek a kö
zépkori katolikus kánonjoggal szembeni ellenszenvéből is származhat,
amint ezt korábban megismertük. A kánonjog alternatívájaként az írott
világi jog 1523-ban még gyerekcipőben járt, és a kánonjogban elrejtett
csapdákkal szemben a fejedelem gyakran valóban csak a józan eszére
támaszkodhatott, ebben erősíti őt Luther.
Szintén személyes tapasztalatok vezethették Luthert abban is, hogy
óvta a fejedelmet attól, hogy túl nagy hatalmat adjon a tanácsadóinak.
A fejedelem „vigyázzon a nagy Janikra, az ő tanácsadóira, s akképp visel
kedjék velük szemben, hogy senkit se vessen meg, és senkiben se bízzék
annyira, hogy mindent rájuk hagy […]. Mert az a legnagyobb baj az
uraknál és udvaroknál, hogy a fejedelmet a maga nézetében udvari embe
rei és hízelgői megvesztegetik, s ő elnézővé lesz. Mert nem embert sújt
az, ha a fejedelem téved, és esztelenséget követ el, hanem országoknak
és népeknek kell az ilyen esztelenségtől szenvedniük.”42
Támaszkodjon a Szentírásra és a józan eszére, és ne engedje át a veze
tést sem a törvényeknek, sem a tanácsadóinak – ez Luther tanácsainak
a lényege. Mi mindent tegyen még a fejedelem, ami a szeretetből fakadó
szolgálatának a része?
Először is, ne a saját hasznát keresse, hanem az alattvalói javára kormányozzon: „…vegye pártfogásba az alattvalóit az ő ínségükben, és úgy
cselekedjék, mintha a saját ínsége lenne. Mert úgy tett velünk Krisztus,
és ezek az igazi keresztény szeretetművek.”43
Ebből következik, hogy legyen megértő és türelmes. „…ahol az igazság
talanságot nem büntetheti anélkül, hogy egy nagyobb igazságtalanságot
el ne kövessen, ott engedjen a jogából, bármennyire méltányos lenne is
érvényesítése, mert nem arra kell tekintenie, mi az ő kára, hanem arra,
41
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hogy milyen igazságtalanság következik ebből másokra, akiknek azt az
ő büntetése miatt el kell tűrniük.”44
Ezt a megértő és türelmes magatartást tanácsolja Luther akkor is,
amikor arra a kérdésre válaszol, hogy mit mérlegeljen a fejedelem,
amikor felmerül a háború lehetősége. A háborúval kapcsolatos érvelésében viszont megjelenik a korára jellemző merev alá-fölé rendelődés
szemlélete is, amelyben a hierarchia különböző szintjeihez alapvetően
különböző jogosítványok és lehetőségek kapcsolódnak.
Az első tétele szerint „a fejedelemnek nem szabad a maga főura, mint
például a király és a császár, vagy általában a hűbérura ellen háborút
viselnie, hanem hadd vigye, aki el akar venni tőle valamit. Mert a felsőség
gel szemben nem szabad erőszakkal ellenállni, hanem csupán az igazság
megismertetésével; ha az megtéríti, akkor jó, hogyha nem, fel vagy ment
ve, és elszenveded az igazságtalanságot az Istenért.”45
Mi a teendő, ha a fejedelem a hierarchiában mellette vagy alatta álló
val kerül szembe? Ilyenkor „ajánld fel neki, ami igazság szerint őt megilleti, és a békét […]. Hogyha ő azt nem akarja, akkor fontold meg, mi
válik javadra, és az erőszak ellen erőszakkal védd magad […]. Ebben
aztán nem a te hasznodat kell nézned, valamint azt sem, hogy miképp ma
radhatsz te úr, hanem a te alattvalóidnak a javát, akiknek te védelemmel
és segítséggel tartozol […] És hogyha meg nem akadályozhatod, hogy
ennek folytán egyesek özvegyekké és árvákká legyenek, mégis meg kell
akadályoznod azt, hogy egész országod ne legyen a földdel egyenlővé,
és mind özvegyekké és árvákká váljanak.”46
Mire számíthat a fejedelem, ha ilyen megfontolások alapján bocsátko
zik háborúba? Ilyenkor „az alattvalóknak kötelességük engedelmeskedni, testüket és javaikat kockára tenni. […] Ilyen háborúban keresztény
feladat és a szeretet műve az ellenséget szó nélkül megölni, rabolni,
égetni s mindent megtenni, ami kárára van, míg a háborúban le nem
győzik; azonban óvakodni kell a bűntől, asszonyokat és hajadonokat nem
szabad megbecsteleníteni, és ha az ellenség legyőzetett, azoknak, akik
megadják és megalázzák magukat, kegyelmet és békét kell adni…”47
44
45
46
47

Uo. 120. o.
Uo. 121. o.
Uo.
Uo.
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Luther azzal is számol, hogy a fejedelem rosszul dönt, és nyomós ok
nélkül kezd háborúba. Mit tegyen ilyenkor az alattvaló? Erre a kérdésre
olyan választ ad, ami messzemenően tükrözi azt az ambivalenciát,
amely a kor hierarchikus szemléletéből származik, és amelyet Luther
kritika nélkül elfogadott. Álláspontját itt is, mint másutt is gyakran, káté
szerű kérdés-felelet szerkezetben fejti ki:
„Hogyan? Hát ha a fejedelemnek nincs igaza, akkor is tartozik a népe
neki engedelmeskedni? Felelet: nem, mert az igazság ellen nem tartozik
senki sem cselekedni, hanem inkább kell engedelmeskedni Istennek,
akinek kell, hogy inkább legyen igaza, mint embereknek. Hogyan? Hátha
az alattvalók nem tudják, igaza van-e, vagy nincs? Felelet: mivel nem tud
ják, és a legnagyobb szorgalom mellett sem tapasztalhatják, hogy van-e
igaza, azért lelkük veszélyeztetése nélkül engedelmeskedhetnek.”48
Az a hierarchia tehát, amelyben a hatalmi lehetőségek különbsége
együtt jár a tudás és a belátás különbségével is, és az alattvalók nem le
hetnek abban a helyzetben, hogy megítéljék, hogy a fejedelmük okkal
vagy ok nélkül vesz részt a háborúban, végül elnyeli az ellentmondás
lehetőségét, amire Luther itt is ApCsel 5,29-re utalva hivatkozik. Ezt
a szemléletet tükrözi evangélikus hitvallási irataink sora is, ahol a felső
séggel kapcsolatban mindig az alattvalók engedelmességére esik a hang
súly, az ApCsel 5,29-ben megjelenő ellenállási jog pedig olyan elvi lehetőség marad, amely a hierarchia fent bemutatott szerkezetén belül
nem érvényesülhet.49 Néhány év múlva viszont Luther olyan új tapasz48
49

Uo. 121–122. o.
Lásd például a Kis kátét, ahol „A világi felsőbbségről” és a „Mivel tartozunk a világi
felsőbbségnek?” című szakaszok csak az engedelmességet parancsoló igéket tartalmazzák, és ApCsel 5,29 meg sem jelenik közöttük (KK 4: 145–146. o.). Az Ágostai
hitvallás XVI. cikkében (A közügyekről) megjelenik ApCsel 5,29, így: „A keresztyének
tehát kötelesek a felsőbbségeiknek és a törvényeknek engedelmeskedni, kivéve, ha
azt követelik tőlük, hogy bűnt kövessenek el, mert akkor inkább kötelesek Istennek
engedelmeskedni, mint az embereknek. ApCsel 5,29.” (KK 2: 31. o.) Az Apológia, az
Ágostai hitvallás védőirata a XVI. cikket magyarázó, az eredeti cikknél jóval bővebb
értelmezésében viszont nem tér ki sem ApCsel 5,29-re, sem az ellenállás lehetőségére,
hanem még az evangéliumra is hivatkozva erősíti meg a világi hatalom feltétlen tekin
télyét: „Mert az evangélium nem forgatja fel sem az állami, sem a családi élet rendjét,
sokkal inkább jóváhagyja és megparancsolja, hogy ne csupán a büntetés, hanem a lelki
ismeret miatt is úgy engedelmeskedjünk ezeknek, mint isteni rendeléseknek. [… Az
evangélium] nem csupán a külső világi rendet fogadja el, hanem alá is vet minket
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talatok birtokába kerül, amelyek arra kényszerítik, hogy gondolja újra
az 1523-ban kifejtett álláspontját.
KÉRDÉSEK
• Mi alkalmazható egy mai politikai vezető számára Luther fejedelmeknek szóló ötszáz éves tanácsai közül, és mi nem?
• Módosítja-e Luther tanácsait az a változás, hogy ma már nem a szü
letéskor eldőlt hierarchiába sorolva éljük az életünket, hanem
olyan közösségekben, ahol a vezetők és vezetettek szerepei elvileg
mindenki számára nyitottak, és alkalmanként fel is cserélődhetnek?
Ha igen, hogyan?
• Elvárható-e ma a vezetettektől, hogy megértsék a vezetők dilemmáit? Ha igen, miért, ha nem, miért nem?
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7. Martinus Luther doktor intése kedves németjeihez –
Megjelenik a fegyveres ellenállás lehetősége
LUTHER ÁLLÁSPONTJA AZ AUGSBURGI BIRODALMI GYŰLÉS ELŐTT
Az 1525-ben tragikusan befejeződött parasztháború számos alkalmat
adott Luthernek arra, hogy megismételje már korábban is gyakran leírt tételét: nem támogatja a fegyveres felkelést, a fegyveres ellenállást.
A felsőségnek – szerinte – Isten adta joga használni a kardot, de a lázadók
nak ez a jog nem adatik meg. Ezen a véleményen van még 1529-ben is,
amikor kísérletek történnek arra, hogy a protestáns rendek katonai szö
vetséget hozzanak létre a katolikus rendekkel szemben.
A katonai szövetséggel szembeni érve elsősorban teológiai érv: mivel
az úrvacsora értelmezésében nem sikerült megállapodnia a svájci refor
mációt képviselő Ulrich Zwinglivel, a katonai szövetségre nem lát lehető
séget. Amint a Marburgban végül 1529. október 3-án aláírt megállapodás
megmutatja, a német és svájci teológusok tizennégy tételben megegyez
tek egymással, de a tizenötödik tételben fennmaradt az egyet nem értés
arról, hogy miképpen van jelen Krisztus valóságos teste és vére a kenyér
ben és a borban. S bár a megállapodás szövege békülékeny, sőt még egy
azoknak, mint ahogy szükségképpen úgy vagyunk alávetve az idők törvényeinek, a tél
és a nyár váltakozásainak, mint isteni rendeléseknek.” (KK 3: 223–224. o.)
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leendő egyességre jutást is feltételez,50 Luther számára a teológiai egység
hiánya lehetetlenné teszi a politikai-katonai szövetséget. Ahogyan Állha
tatos János szász választófejedelemnek írja még 1529 augusztusában:
a szövetség „keresztényellenes dolog a szentség dolgában való eretnek
ség miatt, mert nem szövetkezhetünk velük anélkül, hogy ezt az eretnek
séget velük együtt meg ne erősítsük és ne védelmezzük”.51
A teológiai ellentét mellett Luthernek egy másik érve is van a katonai
szövetséggel szemben, ami megfelel addigi meggyőződésének. Szintén
Állhatatos Jánosnak írja 1529. november 18-án:
„[A] mi lelkiismeretünk szerint ezt a szövetséget se nem helyeselhet
jük, se nem tanácsolhatjuk, tekintve, hogy ha így folyna a dolog, és esetleg
vérontás vagy más baj származnék abból, akkor aztán bármennyire
szeretnénk, nem mászhatnánk ki abból, és mindezen csapás elviselhetetlen következményeit viselnünk kellene, úgyhogy inkább ezer halál
érjen, mint egy olyan lelkiismeret, hogy a mi evangéliumunk lett légyen
oka bármily vérnek vagy kárnak, ha az miattunk történt; mert a mi rendel
tetésünk, hogy így szenvedjünk, és mint a próféta mondja (Zsolt 44,23),
hogy mint a vágójuhok, olybá számláltassunk, és magunkat meg ne bos�szuljuk avagy védelmezzük, hanem helyet adjunk az Isten haragjának.”52
A keresztény ember tehát az evangélium védelmében sem választhatja a fegyveres ellenállást. Luthernek ez a véleménye fog megváltozni
az augsburgi birodalmi gyűlésen történtek hatására.
LEHETSÉGES A FEGYVERES ELLENÁLLÁS
Az evangélikus rendek benyújtották az Ágostai hitvallást, amelyre érde
mi választ nem kaptak (az azóta is elérhetetlen Cáfolatot nem tarthatjuk
érdemi válasznak), a közvetítő tárgyalások pedig rendre kudarcba fullad
tak. Végül V. Károly császár kezdett hozzá egy határozati javaslat előkészí
téséhez.
„A lutheri tanok és az egyházi gyakorlat fenyegetéssel és erővel való
felszámolása, valamint az új tan erélytelen megtűrése között egy harma
50

(„[Bár] ez idő szerint nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a másik iránt keresztény
szeretetet tanúsítson, úgyhogy minden lelkiismeret mindig többet viselhessen el, és
mindkét fél buzgón kérje a mindenható Istent, hogy minket az ő Lelke által az igazi
értelemben megerősítsen.” A Marburgi cikkek, LVM 7: 494. o.
51 Uo. 482. o.
52 Uo. 502. o.
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dik lehetőséget választott. A birodalmi gyűlés elé olyan határozattervezet
került, mely szerint: a protestánsok hitvallása »a szent evangéliumok
és iratok által elfogadható okkal« megcáfoltatott, velük számos pontban
a tárgyalások folyamán megegyeztek; a még tisztázatlan kérdésekben
a császár kegyesen időt enged a hitvallást aláíró rendeknek, hogy 1531.
április 15-ig újra megfontolják álláspontjukat, és elfogadják a római kato
likus egyház tanítását és rendjét. Addig azonban semmi újításnak nem
szabad történnie. A javaslatra egyszeriben vége szakadt a megegyezésre
és békére törekvő addigi tárgyalásoknak.”53
Luther, aki nem lehetett jelen Augsburgban, hiszen a szász választófejedelem ott nem szavatolhatta az életét, már 1530 októberében látta
ezt a lehetséges kimenetelt, és írni kezdte Intés a kedves németekhez
című munkáját, amely 1531 márciusban hagyta el a nyomdát. Ebben az
iratban találkozunk az ellenállásról vallott felfogásának legradikálisabb
változatával. A gondolatmenete most is tisztán teológiai karakterű. Elmondja, hogy a protestáns rendek keresték a megegyezés lehetőségét
és a békét, amelyet a katolikus fél nem viszonzott. Ez a hozzáállás viszont
alapvetően megváltoztatja a helyzetet: „…úgy lesz minden, ahogyan
Krisztus mondotta: ha egy házban az apostolok békessége nem talál vi
szonzásra, sem béke fiaira, akkor békességük visszaszáll rájuk (Mt 10,13;
Lk 10,6). […] Minthogy az ő terveik tisztán és mereven a hatalmukon
alapszanak, és ügyüket, mely szembenáll Isten nyilvánvaló és ismeretes
igazságával, pusztán öklükre bízzák, senkinek nem kell tőlük félnie, sőt
legyünk csak teljesen nyugodtak, hiszen Isten dühöngő és megkeménye
dett ellenségeivel állunk szemben. Ők nem hívják segítségül Istent, és
nem is imádkoznak hozzá, nem is tehetnék, mert lelkiismeretüket isten
telen tettek terhelik.”54
Nagyon tanulságos követni azt a folyamatot, ahogyan Luther az írás
során eltávolodik az eredeti, az ellenállást kategorikusan kizáró álláspontjától, és eljut odáig, hogy az evangélium védelmében helyes lehet
a jogos önvédelmet gyakorolni. Végig hangsúlyozza, hogy ő nem uszít há
borúra. Ha háborúra kerül sor, az a másik fél hibája. „Hiszen mi eddigelé
csendben tanítottunk és éltünk, kardot nem rántottunk, senkit meg
nem égettünk, meg nem gyilkoltunk és ki nem fosztottunk, nem úgy,
53
54

Reuss András: Az Ágostai hitvallás – a keresztyén hit foglalata. KK 2: 144–145. o.
Martinus Luther doktor intése kedves németjeihez, LVM 4: 585. o.
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ahogy ők tették és teszik, hanem végtelen türelemmel viseltük a gyilkosságaikat és rablásaikat, tombolásukat és dühöngésüket.”55 Ha pedig
háborúra kerül sor, mondja, „amitől Isten óvjon, nem fogom lázadónak
kikiáltani azokat, akik szembeszegülnek a gyilkos és vérszomjas pápistákkal, és másoknak sem fogom ezt megengedni, hanem hagyom, hogy
harcukat jogos önvédelemnek nevezzék, s ezzel az ítéletet a törvényhozók és a jogászok kezébe helyezem”.56 Ebben a helyzetben is megmarad
az Isten kétféle kormányzása képével kijelölt szerepében: a jogos önvéde
lemről való döntés a világi felsőség feladata, és nem az igehirdetőé.
Az igehirdető viszont támogathatja a felsőséget, nemcsak abban,
hogy kívánja meg a maga számára az engedelmességet, amint Luther
erről gyakran beszél, hanem abban is, hogy különbséget tegyen a lázadás
és a jogos önvédelem között:
„Mert ha a gyilkos vérebek mindenáron hadakozni és öldökölni akar
nak, nem nevezhetjük lázadásnak, ha önvédelemből ellenük szegül az
ember. Nem mintha bárkit is efféle ellenállásra szeretnék biztatni vagy
feljogosítani, erre nekem mint prédikátornak nincs jogom, még kevésbé
az én véleményem és utasításom a mérvadó – egy keresztény ember na
gyon jól tudja maga is, mit kell tennie, hogy megadja Istennek, ami Istené,
a császárnak, ami a császáré (Mt 22,21), de a vérebeknek ne engedje át,
ami nem az övék…”57
KÉRDÉSEK
• Azzal, hogy Luther lehetővé tette a fegyveres önvédelmet, nem járult-e hozzá a későbbi európai vallásháborúkhoz, amelyek minden
résztvevője igazságos, önvédelmi háborúnak minősítette a saját
fegyveres harcát?
• Mit jelent egy mai evangélikus gyülekezetnek együtt élni Luther
örökségével, amelyben megjelenik mind a passzív, erőszakmentes
ellenállás, mind a fegyveres ellenállás lehetősége?

55
56
57

Uo. 587. o.
Uo. 591. o.
Uo.
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8. Aktív erőszakmentes ellenállás és polgári engedetlenség
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LUTHER MÁRTONTÓL MARTIN LUTHER KINGIG
A 16. századi reformátor a lelkiismeret szabadságának bajnoka. A wormsi
birodalmi gyűlés előtt 1521 áprilisában elmondott híres szavait máig
a lelkiismereti szabadság kinyilvánítása ünnepeként éljük meg. „Lelkiismeretemet fogva tartja Isten igéje. Vissza nem vonhatok és nem is
akarok visszavonni semmit sem, mert a lelkiismeret ellen cselekedni nem
tanácsos és nem becsületes dolog.” Majd – a hagyomány szerint – így
fejezte be beszédét: „Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy se
géljen!” (Vagy más hagyomány szerint: „Isten segítsen rajtam!”)58
Martin Luther King a polgári engedetlenség egyik legfontosabb doku
mentumában, a Birminghami Városi Börtönből írott nyílt levelében
szintén hivatkozik a lelkiismeretre: „…ha valaki megszeg egy törvényt,
amely lelkiismerete szerint igazságtalan, és a büntetést szántszándékkal
vállalva börtönbe vonul azért, hogy a közösség lelkiismeretét ráébressze
az igazságtalanságra, az valójában a legmagasabb rendű törvénytisztelet
ről tesz tanúbizonyságot.” Ugyanitt később meg is emlékezik a reformá
tor Luther szavairól: „Nem volt-e Luther Márton szélsőséges[, amikor
így szólt]? »Itt állok, másként nem tehetek, segíts meg, Istenem.«”59
A 16. századi reformátor és a 20. századi polgárjogi aktivista között
óriási a távolság. Attól, amit Luther Márton a lelkiismeret szabadságának
gondolt, nem vezet egyenes út ahhoz a tapasztalathoz, amelyet Martin
Luther King átélt, és ahhoz a gyakorlathoz, amelyet meg akart valósítani.
A reformátor a lelkiismeretet a hívő embernek az Isten előtt álló helyze
tében ismerte fel, amelyet Isten igéje formál, amely meghatározza az
ember gondolatait és a szavait, végül elvezeti odáig, hogy akár az életveszélyt is vállalva tanúskodjon arról az igazságról, amelyet a lelkiisme
ret világít meg a számára. Ennek a lelkiismeretnek az otthona Isten és az
ember kapcsolata, a „belső ember”, ahogyan Luther gyakran nevezte.
Egyáltalán nem magától értetődő, hogy a lelkiismeret ebből az otthonból
58

Lásd Walther 2007, 123. o. A magyar olvasó számára talán legismertebb Luther-életrajzban ugyanez a mondat más fordításban: „…lelkiismeretemhez és Isten igéjéhez
vagyok kötve. Ennélfogva nem tudok, és nem akarok visszavonni semmit, mert nem
bátorságos, sem nem tanácsos […] bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni […]. Isten
engem úgy segéljen.” Friedenthal 1977, 336. o.
59 King 2016, 176., 180. o.
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kilép az emberi kapcsolatok világába vagy a közélet, a politika világába.
A lelkiismeret szabadságából Luther számára nem következik magától
értetődően semmi olyan politikai cselekedet, amelyet mi a szabad lelki
ismeretre vezetünk vissza: sem az igazságtalan hatalommal szembeni
passzív vagy aktív erőszakmentes ellenállás, sem a szenvedő felebarát
iránti szolidaritás, és különösen nem az olyan szervezett közösségi meg
mozdulás, mint Martin Luther King polgári engedetlenségi mozgalma.
Tévedett volna Martin Luther King, amikor a számára mértékadó
„szélsőségesek” között (akiket ironikusan azért nevez szélsőségesnek,
mert néhány lelkésztársa őt magát szélsőségesként bélyegezte meg),
mint Ámósz próféta, Pál apostol, John Bunyan, Abraham Lincoln és
Thomas Jefferson, a 16. századi reformátorra is hivatkozik? Tévedett
volna Martin Luther King édesapja, maga is baptista lelkész és polgárjogi
vezető, aki egy 1934-ben történt németországi látogatása alkalmával
tanúja lehetett a nácizmussal szemben kibontakozó egyházi harcnak, és
ebben a reformátort olyan erős inspirációnak ismerte fel, hogy iránta
való tiszteletből felvette a nevét?60 Vezet-e út a reformátortól a polgárjogi
aktivistához, és meg lehet-e mutatni ennek az útnak a teológiai karakte
rét, azt a teológiai tartalmat, amelyet meg lehet tanulni, amelyre lehet
reflektálni, és amelyet meg lehet próbálni a gyakorlatba átültetni? Azt
gondolom, hogy sem az idősebb, sem a fiatalabb Martin Luther King nem
tévedett, és létezik Luther teológiájának olyan értelmezése, amely meg
mutatja a tőle induló, az aktív erőszakmentes ellenállás és a polgári
engedetlenség felé vezető inspirációkat is. A megelőző hét beszélgetés
során ezt az utat kerestük.
MAGYAR EVANGÉLIKUS PÉLDÁK
19. és 20. századi magyar evangélikus hitvallók is gyakorolták az aktív
erőszakmentes ellenállást és a polgári engedetlenséget úgy, hogy ezeket
a kifejezéseket még nem használták. Lássunk néhány példát!
Kolbenheyer Mórt, a német anyanyelvű evangélikus lelkészt 1846-ban
hívta meg lelkészének a soproni gyülekezet. Soha nem volt fegyver a ke
zében, de a szószékről kiállt a szabadságharc mellett. Emiatt vizsgálati
fogságba került, ahonnan sógora közbenjárásával szabadult. A szabadság
harc leverése után az egyik fő célja a magyar irodalom német anyanyel60 https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Sr. (Megtekintés: 2022. március 13.)
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vén való bemutatása volt. Arany János Toldijának a német fordítása
1855-ben, a Toldi estéjének a fordítása pedig 1857-ben jelent meg.
A Bach-korszakban A walesi bárdok szerzője verseinek fordításával ő is
részt vett az akkor széles körű aktív erőszakmentes ellenállásban.61
Székács József az orosházi magyar nyelvű evangélikus gyülekezetben
nevelkedett, és a Pesti Evangélikus Gyülekezet templomában, német és
szlovák anyanyelvű kollégája mellett harmadikként, 1837-ben kezdte
meg a magyar nyelvű lelkészi szolgálatot. Híveinek érdekében Székács
bátran kiállt a lelkiismereti szabadság jogáért. Amikor az evangélikus
egyház még nem volt bevett egyház (csak 1894-ben lett az), a Deák téri
templom Pest városa falain kívül engedélyezett istentiszteleti hely volt,
házasságot pedig, polgári anyakönyvezés híján, csak a katolikus egyház
adminisztrációja mellett lehetett kötni, Székács József a Deák téri temp
lomban megáldotta egy evangélikus–katolikus vegyes pár házasságát.
Ebből olyan felháborodás támadt, hogy a nádor elé idéztették. Ezzel a fel
háborító tettel, ma így neveznénk, polgári engedetlenséggel Székács
elérte, hogy széles körben felfigyeljenek a protestánsok hátrányos és
sérelmes helyzetére – ötven évvel a hátrányos helyzetet orvosoló törvény
megszületése előtt. Székács József 1842-től Kossuth javaslatára részt vett
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap szerkesztésében. Ebben a lapban
örömmel üdvözölte az 1848-as forradalom kitörését, és mindvégig a sza
badságharc ügye mellett állt. A szabadságharc leverése után el kellett me
nekülnie, végül – hasonlóan ahhoz a segítséghez, amelyet Kolbenheyer
kapott – német ajkú lelkésztársa, Lang Mihály eszközölte ki számára az
amnesztiát.
Székács szolgálatának leghíresebb polgári engedetlenségi akciója
még ezután következett. A nyomasztó Bach-korszak idején Bécsben
nemcsak a magyar alkotmányt, hanem az egyházi önkormányzatot is
felfüggesztették. Az erről szóló nyílt parancs (pátens) ellen Székács úgy
tiltakozott, hogy a tiltás ellenére összehívta az egyházkerületi gyűlést,
ahol nyilvánosan követelték a nyílt parancs visszavonását. Az ülésen
rendőrök jelentek meg, hogy az ülést feloszlassák. Az elnökségben ülő
Székács ekkor felállt, és azt mondta: „Ily erőszak ellen nincs más fegyve
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rünk, mint az imádság.” S a gyűlés előtt úgy imádkozott, hogy még
a rendőrtiszt is könnyes szemmel hallgatta. A pátenst visszavonták.62
A 20. századból egy-egy mondattal utalok három kiemelkedő aktív
erőszakmentes ellenállóra: Sztehlo Gáborra, Ordass Lajosra és Dóka
Zoltánra. Sztehlo Gábor élete kockáztatásával szegte meg a zsidóellenes
törvényeket, és mentett meg sok száz üldözött gyermeket és felnőttet
a szinte biztos haláltól. Ordass Lajos ellenállt a pártállam kimondott és
hallgatólagos elvárásainak, első és második püspöksége idején is védel
mezte evangélikus egyháza alapvetően fontos életlehetőségeit. Dóka
Zoltán pedig olyan időben emelte fel nyilvánosan a hangját, amikorra
a legtöbb evangélikus lelkész és egyháztag sokféle megalázást, megszomorítást és korlátozást elszenvedve már elszokott attól, hogy nyilvá
nosan elmondja a véleményét.
KÉRDÉSEK
• Mi különbözteti meg a Luther által is tanácsolt passzív ellenállástól
az újkori és legújabb kori aktív erőszakmentes ellenállást és a polgári
engedetlenséget?
• Milyen területeken lehet helye a mai Magyarországon az – egyéni
vagy közösségi – aktív erőszakmentes ellenállásnak vagy polgári
engedetlenségnek?
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Hitkérdéseink
Bibliaórai/felnőtt hittanórai sorozat
Wolfgang Huber könyve alapján a hitüket megérteni vágyó,
elszánt csoportoknak/vezetőknek
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Miközben az evangélikus identitást kérjük számon számos közegyházi
megszólalásban, az ehhez kapcsolódó teológiai munka gyülekezeti
szinten háttérbe szorult. Ennek pótlására kínál lehetőséget a következő
sorozat, amely a keresztény hit tartalmi kérdéseit veszi sorra Wolfgang
Huber Hitkérdések protestáns szemmel1 című könyve nyomán.
Protestáns hagyomány Közép-Európában, hogy hitünkért meg kell
küzdenünk; ezt – Gáncs Péter szavaival – „ennél a könyvnél szellemileg
érdemes megtennünk”.
El is szoktunk a hit kapcsán a keményebb erőfeszítéstől, és inkább
könnyebb posztokat, egészen puha fedelű könyveket fogyaszt ma a keresztények többsége. Sokszor beszélgetéseinkben is kerüljük a megerőltető tartalmat, vagy csak általánosan ismertként utalunk rá egy-egy
közhellyel. Ha érzünk kihívást abban, hogy saját magunkat a hit mai
rendszeres végiggondolására késztessük, és ehhez beszélgetőtársakat
is keresünk a gyülekezetből, akkor ezzel a bibliaórai sorozattal új, megerősítő tapasztalatban lehet részünk.
1 Huber, Wolfgang: Hitkérdések protestáns szemmel. A keresztény hit fő kérdései napjaink
gondolkodásában. Ford. Wagner Szilárd. Luther Kiadó, Budapest, 2021.
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Két lehetőség van a csoport előtt. Vagy egyfajta olvasókörként működik a sorozat, amelyben minden résztvevő olvassa a könyvet, vagy
csak beszélgetések sora a bibliaóra, ahol a csoport vezetője olvassa el
a könyvet, és rövidebb idézetek, kritikus kérdések mentén zajlik a beszél
getés. Mindkét feldolgozási módra lehetőséget ad a következő tematika.
Az olvasókör több tudást ad a csoport tagjainak, de nem biztos, hogy
alkalmasnak érezzük rá csoportunkat. A beszélgetések lazább formája
többek számára nyitott, de akkor csak a könyv egyes részleteire tudunk
figyelni.
Mielőtt elkezdenénk: gyűjtsünk igazi hitkérdéseket egy nagy lapra.
Minden téma kapcsán írhatunk még hozzá további kérdéseket (akár más
színekkel). A végén egy kérdésfelhőben leszünk, ahol talán a válaszok
is szaporodni fognak.
A következő vázlatok egy-egy beszélgetéshez adnak fonalat, de csak
kiindulásként, tudásunk, érdeklődésünk, kegyességünk sokkal jobbá
teszi, gazdagítani fogja a beszélgetést. A dőlt betűvel kiemelt részek kér
déseket, beszélgetést indító gondolatokat tartalmaznak.

1. Reformáció – újratöltve
A keresztény hit evangélikus formájának origója az evangélium felfede
zése. Az a tapasztalatunk, hogy sok minden – időnként az egyház is mint
intézmény – az evangélium útjában állhat. Ez történt Luther korában,
de megtörténhet bármikor, ha az evangélium feledésbe merül, és valami
egyéb, mégoly szentnek tűnő dolog is kitakarja a látóterünkből. A felfede
zése nem egyszeri történelmi esemény, hanem a keresztények folyama
tos feladata. Ki az evangélikus? – kérdezhetjük. Egy konkrét történelmi
időpontban sikerült ez az újrafelfedezés, amelyhez szorosan kötődő kö
zösségként beszélhetünk magunkról mint evangélikusokról. Miközben
történelmi eseményeket és személyeket felidézve emlékezünk a reformáció eseményére, az evangéliummal való felszabadító találkozás által
leszünk legméltóbb módon lelki örökösei a reformációnak.
Nem jubileumokhoz, hanem az evangéliummal való találkozások
meghatározó élményéhez kötődik az identitásunk. A konkrét évfordulók
sokszor inkább kísértések a pillanatnyi egyházi és politikai célok össze
függésében (pl. 1817 vagy 1917; 13. o.) Öt év távlatából értékelhetjük
a 2017-es évfordulót is. Mit adtak a jubileum rendezvényei?
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Nemcsak az évfordulókat, hanem egész viszonyunkat az evangélikus
sághoz érdemes megnézni. Ehhez kiindulásnak Huber a következő meg
közelítési módszert ajánlja: „A sajátunk iránti szeretet – a saját ország,
valamint a saját személyünk iránt – az önkritikában mutatkozik meg.
A mások iránti szeretet […] sokkal rajongóbb, feltétel nélküli tud lenni.
Önmagunk szeretetének azonban ahhoz, hogy elkerülje a nárcizmus,
az öndicséret és az önimádat veszélyét, óvatosabbnak, kétkedőbbnek,
sőt kérdezőnek kell lennie.” (15. o.) Navid Kermani saját vallása, az iszlám
összefüggésében írja ezt.
Mit jelent, hogy evangélikusok vagyunk? Mi az önkritika és a büszkeség
helyes aránya, ha evangélikusságunkról van szó? Nem túlzott-e a szemér
mességünk, ha a hitünkről kellene beszélni? Milyennek látnak minket
mások?
EVANGÉLIKUS = AZ EVANGÉLIUMBÓL ÉLŐ
Az evangélikus hit középpontjában a megigazulás áll. Közös kortárs tapasztalatunk, hogy elkezdjük keresni életünk értelmét, Isten kikutatha
tatlansága miatt, a saját erőnkből. Amikor viszont nem tudunk választ
találni, és kudarcot vallunk, azt érezzük, rászorulunk Isten kegyelmére.
„Ebben az öntranszcendentálódásban nyújtózkodunk a kegyelemért,
amelyet semmilyen egyéni teljesítménnyel nem érhetünk el.” (16. o.)
Életünk értelmét azonban nem kell kitalálni, hanem a hitben megtalálhat
juk, minden saját teljesítmény nélkül. Ma olyan megerősítések, olyan
értelmezések sokasága áll az emberek előtt, amelyekhez nincs szükségük
az istenhitre. Az immanens megerősítések sora eltakarja nemcsak a vá
laszokat, hanem még a végső kérdések feltétételének szükségességét is.
Mintha kollektív tapasztalat lenne „az ember magába fordulása” (Luther).
„Aki ma ösztönösen minden vallás fölött állónak képzeli magát, talán nem
is tudja, mit veszített.” (M. Walser, 17. o.) Polemikus éllel megfogalmazva:
a megigazulás vallás nélkül önfejű akaratoskodássá válik; tényszerűen:
merő igazságbirtoklóvá szegényedik. Walser bonyolult megfogalma
zása mély igazságot rejt: a végső isteni vonatkoztatási pont nélkül ön
igazolásaink, igazságaink a levegőben lógnak. Kudarcos vitáink naponta
mutatják, nem elegendő az igazság birtoklása, magunkból magunkért
képviselve pedig még szánalmas is.
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EVANGÉLIKUS = TETTEI ELLENÉRE SZABAD
A megszabadulás ebből az önerőből teljesen megoldhatatlan állapotból
minden korban hatalmas élmény. „Ha a szabadság a modern világ nagy
ígéretének tűnik, bibliai gyökerei alapján […] ajándékozott szabadság…” (18. o.) Amikor Luder Lutherre változtatja a nevét (az eleutheria,
azaz ’szabadság’ görög szó nyomán), az ezt a hatalmas élményt fejezi
ki. A személy és tettei között különbség van, az előbbi az utóbbi nélkül
szabad lehet. Ennek folytatásaként forrás lesz az evangélium, aminek
látható következményei vannak az ember életében: miután hallgatott
az evangéliumra, belőle fog élni.

2. A rezignáció nem a keresztények hangja
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ELŐRETEKINTÉS – A VALLÁS JÖVŐJE
Hogyan szabaduljunk meg a rezignációtól? Keresztény közösségeinket
az egész nyugati világban meghatározza egyfajta rezignáltság, ami üres
templompadok személyes tapasztalatából, a környezetünkben élők közül
sokak viselkedéséből, média, egyház és politika (sokszor valami saját
érdekből is táplálkozó) helyzetértékeléseiből származik. Ateista, agnosz
tikus és „vallás Isten nélkül” nézetek (25. o.) képviselik a hittől elfordult
emberek véleményét. Ugyanakkor vannak „deszekularizációs” folyamatok is, különösen napjaink Magyarországán. Ami a változás lényege
Charles Taylor és Hans Joas meghatározásával: a hit csupán egy opció
lett a több választható opció között. „Ebből nem az következik, hogy
a kötődések lehetetlenné válnának. Viszont tudatosan kell őket kiválasztani.” Ez feladat és reménység egyszerre. A családi kötődés, a szociali
záció fontos, de a személyes választás súlya egyértelmű (28. o.). Gyűjtsünk 
személyes történeteket ezekről a választásokról! Ki hogyan lett keresztény, 
vagy éppen fordult el a keresztény gyökereitől?
Az esetlegesség körülményei között, egy olyan világban, ahol az egyén
cselekvési lehetőségei korábban soha nem tapasztalt mértékben kibővültek, döntések sokaságát kell meghozni, amelyeket előző generációk
kész tényként kaptak egész életükre. Ebben a helyzetben Huber szerint
nem a „vallási virtuózok”, mártírok a hősök, hanem azok a mai Európa
mindennapjaiban élő keresztények, akik Istenbe vetett hitük hűségében,
felebarátaik iránti szeretetükben átadják az evangéliumot a következő
generációnak. Nem az üresedés dramatizálása, hanem ennek a hétközGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

napokban megélt csodának a bemutatása és megélése a keresztények
feladata (32. o.). Ehhez olyan tudásra, a hit tudatos végiggondolására
van szükség, amellyel a hívők megszerzik a hitről szóló beszédképességüket. Ma a történelmi egyházak tagjai ebben egészen elnémultak, az
egyházi struktúrák a hallgatást jelölik ki feladatnak évszázadok óta.
Ebben határozott változásra van szükség.
MIT JELENT EGY EVANGÉLIUM-KÖZPONTÚ HIT A 21. SZÁZADBAN?
Erre a kérdésre a könyv szerkezetében egy nagy ugrással keressük a vá
laszt. A Szentlélekről szóló részre támaszkodva a gyülekezet lehetőségeit
keressük.
A nyugati világban a hagyományos vallásosság folyamatosan teret
veszít. Míg korábban ebben Amerika kivételt jelentett, mára ott is a törté
nelmi protestáns egyházak gyengülése látszik. A rezignáció és a nosztal
gia, a történelmi rekonstrukciós kísérletek helyett a Lélekre figyelés és
a Lélek munkájának segítése lehet a gyülekezetekben a kiút. A gyülekeze
tek központi szerepe a protestáns egyházi önértelmezés magja.
2Kor 1,19–20-ra hivatkozva: „Keresztény gyülekezet ott alakul, ahol az
emberek Isten teremtő igenjére ámennel válaszolnak.” (144. o.) Ahol
az evangéliumot tisztán hirdetik és a szentségeket az evangéliumnak
megfelelően szolgáltatják ki (CA 7. cikke) – az egyház evangélikus definí
ciója ennyi, és ez szorosan a gyülekezethez és a gyülekezeti élet centrumát alkotó vasárnapi istentisztelethez kapcsolódik. Nemcsak elméleti
elvárás ez, hanem a gyakorlatban is a vasárnapi istentisztelet az az esemény, amelyről „leolvasható egy gyülekezet jelenléte és vitalitása”
(145. o.). Ma emellé sok funkció sorakozik egy-egy gyülekezet életében.
Mit mutat gyülekezetünkről a vasárnapi istentisztelet? Hogyan viszo
nyulnak az egyéb gyülekezeti események, szolgálatok hozzá? Mi a gond
az istentisztelettel? Vannak, akik a gyülekezet egyes rendezvényein részt
vesznek, bizonyos formában megélik a hitüket, de az istentiszteleti közös
ségbe nem integrálódnak; mi lehet ennek az oka? Milyen tapasztalatai
vannak az istentiszteleten vendégként vagy első alkalommal részt vevő
ismerőseinknek?
Az ekklesia szó használata Pálnál tudatos választás, ami egyformán
jelöli az egy helyen összegyűlő helyi keresztény közösséget és ezeknek
a gyülekezeteknek a közösségét, az egyházat. A kettő, ha ma sokszor nem
is érezzük, ugyanaz. Ahogy az egyes ember erejének, úgy az egyes gyüle
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kezet képességeinek is vannak határai. Nem attól szent az egyház, mert
tökéletesen végzi küldetését, hanem mert Isten így tekint rá. Ha nem is
tudja minden feladatát ellátni, „Jézus Krisztus gyülekezete marad”.
Ezért érdemes pozitívan tekintenünk gyülekezetünk legkisebb szolgálatára is, amelynek elvégzésére képes. Sokszor az egyház rendelkezik
azzal a nyelvezettel, amely drámai helyzetekben, akár negatív, akár pozi
tív eseményekben segít megfelelően megszólalni, kifejezési formát tud
adni. Ilyenkor a nem egyházi emberek is „kölcsönveszik” ezt a nyelvet ér
zéseik kifejezésére (temetések, esküvők, hasonló események kapcsán).
Milyen missziós lehetőségek rejlenek gyülekezetünk klasszikus értékei
ben? Milyen területeken erős, miben fejlődhetne gyülekezetünk? Milyen
szavaink vannak, amelyeket kölcsön tudunk adni?

3. Evangélikus spiritualitás
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„Az ember nemcsak kívülről befelé épül, hanem belülről kifelé is. A lélek,
amely nem találja a helyét, olyan, mint a zene, amely partitúra marad,
és nem játsszák el” (51. o.) – idézi Huber az evangélikus spiritualitás
doyenjét, Fulbert Steffenskyt. Az evangélikusság lelkivilága legjobban
zenéjében érződik, de szavakkal is megpróbálhatunk beszélgetni róla.
Mielőtt megtennénk, válasszuk ki a legevangélikusabb éneket az énekes
könyvből (a 254-es számot nem ér választani), és énekeljük el!
A kereszténység már elterjedését is annak köszönthette, hogy hiteles
életformát jelentett. Ez azóta is meghatározóan vonz vagy taszít. Minden felekezetben kialakul a hit gyakorlásának egy rá jellemző módja, ez
a reformáció egyházaira, az evangélikusságra is igaz. A protestantizmus
ban a spiritualitás több okból is gyanús szó. A rajongókkal és a kolostori
élettel szembehelyezkedve, a reformáció korától kezdve távolságot tartottunk tőle. A továbbiakban a hétköznapok felértékelésével és a racionális hitértelmezéssel sem könnyen fért össze. Viszont egyrészt létezik
egy folyamatosan meglévő protestáns spiritualitás, amely a Biblia rend
szeres egyéni olvasásából, az igehirdetések folyamatos hallgatásából
és a korálok énekkincsének rendszeres használatából áll. Másrészt más,
intenzívebb spiritualitások vonzerején látszik, különösen a fiatalok köré
ben, hogy itt hiányunk van.
„A hívők nagykorúságához hozzátartozott a Szentíráshoz való önálló
hozzáférés.” (38. o.) A reformáció egyik legjelentősebb eredménye ez,
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amellyel beépült a bibliaolvasás a protestáns kegyesség legmélyebb
rétegeibe. Az Útmutató igéinek népszerűsége is mutatja ezt; érdekes
módon az Útmutató rendszeres olvasásának nem ártott még a digitalizá
ció sem.
A belső kapcsolatnak, írásértelmezésnek egy vezérelve van: az, hogy
Krisztusra mutat-e az adott ige (ob sie Christum treiben). A Bibliát Isten
önkijelentéséről szóló, mértékadó bizonyságtételnek kell tekinteni,
amelynek külső értelmezési szempontokra nincs szüksége. Ugyanakkor
a Krisztusra mutatás követelménye belső értelmezés, ami megment
a minden szónak normatív igazságot tulajdonító fundamentalizmustól.
Időnként felmerül az Ószövetség és az Újszövetség közötti minőségi
különbségtétel kísértése. A kánon megőrzi az „egyház egységét a feleke
zetek és egyházi irányzatok sokaságában” (Härle; lásd 45. o.).
Melanchthon megfogalmazásával: „…arra születtünk, hogy magunkat
beszélgetésben közöljük másokkal.” Mivel hallásra születtünk, az ige
nemcsak leírt igeként, hanem hallott igeként is el kell hogy érjen. Jézus
ról Isten kinyilatkoztatott igéjeként beszélünk (Jn 1,14). Ezért háromszoros értelemben beszélhetünk az igéről: a hirdetett, az írott és a kinyilatkoztatott ige (Barth) formájában (49. o.).
A vallástétel kettős értelmű, és az evangélikus spiritualitás szempont
jából mindkettő fontos: bűnvallás és hitvallás. Az előbbi a kezdetektől az
evangélikus kegyesség sajátja: „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta:
»Térjetek meg!« – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés
legyen.” (Luther: 95 tétel, 1.) A hitvallás értelme pedig a közösen megtapasztalt igazság megvallásának képességét jelenti. Itt a közösség meg
örökölt hitvallásainak az a funkciója, hogy „mivel az egyház az egyén
hitét szolgálja, és nem uralkodik fölötte, az egyházi hitvallás sem a személyes hitvallás fölött, hanem annak szolgálatában áll”. Az egymásra
hallgatásból alakul ki a közösen képviselt bizonyságtétel. „A protestáns
egyházak a hitvallásukban is őrzik a lelkiismeret szabadságát és a szemé
lyes hit önállóságát.” (56. o.) Ez a személyes, a saját hitét folyamatosan
feldolgozó szabadság olyan munka, amely miatt az evangélikus spiritua
litást mindig a szabadság és a felelősség levegője járja át.
A nagykorúság megszerzése a 21. században sem könnyű. Ma lassan
nő fel a fiatal felnőtt generáció, nehezen függetlenedik – mondjuk sokszor. A gyermetegség hosszú ideig kíséri az embert. Ennek sokszor
megfogalmazódó jele az a gondolkodás, hogy mások feladata gondoskod
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ni az én életem sikeréről. Többek között az állam (168. o.), de a szülők
visszamenőleges, vélt vagy valós pszichológiai indokokkal megfogalma
zott számonkérését is gyakran halljuk felnőtt gyermekeiktől, ha valami
nem a terveik szerint sikerül. Ezzel párhuzamos a nyilvános elismerés
keresése (főleg online felületeken). Mi véd meg az ettől való függőségből?
A tudat, hogy Isten lát, és a benne „való elrejtettség a megélt szabadság
forrása” (168. o.). A spiritualitás „olyan megengedett gyermeklét,
amely az élet forrásából merít”.
Milyen új utak nyílnak ma az evangélikus spiritualitás előtt? (Zarándok
lat, liturgia, meditáció stb.) Mi az a sajátos kincs, amely az evangélikus
hagyományból a legtöbbet ad lelkiekben? Milyennek ítéljük meg saját
közösségünk spirituális életét, sajátosságait? Honnan jönnek, hogyan vál
toznak ezek a gyülekezet életében?

4. Istennel panaszkodni
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A következő két témát lehet két alkalomra is bontani vagy szűkítve egy
alkalommal tárgyalni.
A panasz a hívő ember ősi lehetősége a szenvedés láttán. Siránkozás
sok van ma is, még nem túl nehéz helyzetekben is, de az Isten színe elé vitt
panasz nem Isten elleni vád, hanem hozzá megfogalmazott, őt a szenvedésbe meghívó kérés. Ezt teszi a zsoltárok sora az Ószövetségben:
kemény szavakkal fordulnak Isten felé az emberi nyomor mély bugyrai
ból. Ma a vád Isten ellen leggyakrabban a semmiből tör fel a szenvedést
megtapasztalva. A korábban felületes vagy semmilyen istenkapcsolat
a negatív élmény hatására rögtön radikális vádba és dacba fordul. Hiányzik a panasz. Sokszor tapasztaljuk, milyen terheket képesek testvére
ink hittel, türelemmel elhordozni. Honnan van ezeknek a hívő embereknek 
ereje számunkra hihetetlen nehéz életeseményeket hittel és türelemmel
elhordozni? Milyen kivételes erőforrásuk van?
A szenvedés, különösen az ártatlan szenvedés megtapasztalása a hit
számára a legnehezebben elfogadható tapasztalatok közé tartozik. A ke
resztény tapasztalat az, hogy nem adhatunk rá választ egy általános
metafizikai istenfogalommal. Csak Isten Jézus Krisztus emberségében
adott kinyilatkoztatása felől közelíthetünk hozzá. Jézus kiszolgálta
tottságában a kereszten Isten szeretetének kiszolgáltatottságát látjuk
(M. Welker).
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„Az, hogy a szerelem örömében vagy egy fontos felelősség felvállalásá
ban a véletlen művét, a végzetet vagy akár egyenesen Isten kegyelmének
jelét látom, meg fogja határozni, hogyan bánok vele.” (91. o.) Ugyanígy
a szenvedés tapasztalatával való bánásmódot is meghatározza, hogyan
értelmezem.
Szabadítsunk ki két fogalmat! Hosszú a története a szenvedés és a bűn
félreértelmezésének. Ahhoz, hogy tisztább hithez jussunk, két ilyen
terhet le kell rakni. Az egyik a szenvedés idealizálása. Fontos teológiai
korrekciót találunk énekeskönyvünk 263. számú, Térj magadhoz, drága
Sion című éneke első verssorában. Szemben a régebbi református verzió
val – „Azt bünteti, kit szeret” – az evangélikus énekeskönyvben „Ha sújt,
akkor is szeret” szerepel. A közös folytatás pedig: „Így próbálja hitedet.”
Még a mártírok esetében is igaz, hogy a hit tanúiként tekintünk rájuk,
akik megtartották hitüket testi épségük, életük feláldozása ára árán is.
Szenvedésüket nem dicsőítjük, sem annak követésére nem biztathatunk,
hiszen, ahogy Huber fogalmaz: „Az elkerülhető szenvedést el kell kerülni, illetve le kell győzni. Ez a kijelentés a keresztény hit axiómái közé
tartozik.” (92. o.) A rossz mint a szenvedés objektív oldala lehet az ember
től független is, a gonosz viszont a szubjektív oldalt, a szenvedés okozá
sát, a szeretet parancsának megszegését jelenti.
Lehetséges kitérő a gonosz személyes jellegének tagadása feletti
gondolkodás, de ez akár egy külön alkalmat is megér (94–95. o.). Meg
személyesíthető-e a gonosz? Az ember és Isten közé áll, árt az életnek,
kapcsolatokat ás alá – ez mind a gonosz jól tapasztalható működése.
Bár fő jellemzője a saját láthatatlanná válása, saját léthazugsága (Jüngel).

5. Beszélgetés a bűnről, hogy a bűn szót ne csak diétás szabályok
megszegésére vagy közlekedési szabálysértésekre használjuk
A gonosz kapcsán a második kiszabadítandó fogalomhoz jutunk, a bűnhöz. Ez az evangélikus kegyességnek, antropológiának egyik sarokköve.
A gyakori liturgikus és homiletikai használat ellenére mégis sok evangé
likus számára az erkölcsi vétkeket jelenti egyszerűen. Izgalmas megálla
pítás, és az evangélikus teológia lényegéhez tartozik, hogy „csak a megbocsátás fényében mutatkozik meg, mi a bűn”. Pál szeretethimnusza
1Kor 13-ban erre példa. Leírja, milyen, ha az ember hit által élő kapcsolat
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ban áll Istennel, a reményben élő kapcsolat fűzi a jövőhöz, és a szeretetben élő kapcsolatban van embertársaival és önmagával. Ez a fajta
fordított gyónótükör olyan helyzetben is működik, mint az eredendő
bűn és a test, illetve a szexualitás szerencsétlen egybekapcsolása. Kiszabadulhat az Istentől kapott ajándék jellege, míg a negatív oldalon az
önzés meghatározta kiélés bűnös jellege is tisztán látszik.
Ma nem népszerű a bűnről beszélni. Amikor az istentisztelet minden
egyes vasárnap gyónással kezdődik, néha lehetnek furcsa érzéseink.
Az az illúzió él sokakban, hogy ha a bűnökről nem beszélünk többet,
akkor az emberi szabadság lesz teljesebb, hiszen az embert „kiskorúsítot
ták a bűnvallásokkal, a jóvátételhez kapcsolódó gyakorlatokkal pedig
megfélemlítették” (98. o.).
A korábban jellemző félelem a bűnöktől, az ehhez kapcsolódó homile
tikai és pedagógiai egyoldalúság, a legrosszabb esetben jelentkező ekkle
ziogén neurózis ma a fővonalú protestantizmusra és a társadalom egészére aligha jellemző. A pszichoanalízis szerint is az aktuális veszély
a nárcisztikus zavar. A mások iránti nyitottság elvesztése, a buborékvaló
ságok egyszerű igazságai, a saját személyiség fogsága a fent leírt bűnfogalom valóságát írja le más szavakkal. Amikor Luther a magába forduló
emberről beszél, ezt a jelenséget ragadja meg. A gyógyulás, a kifelé nyitás
a kiindulópontunkhoz vezet: milyen az, amikor Isten megszabadít ebből
a fogságból, és a hit, a remény és a szeretet útját kinyitja?
A vétek a felebarát ellen valósul meg. Tartozás ez az embertárs felé,
akitől megtagadjuk azt, ami neki részünkről járna (tiszteletet, méltó
ságot, segítséget, időt). Mivel tartozunk a felebarátnak? Hol a kezdete és
határa felelősségünknek az ő irányában?

6. Lehet-e Jézus szerepét többféleképpen értelmezni?
A keresztény teológiatörténet a különböző értelmezések közötti kemény
harcok történeteként is leírható. Ugyanakkor már az Újszövetségben ma
gában is párhuzamos beszámolók és értelmezések állnak egymás mellett.
Melyik a helyes és az igaz út?
Jézus személyének és működésének jelentését a róla szóló hitvallások
foglalják össze legtömörebben. Ezek alapja nem földi élete, igehirdetése,
hanem a halála és feltámadása, amely üdvösséget jelent. Minden keresztény és evangélikus értelmezési kísérletnek innen kell kiindulnia.
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Jézust az evangéliumok szereplői és az evangéliumok olvasói is külön
böző módon érzékelik. Ezek az „érzékelési formák” (108. o.) a sajátunk
önkritikájához, a másik komolyanvételéhez vezethetnek, és végül úgy
születhetnek meg közös tapasztalatok, hogy a személyes hangsúlyok
megmaradnak. A Jézusra fókuszálásnak ez a módja sok olyan konfliktus
ban lehet iránytű, ahol ma szakadás veszélyezteti az egyházat. Jézus Is
tent hozza el az embereknek, egy olyan képet, amely a könyörülő Isten
képe. Isten a „Vagyok, aki vagyok” (2Móz 3,14) önmeghatározásában is
afelé mutat, hogy a tetteiből fogják megismerni őt.
Három példázat mutatja meg Isten könyörülő szeretetét, amely függet
lenül az előélettől, teljesítménytől, emberek között fennálló távolságoktól, mindenki felé egyformán fordul, és ez protestáns szempontból
az emberi méltóság alapja. (A három történet a bűnös nő [Lk 7,36–50],
a tékozló fiú [Lk 15,11–32] és a szőlőmunkások példázata [Mt 20,1–16].
Ha mindegyikkel részletesen akarunk foglalkozni, valószínűleg két alka
lomra lesz szükségünk a 6. témánál. Ha két alkalmat szánunk erre a témára, akkor érdemes a Hegyi beszéd, az aranyszabály és az irgalmas
samaritánus tanítását is hozzávennünk [120–124. o.]. Ezzel Jézus tanítá
sának kompakt összefoglalását adhatjuk meg a résztvevőknek. Ha nem
túl jártasak az evangéliumokban, akkor ezt mindenképpen érdemes meg
tenni.) Egy szempontot a gyorsabb tematika esetén sem hagyhatunk ki,
ez Jézus jövő felé orientált tanítása. Vándorradikalizmusa sok kérdést
vet fel: elvárja tanítványaitól a radikális lemondást és az elszakadást
a földi kötelékektől, illetve a státuszról való lemondást (a társadalmi po
zíció alapján nyugvó különbségtétel eltörlése a tanítványi közösségben).
Mennyiben alkalmazhatóak Jézus radikális elvárásai a ma egyházában
és a mai világi életben? Van-e helye és értéke abban a protestáns etikában,
ahol a világi pozíció felértékelődött?
Jézus keresztjének és feltámadásának értelmét megragadni a keresz
tény teológia legnagyobb feladata, amihez mindig csak közelebb kerülni
tudunk, teljesen célhoz nem érhetünk. Ennek egyik fontos eleme az áldo
zat szerepének megfogalmazása. René Girard híres drámaleírása arról
szól, hogy a közösség elbizonytalanodása esetén mindig kijelöl egy áldo
zatot, akinek kiközösítésével, megsemmisítésével helyreállhat a közösség
egysége. Jézus esetében az a különleges, hogy itt az áldozat győz, és kö
rülötte születik a közösség. Ebből az elbeszélésből az áldozatról való
gondoskodás kultúrája alakul ki, amit minél többet mondanak el egy
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társadalomban, annál jobban megvalósul benne. Ugyanakkor a mai keresztény gyökerű társadalmakat is kísérti az eredeti áldozatmechanizmus, amely egy-egy csoport, egyén kitaszításával akarja saját bizonytalan
önmagát megerősíteni. A keresztény egyházak alapfeladata az ezekkel
való szembeszállás és a saját irgalmasságkultúrájukra való emlékeztetés.
Jézus áldozata egyszeri és nem ismételhető. Canterbury Anzelm elég
tételre adott jogi alapú gondolkodása máig meghatározó értelmezési
keret ugyan, de nem problémamentes. Egyfelől a megigazulás nem jogi
aktus, másfelől az elégtétel logikája megnyitja az emberi részvétel igényét
a megigazulásban (jó cselekedetek, búcsú). Jézus halálát csak önkéntes
áldozatként, saját ellenállását leküzdő engedelmességként lehet áldozat
ként bemutatni. „Jézus kereszthalála tehát nem szükségszerűen járó
jóvátétel egy haragos Isten kiengesztelésére, hanem szabadon, Isten
szeretete miatt véghez vitt önátadás. Azáltal, hogy ezt Isten megerősíti
Jézusnak a halálból való feltámasztásával, a hit elnyeri az Istennel való
megbékélés bizonyosságát.” (131. o.) Ez az önátadás és megerősítés meg
töri a halál és a bűn hatalmát és a tőlük való félelem erejét. Ezt a központi tanítást sem a Jézusra mint erkölcsi példára tekintő megközelítés
jegyében, sem a vallásközi párbeszéd érdekében nem adhatja fel, ebből
nem engedhet a kereszténység. Mennyire lényege Krisztus halálának
értelmezése a mai keresztény hitnek?

7. A szabadság lelke
A Lélek eredetének a filioque-vitában kifejtett különböző felfogása a mai
keresztény világképet jobban meghatározza, mint elsőre gondolnánk.
A közösség máig legnagyobb akadályainak egyike ez a különbség. A nyu
gati egyház lelki elszegényedésének okaként jelöli meg a kritika a Szent
lélek alárendelését a Fiúnak. A katolikus egyház számára, ahol a hivatal
hoz, illetve a protestánsok számára, ahol az egyénhez kötik a Szentlélek
munkáját, a keleti kritika szerint a túlzott intézményesedés (az első
esetben), illetve az indiviualizmus (az utóbbi esetben) jelenti a veszélyt.
A nyugati álláspont mellett komoly biblikus érvek szólnak, de a tünetek
szempontjából nehezen vitathatók a kritikák. Hogyan segítheti a nyu
gati kereszténység a Lélek munkájának szabadságát? Hiszen a Lélek
szabadság, de nemcsak Isten felszabadító munkája az emberen, hanem
Isten szabadsága is. Ott és úgy cselekszik, ahogyan akar. Az egyház felGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

adata itt nem lehet más, mint hogy a lehető legkevésbé akadálya, sokkal
inkább segítője legyen ennek a szabad áramlásnak. A Lélek káromlásának
súlyos összefüggése és felelőssége talán erről az oldalról látszik a legjobban.
A Lélek a különbözőség és az egység dinamikájában működik. Vannak
különbözőségek, amelyek az élet sava-borsát adják, és vannak olyanok,
amelyek elviselhetetlenek. Van azonosság, amely mindenkit megillet
(emberi méltóság), és van azonosság, amely elveszi az emberek között
a különbségeikből fakadó beszélgetés, alkotás sokszínű kreativitását
(142. o.). Mi a férfiak és nők szerepe ma az egyházban? Miben változott
ez az elmúlt évtizedekben?

8. Szeretet – kifutó modell?
Úgy járunk-e a szeretettel, mint a Csendes-óceán déli szigeteinek lakói,
akik miután elérték új paradicsomi lakóhelyüket, néhány generáció alatt
teljesen elfelejtették a hajózási ismereteiket? A versengés és a szeretet
szembemennek egymással, és mai társadalmunk az elsőt jutalmazza
(174. o.). Hogyan őrizhető és gyakorolható a szeretet, hogy ne vesszen el
mint elfeledett képesség?
Azok a természetes közösségek, ahol lehetőségünk van megismerni
és gyakorolni a szeretetet, segítenek azt megőrizni. A család időben az
első ilyen közösség az ember életében. Ez a család jelentőségét teológiai
értelemben is kiemeli, a család a szeretet generációkon átívelő továbbadásának legtermészetesebb helye. Azonban sokkal több hely és közös
ség ad lehetőséget a szeretet gyakorlására. Ma távolabbi csoportok felé is
gyakorolható a szeretet, vallások, népek, kultúrák között is hidat építhet.
A szeretetnek három fajtájáról beszélhetünk:
– Isten iránt: 1Jn 4,16; 1Jn 4,9 igéi mutatják meg Isten lényegét a szeretetben, és ennek a szeretetnek a nyomán szeretheti az ember Istent
és a felebarátját. Luther a Nagy kátéban a jól ismert megállapítást teszi:
„…amire a szíved hagyod és bízod, valójában az a te istened.” Az ember
életének alapirányultsága azon múlik, hogy Istent vagy önkényesen kiválasztott legfőbb jókat, a korszellem ideáljait, maga által létrehozott
bálványokat imád-e. Milyen ilyen önkényes legfőbb jók, bálványok, ideálok 
szeretnék átvenni Isten helyét?
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– Önmagunk iránt: A „szeresd felebarátodat, mint magadat” (Mt 22,39)
parancsa szokatlan az önfeláldozó szeretet ideájához szokott keresztény
füleknek. A bibliai emberkép (az ószövetségi eredeti megfogalmazásától
3Móz 19,18) ragaszkodik ahhoz, hogy az ember az ajándékba kapott
életét megbecsülje, óvja, és örüljön neki. A felebarát iránti szeretetnek
is lehet örülni. A felebarát és az önmagunk iránti szeretet összetartozik
(178. o.).
– A felebarát iránt: A felebarát iránti szeretet keresztény tanítása
Nietzsche kritikus tekintetét sem kerülhette el. Ő a távoli szeretetét érté
keli, az eljövendő és a messze lévők szeretetét. A valakiről és valaki ér
dekében történő gondoskodás (N. Wolterstorff) közötti különbségtétel
segít abban, hogy a felebaráti szeretet reális lehessen. Azoknak a száma, akikről gondoskodni tudunk, korlátozott, de akiknek érdekében te
hetünk, sokkal nagyobb.
Két, a keresztény tanítás történetében különösen fontos kérdést érde
mes külön megvizsgálnunk. Az egyik a testi, illetve a testen kívüli szere
tet. A kettő szembeállítása teológiai hiba, mely az erósz és az agapé
szavak szembeállításának következménye. Ez a szexualitás leértékelésé
nek jogos vádját adja a külvilág számára. Pedig a testi szeretet himnusza
is része a Bibliának (Énekek éneke). A szeretet testi egyesülésben megnyilvánuló legintenzívebb formája a kizárólagosság értékét hordozza,
míg a testi kontaktusok nagyon sokfélék lehetnek: öleléstől kézfogásig,
egy kiszolgáltatott ember megmosdatásáig és egy kézsimogatásig
mind a szeretet testi megnyilvánulásai. A testi szeretet másodrangú?
A másik különös figyelmet érdemlő kérdés az ellenség szeretete.
Lehet-e és van-e realitása az ellenség szeretetének a mai világban? „Mivel
Isten előtt nem létezik státuszbeli különbség, ezért a barát és ellenség
szembeállítása sem végérvényes.” (184. o.) Anélkül, hogy az ellenséges
ség létét tagadná, az ellenség szeretete megnyitja a változás és a béke
horizontját. Az „intelligens ellenségszeretet” politikai úton igyekszik
meghaladni az öröknek vélt konfliktusokat, és ha napjainkban éppen
lehetetlenségét látjuk is, a 20. század második fele számos ritka pozitív
példával szolgált Európában vagy éppen Dél-Afrikában.
Lehet a szeretet parancs? A Tízparancsolat példája mutatja, mennyiben. A törvények a szabadság lehetőségeiként jelenhetnek meg (lásd
pl. Fabiny Tamás tízszabadság-parafrázisát), illetve a jelenben is inspirál
nak (189. o.). Huber német példái mellett gondolhatunk például a buda
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pesti Radnóti Színházban hatalmas sikerrel játszott 10 című darabra
vagy több kortárs filmalkotásra.

9. Radikális remény – a halál halála
A halál „az a határ, amely minden bizonyosságot megkérdőjelez a jövőt
illetően” (195. o.). Ha a múlt pozitív tapasztalatait tovább vetítjük a jövő
be, bízunk. Ez a bizalom sokszor nehéz. A kiúttalanság számos tapaszta
lata jelenti a bizalom nehéz próbáját (betegség, magány, erőszak, a saját
lényegesség elvesztése). Az embertársak, saját magunk, a világ és Isten
felé egyaránt megszakadhatnak a kapcsolatok, de a végső határt a halál
jelenti, ahol minden kapcsolat megszakad. A remény tiszta, a láthatóság
elemeitől megtisztított remény. Nem a jelen tökéletesített változata a jö
vőben, és nem a jelen leértékelésétől kapja meg a jelentőségét. „A jelen
szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez” (Róm 8,18), amely
a jövőben vár ránk. A földi létből nem lehet választ adni a kérdésre: Milyen
az örök élet?
A buddhizmus lélekvándorlásról szóló tanítása – speciális nyugati ér
telmezésben – meglepően elfogadott válaszkísérlet a „mi történik a halál
után?” kérdésére. „A jövőre vonatkozóan egy olyan remény útja nyílik
meg, amelyhez nem szükséges a személyes Isten gondolata, sőt úgy
látszik, hogy semmilyen hitbeli elképzelésre vonatkozó utalás sem. Ezen
kívül a reinkarnáció, avagy lélekvándorlás gondolata beleillik az indi
viduum nagyra értékelésének szemléletébe a nyugati társadalmakban.”
(198–199. o.) Az élet egyszeriségének felelősségén és az ebből jövő fe
szültségen sokat könnyít ez a szemlélet. A kereszténységbe nem fér bele
a halál utáni élet hasonlósága a születés és halál közötti időszakhoz. Az
alábbi népszerű dialógus is ezt mutatja meg:
„Mivel már öregek voltak a barátok, séta közben gyakran megpróbálták elképzelni, milyen is lesz majd, ha Istennél lesznek. Egyre részle
tesebben festették le maguknak az eget. Aztán megint kétségek gyötörték
őket. Végül a következő egyezséget kötötték: amelyikük előbb meghal,
annak kötelessége lesz még aznap éjszaka felkeresni a másikat. Csak
egyetlen szót kell mondjon: Taliter – ami annyit jelent: „Így van”, vagy
Aliter – azaz: „Másként van.”
Egyikük hamarosan meg is halt. Éjjel, megegyezés szerint, megjelent
öreg barátjánál.
Hitkérdéseink

169

170

– Taliter? – kérdezte a barát.
Az elhunyt a fejét rázta.
– Aliter? – kérdezte félénken a barát.
Az elhunyt ismét csak a fejét rázta, majd sokatmondóan mosolyogva
csak ennyit mondott:
– Totaliter aliter: teljesen másként van!” (Ézs 55,8–9)2
A középkor egy himnuszának gondolkodását Luther megfordítja: az
ember életét nem a halál veszi körül, hanem az ember halálát veszi körül az élet (197. o.). Ez a reménység Jézus halálával – ami a halál halála
(Jüngel) – nyílt meg az ember számára (202. o.). Mivel minden tudásunk
kal szembemegy a feltámadás reménysége, sok olyan emberben is felmerül a kérdés, és nem tud rá pozitív választ adni, aki élete összefüggésében bizalommal tekint Istenre: hogyan lehet hinni a feltámadásban?
A halottak feltámadásának reménységéhez nem a hit további teljesítmé
nyére van szükség. „Itt nem a szellem örökkévalósága, a lélek halhatatlan
sága, az anyag elpusztíthatatlansága vagy a természet örök körforgása
kerül elő. Csak az Istenbe vetett bizalom akar kifejezésre jutni.” (204. o.)

10. Ítélet – a remény iskolái
Az „imádkozz és dolgozz” kolostori elvét Bonhoeffer egy harmadikkal
egészítette ki: fontos, hogy „legyenek olyan emberek, akik imádkoznak,
igazul cselekednek, és Isten napjára várnak”. Az utóbbi „nagy remény” ha
tározza meg jelenbeli viselkedésüket. A remény iskolájában ez a keresz
tény diák végső tudása. A szenvedés és a boldogság, az ítélet és a kegyelem ennek fényében a reménység várt és váratlan helyszínei lehetnek.
A „keresztény értékek” kifejezést napjaink vitáiban gyakran halljuk.
Ezek szinte kizárólag erkölcsi, életviteli szabályok formájában szerepelnek a napi közbeszédben. Mivel az egész sorozat célja most kifejezetten nem az etikai, hanem a mögötte álló hitbeli tapasztalatok végiggondolása, zárásként nézzük meg a hit alapmotívumait protestáns
hangsúllyal – először a magunk gondolataiból, majd Huber nyomán is.

2 Hézser Gábor: Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek. Kálvin Kiadó, Budapest, 2005. 64. o.
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Melyek a keresztény értékek? Melyek a protestáns hangsúlyok az eddigi
ek alapján? Van-e olyan új érték, amely az elmúlt beszélgetések nyomán
került közel, vagy került ki a sorból?
A teremtés motívuma: egy olyan korban, amikor az emberi életre első
sorban saját magunk tervezte és alakította folyamatként tekintünk, érdemes emlékeztetni azokra a mozzanatokra az életünkben, amelyekről
nem rendelkezhetünk.
Fontos a teremtettség egészére és nem csak az emberre tekinteni.
A kegyelem motívuma: „Minden emberi cselekvést elfogadás előz
meg” (224. o.) – ez az emberi méltóság alapja. Mielőtt az ember Isten
felé fordulna, ő már felé fordult, ezt fedezheti fel, erre válaszolhat az
ember.
A szeretet motívuma: a szeretet Isten, az embertárs és önmagunk
felé a válasz Isten kegyelmére.
A reménység motívuma: a remény a jövő igenlése, annak ellenére,
hogy nem tudjuk azt meghatározni, és nem ismerjük előre. Ez a bizalom
Istenben túlmutat az emberi lét végső határain, és a haláltól független
világ is megjelenik benne (feltámadás, örök élet, ítélet, Isten országa).
A megtérés motívuma: egy olyan életről szól, amelyet meghatároz az
Isten, az embertárs és önmagunk iránti szeretet. Ennek felismerése az
egész életvezetésre kiható változás. Ami a legkiszolgáltatottabb emberek
felé fordulást ugyanúgy jelenti, mint az önkorlátozást a természeti erőforrások igénybevételében.
A protestantizmus lényeges képessége (Tillich megfogalmazásában
princípiuma) a megkülönböztetés képessége. Ennek alapján három különbségtételt tehetünk meg végül:
• az Isten és ember közötti alapvető különbségtétel;
• a személy és cselekedetei közötti különbségtétel;
• Isten jövője és a történelmileg alakítható jövő közötti különbségtétel.
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Zákeus története (Lk 19,1–10) megrendítő erővel hat a felnőtt emberre.
A másokat kizsákmányoló vámszedő a Jézussal való találkozás, a hitre
jutás hatására megválik vagyonától, és azoknak adja, akik eddig áldoza
tai voltak tevékenységének. Cselekedetei pusztán amiatt változtak meg,
mert megismerte és átélte az evangélium csodáját.
A munkaprogram középpontjában a hitbéli növekedés áll. Az a folya
mat, amelyet Zákeus történetében is látunk: hogyan lesz a Jézus nevéről
csak kósza mondatokból halló emberből olyan, akinek egész életét, min
den mozdulatát a Krisztussal való kapcsolat és közösség határozza meg?
Hogyan lesz az elveszettségből megmentettség, az ismerkedésből üdvbizonyosság, a hitből cselekedet?
Amikor a 21. század legfontosabb etikai kérdéseiről gondolkodunk
keresztény emberként, óhatatlanul az utóbbi kérdéskörhöz jutunk: mit
jelent ma Istenben hinni, és milyen cselekedet is fakad a mi hitünkből?
A következő tíz alkalmat magában foglaló felnőtt bibliaórai vázlatban
életünket meghatározó kérdésekkel foglalkozunk – a teljesség igénye
nélkül. E tíz alkalom során fogalmazhatjuk meg gyülekezeti közösségeink
kel közösen a bibliai történetek, az illusztrációk, a feladatok és az imádsá
gok által, hogy mi is a mi hitünk tárgya, valósága és következménye.
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1. Kik vagyunk mi, keresztények?
RÁHANGOLÓDÁS
Amennyiben a gyülekezeti terem a templomhoz közel van, javaslom az
óra elkezdését ott. Az óra kezdetén lehetőséget adnék arra, hogy a jelen
lévők keressék meg azt a helyet a templomban, ahol a legközelebb érzik
magukat Istenhez: lehet ez a templomajtó, a térdeplő, a szószék, az első
vagy éppen az utolsó padsor. Amikor megtalálták választott helyüket,
hallgassunk meg mindenkit, hogy miért azt választotta, miért ott érzi ma
gát a legközelebb Istenhez. Ez a feladat azt a célt szolgálja, hogy elmélyít
sük azt, kik is vannak együtt az órán, és milyen kapcsolatot ápolnak
a templommal, gyülekezeti közösséggel, hittel, Istennel. A megosztás
lezárásaképpen egy szabadon elmondott imádságot javaslok, amely
megerősíti azt, mennyiféle helyzetből érkezünk meg erre a helyre,
hogy együtt legyünk, és Istennel találkozzunk, az ő szavára figyeljünk.
BIBLIAI IGESZAKASZ
Jn 15,12–17
KÉRDÉSEK A BIBLIAI SZÖVEG FELDOLGOZÁSÁHOZ
• A mai alkalom témája az, hogy kik vagyunk mi, keresztények. Mi
az, amit megtudtál ebből az igeszakaszból a keresztény identitásról?
• Jézus azt mondja: „…úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek
titeket.” Hogyan írnád le a jézusi szeretetet? Miben más az emberi
szeretet?
• Mire indít minket Jézus, amikor azt mondja: „…arra rendeltelek,
hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek”?
• Hogyan jelenik meg ez a jézusi tanítás a mi gyülekezeti közösségünkben? Milyen konkrét példákat tudnánk említeni?
TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDVA
• „Az ember ugyanis nem egyedül, önmagáért él ebben a halandó
testben, hogy érte cselekedjék, hanem minden emberért is a földön,
sőt kizárólag másokért él, és nem önmagáért. Testét ugyanis azért
hajlítja engedelmességre, hogy őszintébben és szabadabban tudjon
szolgálni másoknak, ahogyan Pál mondja Róm 14,7–8-ban: »Senki
sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert aki él,
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az Úrnak él, és aki meghal, az Úrnak hal meg.«” (Luther Márton:
A keresztény ember szabadságáról)
• „Az egyház csak akkor egyház, ha másokért van. Első lépésként
minden tulajdonát oda kell adnia a nélkülözőknek. A lelkészeknek
kizárólag a gyülekezetek önkéntes adományaiból kell élniük, esetleg
világi foglalkozást folytatniuk. Az egyháznak részt kell vállalnia a kö
zösség életében, nem uralkodva, hanem segítve és szolgálva. Közöl
nie kell minden rendű és rangú emberrel, hogy mi a Krisztussal
való élet, mit jelent »másokért lenni«. A mi egyházunknak legkivált
minden rossz gyökerével: a hübrisz, a hatalomimádat, az irigység
és az illuzionizmus bűnével kell szembeszállnia. Mértéktartásról,
hitelességről, bizalomról, hűségről, állhatatosságról, türelemről,
fegyelemről, szerénységről kell beszélnie. Nem szabad alábecsülni
az emberi példakép jelentőségét (amely Jézus emberségében gyöke
rezik, s amely annyira fontos Pál tanításában!); az egyház szavát
nem a fogalmak, hanem a példamutatás teszi nyomatékossá és hat
hatóssá.” (Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek [1944. augusztus] –
Vázlat a jövő egyházáról)
• „A szeretet, mely tele van a kölcsönös gondoskodás apró gesztusai
val, civil és politikai szeretet is, és megnyilvánul mindazokban
a tettekben, amelyek egy jobb világot igyekeznek építeni. A társadalom iránti szeretet és a közjó melletti elköteleződés a szeretet
kiváló formája, amely nemcsak az egyének közötti kapcsolatokat
érinti, hanem »a makroviszonyokat, a társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatokat is«. Ezért az Egyház a »szeretet civilizációjá
nak« eszményét javasolta a világnak. A társadalmi szeretet az igazi
fejlődés kulcsa: »A társadalom emberibbé, az emberi személyhez
méltóbbá tétele érdekében a szeretet szerepét a társadalmi életben – politikai, gazdasági és kulturális szinten – újra kell értékelni
és a cselekvés állandó, legfőbb normájává kell tenni.« Ebben az
összefüggésben – a mindennapi apró gesztusok fontosságával
együtt – a társadalmi szeretet olyan nagy stratégiákban való gondol
kodásra késztet minket, amelyek hatékonyan megállítják a környe
zet rombolását és ösztönzik a gondoskodás kultúráját, mely az
egész társadalmat átitatja. Ha valaki felismeri Isten hívását arra,
hogy másokkal együtt részt vegyen ezekben a társadalmi dinamikák
ban, ne feledje, hogy ez lelkiségének része, a szeretet gyakorlása,
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s ily módon bontakozik ki és szentelődik meg.” (Ferenc pápa:
Laudato si’ [LS] 231.)
TÖRTÉNET
Nadia Bolz-Weber amerikai evangélikus lelkész számol be egyik könyvé
ben arról, hogy az általa alapított gyülekezetben rendszeres gyakorlat
volt az istentiszteleten, hogy az általános könyörgő imádsághoz szabadon csatlakozhattak, és hangosan imádkozhattak a gyülekezeti tagok.
Több alkalommal fordult elő az, hogy ez a lehetőség nagy kitárulkozáso
kat és egészen intim megosztást eredményezett: nemegyszer megtörtént, hogy egy ilyen imádság során számolt be egy gyülekezeti tag a függő
séggel való küzdés nehézségeiről vagy egy vetélés fájdalmáról. Izgalmas
kérdés lehet ebben a közösségben, hogy a gyülekezeti közösségünk
vajon tudna-e ilyen biztonságos tér lenni egy ilyen megosztás alkalmával.
Az illusztráció nem a liturgiai kérdésekről szól elsősorban, hanem nekünk szegezi a kérdést, hogy gyülekezeti közösségeink valóban egymás
terhét hordozó közösségek-e.
VIDEÓ
Mit gondol az utca embere arról, hogy mi a kereszténység?
Keresztkérdés, 133. rész: Mi a kereszténység?1
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 266; 475; 436

2. Kereszténység a politikában, a társadalomban
RÁHANGOLÓDÁS
Keresztényként Krisztus követői vagyunk, és Pál apostol így int minket:
„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt…”
(Fil 2,5–7) Ez az indulat arra sarkallhatja a keresztény embert, hogy
szót emeljen, amikor igazságtalanságot lát. Előfordult-e már velünk az,
hogy egy igazságtalanságnak voltunk a szem- és fültanúi? Tudtunk-e
cselekedni, vagy csak hallgattunk? Osszuk meg egymással élményeinket
erről.
1

https://youtu.be/2QaOQWlOZgw.
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BIBLIAI HÁTTÉR
Az alkalom címe a kereszténység politikában és társadalomban betöltött
szerepéről szól. A mögötte meghúzódó bibliai háttér leginkább a prófétai
hagyományra tekint vissza, így az alkalom fókuszát is a prófétai örökség
ben látom. Ezt vizsgáljuk meg bővebben.
Milyen prófétákat ismerünk a Szentírásból? Melyek voltak a prófétai
igehirdetéseik legfontosabb elemei?
A felvezetés után kis csoportokban beszélhetünk a különböző prófétai
igeszakaszokról, amelyek a társadalmi igazságosság témakörébe illenek:
Ézs 1,15–17; Ézs 58,1–7; Ám 5,21–24; Mik 6,6–8.
KÉRDÉSEK A FELDOLGOZÁSHOZ
• A próféta szerint mit kíván tőlünk az Úr?
• Hogyan tudnánk lefordítani szavaikat a mai nyelvünkre?
• Az életünk milyen területén tudjuk alkalmazni a próféták szavait?
Milyen cselekvésre sarkallnak minket?
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TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDVA
• „Bírálhatják-e a prédikátorok a felsőbbséget? Martinus doktortól
megkérdezték: vajon egy lelkésznek vagy prédikátornak hatalmában áll-e, hogy a felsőbbséget bírálja? Így felelt: Igen, persze! Mert
bár a felsőbbség Isten rendelése, ugyanakkor Isten fenntartotta
a prédikátornak azt a jogot, hogy a bűnt és a jogtalanságot ostorozza.
Eszerint kell ostorozni a világi hatalmasságokat is, ha szerencsétlen
alattvalóik javait tönkreteszik, és megengedik, hogy az uzsora és
a rossz kormányzás kiszipolyozza őket. Arra viszont már nem illetékes a prédikátor, hogy ő írja elő a rendtartást, vagy ő szabja meg,
milyen drágán árusítsák a kenyeret, mérjék ki a húst stb. Általában
arra intsen, hogy ki-ki a maga posztján szorgosan és híven tegye azt,
amit Isten parancsolt neki, ne lopjon, ne kövessen el házasságtörést,
ne kaparintson és ne ragadozzon, ne csapja be és ne rövidítse meg
a többieket.” (Luther Márton)
• „Ha azt akarjuk mondani, hogy a vallás nem foglalkozhat politikával,
akkor ezzel azt mondjuk, hogy az emberi életnek van egy olyan
lényeges része, amelyre nem érvényes Isten akarata. Ha pedig ez
nem tartozik Istenre, akkor kire? Ki felelős érte, ha nem a mi Urunk,
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Jézus Krisztus Atyja?” (Desmond Tutunak a Nobel-díj átvételekor
mondott beszédéből, 1984)
• „A jó hatalom olyan, amely másoknak is hatalmat ad, »felhatalmaz«, ami képessé tesz bennünket a szeretetre. A jó hatalom olyan
hatalom, amely magát felosztva másokat erősekké tesz. Megszaba
dítja az erőtlent a félelemtől és a hatalmasat a magánytól. Isten
nem gombnyomásra működteti világát, szüksége van ránk, mindnyájunkra. A mindenhatóság és az erőtlenség egymást feltételező
fogalmak.” (Dorothee Sölle)
• „Az egyház rendeltetése, hogy meghirdesse és megéreztesse Isten
országát. Ezt azzal valósítja meg, hogy hirdeti az evangéliumot, és
Krisztus testeként él. […] Krisztus testének tagjai együtt kell hogy
küzdjenek az elnyomottakkal szabadságukért és méltóságukért,
ahogy ezt Isten megvalósuló országa ígéri. Ezt a küldetést nagyon
különböző politikai, szociális és kulturális közegben kell elvégezni.
Hogy e küldetésnek hűséggel eleget tegyenek, tanúságuknak és szol
gálatuknak a konkrét élethelyzetekhez megfelelőnek kell lennie.
Ezzel hozzák a világba Isten országa dicsőségének és örömének
előízét.” (Limai dokumentum, Szolgálat, 4.)
VIDEÓ
Az Axióma YouTube-csatornája 2022 elején tett közzé egy videót Kultúr
kereszténység: épít vagy rombol? címmel.2 A videó három percben veti
fel azt a dilemmát, hogy mit kezdjünk azokkal a politikusokkal, akiknek
kétes magánéleti ügyeik vannak, azonban törvényhozói és politikai
magatartásukban a „keresztény politika” érdekei mentén cselekednek.
A videó üzenete, hogy bár elítélendő a politikusok magatartása, de
mégis egy eszköz a kereszténység térnyerése számára.
Az alkalom szempontjából a beszélgetést feldolgozó kérdések a következők:
• Mit gondoltok a videóban elhangzottakról? Mennyire meggyőző
a videó érvelése?
• Mennyire fontos, hogy egy magát kereszténynek mondó politikus
hiteles legyen: gyülekezeti közösségbe járjon, teológiai alapművelt
sége legyen, példás életet éljen?
2

https://youtu.be/bVnDpy8Hiyo.
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• A videó egyik nagy kérdése az, hogy kimondható-e egy törvényre
vagy egy politikai oldalra, hogy az keresztény-e vagy sem. Mi a videó
álláspontja, és mi a miénk?
• Ebben a kérdésben milyen útmutatást ad a prófétai szó? Mi ebben
Jézus magatartása?
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 466; 486; 331

3. Teremtésvédelem
RÁHANGOLÓDÁS
Az óra kezdődhet a természetben, a templom vagy gyülekezeti terem
udvarán. (Ha jó idő van, akár az egész alkalmat lehet itt tartani.) Az alkalom ezen szakasza a személyes megosztásról szól: mikor fordult elő
velünk az, hogy rácsodálkoztunk a teremtett világ szépségére, illetve
van-e olyan élményünk, amikor rádöbbentünk arra, hogy a teremtett
világ szenved?
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KÖZÖS FELADAT – ÖKOTÍZPARANCSOLAT
Az MEE Ararát Teremtésvédelmi Munkacsoportja és Munkaága egy digitális ösvényt készített elő a járványidőszak alatt. Ennek az ösvénynek
a része volt az úgynevezett ökotízparancsolat, amely egy teremtésvédelmi parafrázisa 2Móz 20,1–14-nek. Az ökotízparancsolat felolvashatjuk, vagy meghallgathatjuk előtte az Ararát által készített meditációs
videót.3 Az ökotízparancsolat kinyomtatva, parancsokat kivágva elhelyez
zük a terem (vagy jó idő esetén az udvar) különböző pontjain aszerint,
hogy ki melyiket érzi leginkább a magáénak. Amikor mindenki elhelyez
kedett, kérdezzük meg, ki miért állt oda, miért érzi fontosnak azt az
adott szakaszt.
Ennek megbeszélése után asztalhoz ülve folytatódhat a beszélgetés
a következő kérdések alapján: Mire mutat rá ez az az ökotízparancsolat?
Van-e valami, ami meglepő volt ebben a szövegben számodra? Van-e
olyan mondat, amellyel nem értesz egyet? Mivel lehetne kiegészíteni?
Milyen gyakorlatra sarkall minket?
3

https://youtu.be/nC98CQ9s0CI.
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Az ökotízparancsolat szövege:
1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más istened! – A természet
léted alapja, életed forrása, részed és társad. Bánj tisztelettel a teremtett
világgal, dicsérd ezzel is a Teremtőjét!
2. Ne vedd hiába Istened nevét! – Eltorzult ideákat hajtva és technoló
giai megoldásokban bizakodva romboljuk környezetünk életét. Találj rá,
hogy az út benned van!
3. Szenteld meg az ünnepnapot! Pihenj, és adj időt pihenésre! – Magadnak, másoknak, és egész világunknak szüksége van a megállásra.
Találj rá, hogy a világ közössége ünnepel minden pihenésre szentelt
időben!
4. Tiszteld atyádat és anyádat! – Az élet fenntartása, átadása és boldog,
hálás megélése generációk láncolatán ível át. Becsüld, amit elődeidtől
kapsz, és adj reményt az utánad érkezőknek, hogy ők is becsülhessenek
téged!
5. Ne ölj! – A másik arcában teremtettségedre ismersz, legyen bármilyen élőlény. Bánj irgalommal teremtménytársaiddal, és kerüld a felesle
ges pusztítást!
6. Ne paráználkodj! – A Teremtett világ alapanyagai és erőforrásai
végesek, és bár a teljes emberiség szükségleteinek ellátására elegendők
volnának, az igényeink és túlzó vágyaink kielégítésétől kifogynak. Légy
mértékletes, és tedd ezt boldogan, a lemondásban új értékek találnak
meg!
7. Ne lopj! – Szíved tisztasága az élet forrása, neked és a környezetednek is. Ne add el önmagad se könnyűnek látszó haszonért, se olcsó
kényelemért!
8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! – A klímavál
tozás történik, a földek, az élővilág és erőforrásaink kizsákmányolása
zajlik. Ne törődj bele, ne fordítsd el a fejed, ne csapjuk be magunkat és
egymást!
9. Ne kívánd felebarátod házát! – Társai vagyunk egymásnak, és együtt
tehetünk nagy dolgokat. Tartsd tiszteletben emberi kapcsolataidat!
10. Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! –
Nincs az a tárgy, amely képes értelmet adni életednek. Az igazi kincsek
belőled fakadnak: légy elégedett, hálás és boldog!
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KÖZÖS FELADAT – BIBLIAI SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSA
KIS CSOPORTOKBAN
A teremtésvédelem bibliai hátterével való ismerkedés segíthet minket
egy ökológiailag tudatosabb szemlélet kialakításában. Javaslatom,
hogy kis csoportokban ismerkedjünk a kiválasztott négy igeszakasszal
– 1Móz 1,27–31; Zsolt 24,1–3; Mt 6,25–34; Kol 1,15–17 – a feldolgozást
segítő kérdések mentén:
• Mit árul el ez az igeszakasz Istenről, emberről és a teremtett vi
lágról?
• Hogyan kapcsolódhat ez az igeszakasz a mindennapi életünkhöz?
• Mire sarkallhat minket ez az igeszakasz a teremtett világgal való
kapcsolatunk alakításában?

180

TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDVA
• „Amikor enni, inni, aludni, pihenni, dolgozni akarsz, végy magadnak
egy pillanat időt, és gondolj erre: ezt az én jó Istenem miatt tehetem meg, aki még ezt a jót is megadta nekem.” (Luther Márton)
• „Meg kell kérdőjeleznünk azt a népszerű hiedelmet, mely szerint
Isten elsődleges oka a Föld teremtésére az volt, hogy ellássa az
embereket otthonnal és erőforrásokkal. A Föld ugyanis úgy létezik,
mint ami önmagában és önmagától jó. A Teremtés könyvének első
fejezetében, mielőtt megteremtette az embert, Isten látta, hogy a vi
lág jó, és ezt ki is jelentette. Amikor Isten elragadta Jóbot egy utazásra, amely a kozmosz különböző birodalmain keresztül vezetett,
arra késztette őt, hogy felfogja és megértse a teremtés csodáit,
amelyek az ember befolyásától függetlenül és az emberi felfogóképes
ségen túl működnek.” (Norman Habel és Cynthia Moe-Labeda)
• „Szeretném megjegyezni, hogy az emberek általában nincsenek
egyértelműen tudatában azoknak a problémáknak, amelyek különö
sen a kirekesztetteket sújtják. Pedig az utóbbiak jelentik a bolygón
élő emberek legnagyobb részét: több milliárd emberről van szó.
[…] a szakemberek, a véleményformálók, a tömegkommunikációs
eszközök és a hatalmi központok sokszor tőlük távol, elszigetelt
városi térségekben találhatók, nincs közvetlenül kapcsolatuk az ő
problémáikkal. A fejlettség és életminőség olyan kényelmes helyze
tében élnek és gondolkodnak, amely a világ népességének többsége
számára elérhetetlen. A ﬁzikai érintkezésnek és találkozásnak ez
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

a hiánya, melynek olykor városaink részekre szabdaltsága is kedvez,
segíti a lelkiismeret elaltatását és a részrehajló vizsgálatokban
a valóság egy részének ﬁgyelmen kívül hagyását. Ez néha »zöld«
beszéddel jár együtt. Ma azonban már nincs más lehetőségünk, mint
annak elismerése, hogy egy igazi ökológiai megközelítés mindig
szociális megközelítéssé is válik, be kell illesztenie az igazságosságot
a környezetről folytatott tárgyalásokba, hogy meghallja a föld kiáltá
sát és a szegények kiáltását is.” (Ferenc pápa: Laudato si’ 49)
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 50; 68; 328; 489

4. Az emberi test – fogyatékosság
RÁHANGOLÓDÁS
A Tajgetosz Show műsorvezetője, Fekete Ádám fogyatékkal élő színész-
rendező-dramaturg. Videóiban életéről, kalandjairól, fogyatékosságról
beszél őszinte és meglepő módon. A kiválasztott videóban a segítségnyújtás és a segítségfogadás témájáról beszél egy budapesti villamoson
történt eset kapcsán.4
A videó megtekintése után beszélgessünk a következő kérdésekről:
• Átéltünk-e már olyan helyzetet, amilyenről a videó beszélt? Mi
Fekete Ádám megoldási javaslata?
• Miért van az, hogy ha a közösségi térben jelen van egy fogyatékkal
élő ember, őrá szegeződik a tekintetünk? Mi a jó magatartás ebben?
• Szembesültünk-e már testünk végességével? Hogy mi magunk is vál
hatunk időssé vagy fogyatékkal élővé, ami korlátozza a mi életünket?
BIBLIAI HÁTTÉR
Zákeus történetében kulcsfontosságú információ az, hogy ő alacsony
volt. Alacsonyságát azonban legtöbbször úgy látjuk, hogy ő csak kicsivel
volt alacsonyabb az átlagnál. Sőt, a hagyomány alacsonyságáról nem mint
fizikai tulajdonságról, hanem egyfajta kicsinységről, megalázottságról be
szél. A történet olvasása során érdemes elképzelni törpeként Zákeust
(Lk 19,1–10).
4

https://youtu.be/qlcgaIMeMyw.
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• Milyen új gondolatokkal gazdagodtunk azáltal, hogy Zákeusra törpe
ként tekintünk ebben a történetben?
• Mi Jézus magatartása a fogyatékkal élő Zákeussal szemben? Mire
vezeti őt?
• Hogyan gondolkodik a Biblia a fogyatékosságról? Miben tér el a mi
gondolkodásunk?
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ANDORKA ESZTER GONDOLATAI A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDVA
• „…egy Bárka-tábor azáltal, hogy radikálisan különböző életfeltételek közt élő embereket hoz nagyon közel egymáshoz, lehetőséget
ad arra, hogy önmagunkra tekintsünk – egészen új perspektívából.
Másféle ritmus határozza meg egy mozgássérült ember életét, más
az értéke egy-egy holminak, mozdulatnak az ő világában. Furcsa
érzés átélni, hogy valakinek a szeretet, a köszönet kifejezésére alkal
mas egyetlen mozdulata fejének oldalra hajtása – és ezt megkapod
tőle, az egyetlen mozdulatot, melyet saját akaratából meg tud tenni.
Másként tekint saját testére az, aki nem tudja úgy használni, mint
mi legtöbben. Megint másként tekint saját összevagdosott, sok vere
kedést megélt, talán tetovált testére egy állami gondozott gyerek.
Más a perspektívája a reménységeknek, küzdelmeknek egy tolókocsiból, és más, ha a »háttered« csak a városi maffia éppen szabad
lábon lévő tagjaiból áll. Amikor ezekbe a másféle perspektívákba
egy-egy gondolatnyi időre belehelyezkedünk, megláthatunk valami
újat önmagunkról. Az erőnket olyasminek, amivel másoknak kell
szolgálnunk, a lépteink könnyedségét örömnek, de nem büszkeség
nek. Azt, hogy család, otthon, barátok és ismerősök sűrű hálója
védett és véd minket, nem tekintjük többé természetesnek, örökre
kérdezni fogjuk magunktól, milyenné alakultunk volna nélkülük.”
• „A teológiában, a prédikációkban és a kegyességi gyakorlatban két
fő választ látok a mozgássérültségre: a csodás gyógyulás ígéretét
és a szenvedés felmagasztalását. […] A gyógyulás ígérete így hangzik – egy meditációból idézek: »Szeretnél meggyógyulni testben
és lélekben? Fogadd el a gyógyulást Jézustól!« Tömegközlekedési
eszközökön gyakran láthatunk plakátokat, amelyek amerikai gyógyító prédikátorok alkalmaira hívnak. Ezeknek az egyházaknak és
csoportoknak elsődleges víziója egy tökéletes testű embercsoport.
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Ez implicit vagy explicit módon azt jelenti, hogy a sérültség a gyenge
hit, az Istenbe vetett bizalom hiányának jele. […] A másik válasz
a szenvedés teljességgel pozitív interpretációja: a szenvedés részvétel Jézus szenvedésében, így magasztos dolog, s olyan eszköz,
mellyel Isten próbára teszi az embert. Semmit sem kell tennünk
ellene és okai ellen. […] A két válasz egy ponton megegyezik: az
igaz hívő jövendőjében nincs fogyatékosság. Történjék akár a közel
jövőben Isten csodája nyomán, akár a feltámadáskor, de minden sé
rültség el fog tűnni, és egészségesen, tökéletesen ép testben élünk
majd. A normális test ép, és a mennyországot szép testű, tökéletes
férfiak és nők népesítik be. A mozgássérült test, amely nem olyan,
mint a többségé, csak átmeneti, bűnös állapot. Így az egyházak is
részt vesznek a mozgássérültek stigmatizációjának folyamatában:
a templomokból építészeti eszközökkel kirekesztik a mozgássérül
teket, elfogadják és propagálják a normalitás mítoszát. Sőt, a világi
társadalomtól eltérően, az egyházaknak még két párhuzamos ideo
lógiájuk is van, melyek a sérült állapotuk ellen lázadó embereket
hitük hiányával vádolják.”
VIDEÓK
– Diakónia a fogyatékkal élőkért5
A film a szombathelyi Johanneum Evangélikus Diakóniai Otthonban
készült, az ott élőket és dolgozókat mutatja be. Ez a Magyarországi
Evangélikus Egyház vállalt szolgálata. Beszélgessünk a bejátszó kapcsán:
• Egyházunkban, munkánkban, mindennapi életünkben hogyan báto
ríthatjuk a fogyatékkal élőket, hogy a lehető legjobban használják
az Istentől kapott ajándékaikat?
• Előfordul-e velünk, hogy néha diszkriminálunk fogyatékkal élőket
akaratunk ellenére is?
• Milyen dolgok nehezítik meg társadalmunkban, kultúránkban,
hogy a fogyatékkal élők teljes mértékben elérjék a bennük rejlő
lehetőségeket? Mit tehetnénk a helyzet javítása érdekében?

5

https://youtu.be/yQOSzT-qoko.
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– 2014-es mozgássérült-passió6
A film a 2014-es mozgássérült-passió felvételét tartalmazza. A felvételből
egy jelenetet kiválasztva (28 perctől kezdődik Jézus keresztre feszítése)
beszélgessünk a következő kérdések nyomán:
• Milyen új olvasatban mutatja meg nekünk Jézus szenvedéstörténetét ez a passiójáték?
• Hogyan tesz hozzá a testi fogyatékkal élés, a nehezen érthető beszéd
a látottak teológiai üzenetéhez?
MEGHÍVOTT VENDÉG
Az egyház diakóniai hálózata lassan az ország egész területét lefedi. Bát
ran hívjunk el vendéget egy ilyen intézményből vagy a Mevisztől, aki
beszámol a fogyatékkal élők mindennapjairól, a segítés lehetőségeiről.
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 446; 451; 512

5. Házasság
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RÁHANGOLÓDÁS
Gondoljunk olyan házaspárokra, akik inspirálnak minket, akikre felnézünk, akik sokat tanítottak nekünk arról, hogy mit jelent a házasság.
Lehetnek ők a szüleink, ismerőseink, híres emberek, fikciós karakterek
stb. Beszélgessünk arról, milyen pozitív dologra gondolunk velük kapcso
latban, mi az, amit megtanultunk a házasságról őket nézve, és mutassuk
be ezt a többieknek.
BIBLIAI HÁTTÉR
Mózes első könyvének 2. fejezete ír az emberpár teremtéséről
(1Móz 2,20–25). Az alkalmon bővebben foglalkozzunk ezzel az igeszakasszal, és abból bontsuk ki a házasság legfontosabb kérdéseit.
Milyen tényekről ír ez a szakasz?
• Az embernek nem jó egyedül lenni.
• Az első embernek nem volt segítőtársa.
6

https://youtu.be/KRsZMG51hQI.
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• Az első ember bordájából formált Isten asszonyt neki.
• Az első ember elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez.
• Az első emberpár egy testté lesz.
• Meztelenek voltak, de nem szégyellték magukat egymás előtt.
A 24–25. versben mi a három feladat, amelyet az első emberpárnak
meg kell tenni?
1. Hagyják ott a szülőket – azért, hogy a házastárs legyen az elsődleges
társas kapcsolat, távolodjanak el a szüleiktől.
2. Ragaszkodjanak egymáshoz – törekedjenek a közelségre és az egy
más iránti odaadásra.
3. Váljanak egy testté – mind szexuálisan, mind társadalmilag is egy
közösséget alkossanak.
Fontos-e a sorrendiség ebben a három feladatban?
A szentíró ebben az igeszakaszban a másik felet „segítőtársként”
mutatja be. Mit jelent a házasságban segítőtársnak lenni? Miért fontos
ez? Mennyire beszélünk erről az aspektusról ma a házasság kapcsán?
A bibliai háttérről való beszélgetést három igeszakasz felé terelhetjük:
• Mal 2,13–16: Ez az egyik olyan konkrét igeszakasz, ahol a házasság
az Istennel kötött szövetség képeként jelenik meg. Ez az igeszakasz
lehetőséget ad arra, hogy egyértelműsítsük azt, hogy a házasság
értelmezhetetlen az Istennel kötött szövetségi kapcsolat realizációja
nélkül.
• Ef 5,21–33: Pál apostol ebben a szakaszban int a házasságról.
A szakasznak különösen is terhelt öröksége van, erre akár reflektálni is lehet. A fókusza az alkalomnak azonban két kifejezésben
kell, hogy összpontosuljon: mit jelent az engedelmesség és szeretet
viszonya a háztartási viszonyban?
• Róm 12,1–2: Ez a szakasz az igaz, az életben megélt istentiszteletről
szól. Izgalmas beszélgetést indíthat az, hogy mit is jelent az igaz
istentisztelet a házasságban. Mi az, ami Istennek tetsző gyakorlat,
és mi az, ami nem?
TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁRÓL
• „Martinus doktor egyszer megharagudott a házában élő és általa
eltartott nevelt lánya szófogadatlansága miatt, és elrendelte:
– Jó nagy pálcával térítsék észhez, hogy elmenjen a kedve a férjhez
menéstől. Nem ajánlatos, hogy fiatal emberek első felhevülésükben
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ripsz-ropsz összeházasodjanak. Mert amikor kialszik a fellobbanás
lángja, csakhamar megbánják, és nem marad szilárd a házasság.
Aztán, ha majd eljutnak érett éveikbe, akkor házasodhatnak, persze
Isten tanácsát követve, továbbá a szülők tudtával és beleegyezésével,
annak rendje és módja szerint. Máskülönben jön a Késő Bánat kutyuska, és ez az eb gondolat sokakat megharap, ahogyan Dölyfike
kutyuska is belemélyeszti a fogát sok emberbe.” (Luther Márton)
• „Isten a házasságot nem elviselhetetlen tehernek szánta, hanem
széppé, gazdaggá és boldoggá akarja tenni az ember életét általa.
Öröm és boldogság az, ha két ember egymásra talál, egymást a különbségek ellenére is megérti és odaadó hűséggel segíti. Öröm és
boldogság forrása az is, hogy Isten az emberi életet a házasságon
keresztül adja. A gyermekáldást sem szánja Isten pusztán tehernek,
hanem a gyermek nevelésének feladatával gazdagítja a szülők életét.
Isten áldásul szánta a házasságot.” (Prőhle Károly)
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REFLEXIÓ A JELENKORI HELYZETRE
Statisztikák vizsgálatával beszélgessünk arról, hogyan áll a házasság ma
Magyarországon. Bátran keressünk a csoport sajátosságainak megfelelőt,
én a következő statisztikák (KSH) megbeszélését javaslom:7
• Közel harminc éve nem kötöttek ilyen sok házasságot, mint 2021ben.
• 2020-ban többen kötöttek házasságot a járvány elleni megszorító
intézkedések ellenére is, mint 2019-ben.
• A válások aránya 42% százalék (nemzetközi viszonylatban ez magasabb, 65% felett saccolják), és a válással végződő frigyek átlagos
élettartama tizenhárom év.
• A leggyakoribb válóokok közé soroljuk az össze nem illőséget, az
unalmat, a hűtlenséget, a kibékíthetetlen ellentéteket, a függőségből
eredő nehézségeket vagy a családon belüli erőszakot.
• 2018-ban harmincötezer olyan házasságkötés volt, ahol a pár egyik
tagja sem volt korábban házasságban, viszont tizenötezer olyan,
ahol legalább az egyik tag már házas volt.
7

A Központi Statisztikai Hivatal táblázatában elérhető a házasságkötések és válások
évről évre közreadott jelentése (1900-tól): https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/
hu/nep0015.html.
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• A házasulandók átlagos életkora: harminckét éves férfi és harminc
éves nő.
• Napjainkban a gyerekek 37%-a házasságon kívül születik.
• Minden hatodik családban az édesanya egyedül neveli a gyerekét.
REFLEXIÓ A VÁLÁSRÓL
A Kötőszó evangélikus közéleti blogon jelent meg A válás Isten akarata?
címmel gondolatébresztő cikk Mikó-Prém Alexandra tollából.8 A válás
súlyos valósága a mi életünknek, amelyet nem söpörhetünk a szőnyeg alá.
Nem lehetünk kegyetlenek sem azonban, démonizálva és bűnösnek kikiáltva azokat, akiknek házastársi kapcsolatuk futott zátonyra.
REFLEXIÓ A HÁZASSÁG HETÉRE
Az egyházak közösen minden évben megünneplik a házasság hetét. Prog
ramsorozatok keretében zajlanak fórumbeszélgetések, workshopok,
gyülekezeti alkalmak a házasságról és annak megerősítésének érdekében. Fontos belegondolni azonban abba, hogy milyen üzenetet is hordoz
a házasság hete. Milyen kérdéseket vet fel, és milyen kérdések kerülnek
a látóterünkön kívülre? Mennyire szól ez a házasoknak, a házasság előtt
állóknak vagy éppen az egyedülállóknak? A Kovász Közösség blogjának
cikke (Nem a házasság van válságban, hanem a társadalmunk) indíthat
minket közös gondolkodásra.9
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 53; 325; 479

6. Család
RÁHANGOLÓDÁS
Mindenki kezébe adjunk lapot vagy kartont és színest. Az alkalom első
részében kérjünk meg mindenkit, hogy rajzolja le a családfáját, és minden
személyhez írjon egy-egy emléket. A feladat végén mindenki mutassa
8
9

https://kotoszo.blog.hu/2017/11/27/a_valas_mint_isten_akarata.
https://kovaszkozosseg.hu/2022/02/18/nem-a-hazassag-van-valsagban-hanem-
a-tarsadalmunk/
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be a családját, és az emlékek közül emeljen ki egyet, amelyhez a legszoro
sabban kötődik. (A család témaköre sokak számára szenzitív lehet, így
senkit se erőltessünk a megosztásra.)
BIBLIAI HÁTTÉR
A 2018/2019-es évi munkaprogramban (Szolgálat útján) kiváló biblia
órai sorozat van a családról Kovács Áron tollából. Egy aspektus, amely
abban a sorozatban halványan jelenik meg, a szülőség. Így most az alka
lom bibliai megalapozásáról egy szülőséggel kapcsolatos textust válasz
tottam: 1Thessz 2,5–12.
• Az igeszakasz alapján beszéljük meg: milyen szülői erényekről,
példamutató magatartásról ír Pál apostol?
• Hogyan tudjuk ennek valóságát gyakorolni a mi családi életünkben?
Melyek azok a dolgok, amik meggátolnak abban, hogy elérjük ezt?
• Mivel lehetne kiegészíteni még Pál apostol felsorolását? (Ötlet: egy
nagy kartonra írjuk fel mindazt, ami a szülői feladatnak a része, és
ami szülői erény, példamutató magatartás lehet.)
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TEOLÓGUSOK GONDOLATA A TÉMÁRÓL
• „Ne haragítsátok meg gyermekeiteket (Ef 6,4). Amikor valaki megkérdezte, hogy értsük ezt a mondást, a doktor így felelt:
– Olvasta-e kelmed Terentiust? »Az apák megszokott viselkedése;
mindennap felpanaszoltam.« Ez a mondás gyerekeinkre és neveltjeinkre vonatkozik, hogy tudniillik ne legyenek ijedősek. Ha az apa
Demeaként viselkedik, akkor gyerekei vagy félénkek lesznek, vagy
kétségbeesnek, és olyasmire ragadtatják magukat, amitől máskülön
ben óvakodnának. Ha megvesszőzi is az ember a gyerekét, akkor is
adjon ennie-innia, hogy a gyerek lássa: az apja jót akar neki. Így szól
Salamon: »Fenyítsd meg fiadat, de annyira ne vigyen haragod, hogy
megöld.« (Péld 19,18) Nevelni kell a gyereket, amíg van remény
felőle. Ha pedig azt látja az ember, hogy nincs remény, és a gyerek
úgysem fog tanulni semmit, akkor sem kell emiatt agyonverni, hanem valami máshoz kell szoktatni. A tanítómesterek egy része olyan
kegyetlen, mint a hóhér. Engem például egyszer egyetlen délelőtt
tizenötször megvesszőztek, amikor az volt az összes bűnöm, hogy
deklinálni és konjugálni kellett, én pedig nem tanultam meg. A nürn
bergi Antonius Tucher mondogatta: »Szép szó és büntetés közös
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ügyet szolgál.« Vagyis hogy a fiatalokkal szépen, barátságosan is
lehet bánni, és nem kell mindjárt felkapni a pálcát.” (Luther Márton)
• „Nem szemrehányásként mondom, de ma az egyház legtöbb tagjából
hiányzik az a meggyőződés, hogy Jézus egy »új családba« helyezett
bennünket. Lehet, hogy ma az emberek nem igazodnak oly mérték
ben a családjukhoz, mint egykor – »új családjukhoz« azonban még
ennyire sem. Egyházhoz tartozásukat úgy fogják fel, mint valami
egyesületi tagságot, amivel együtt jár, hogy rendszeresen megfizetik
a tagdíjat, egyébként pedig megelégszenek a »pártoló tag« szerepé
vel. Éppen ez az, ami egy olyan gyülekezetben, amelyet Jézus hívott
létre, nem lehetséges. Csak hát: honnan tudhatnák ezt az emberek?
Alig van manapság gyülekezet, amely tagjainak igazi otthont nyújtana, és valódi családi közösséget kínálna. Azt viszont, hogy az egy
ház legyen valakinek az elsődleges élettere, nem elég megkövetelni,
meg kell adni rá a lehetőséget is.” (Klaus Douglass)
FILM
Két rövidfilm levetítését tudom javasolni az alkalomra.
– Bao10
A Bao című Disney/Pixar animációs rövidfilmben (2018, rend. Domee
Shi) egy nőt követünk, aki a vasárnapi ebéd készítése közben gyúr egy
gombócot, amely életre kel. A gombócgyereket sajátjaként neveli, aki
aztán felcseperedik (a felnövés mókás pillanatai adják a rövidfilm gerincét), párt talál, és kirepül a családi fészekből. Az édesanya lelkileg
összetörik, és egy veszekedés során nem engedi el új párjával a gombóc
gyereket, hanem bekapja.
Később – ahogy sírni látjuk az édesanyát a tette után– megjelenik
a tényleges fia, amiből kiderül számunkra, hogy a gombócgyerek csak
egy szimbólum volt a filmben. Az édesanya nem tudott mit kezdeni azzal,
hogy fia elhagyja a családi fészket, akire úgy vigyázott, mint amilyen törő
déssel készíti a gombócokat a családja részére.
A film rámutat, hogy milyen nehéz egy édesanyának megértenie azt,
hogy a gyermeke felnövésével már nem azt a szerepet tölti be, amilyenben eddig volt, és hogy a gyermek szemszögéből is megváltozik az anya
szerepe.
10

https://youtu.be/ZsBl3kpOD-Q.
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Ötlet a feldolgozáshoz: annál a pillanatnál, amikor az édesanya bekapja a gombócgyereket, állítsuk meg a vetítést, és tegyük fel a kérdést:
hogyan folytatnánk a történetet, mi fog következni? A megbeszélés után
fejezzük be a filmet, és a következő kérdésekről beszélgethetünk: Milyen
szerepet töltöttek be a családban a szereplők? Mit jelentett az édesanyá
nak a gyermek? Mit jelentett a gyermeknek az anyukája? Megváltozott-e
a szerepük a szereplőknek? Jót tett-e nekik ez a változás? Tapasztaltunk
már-e hasonlót, mint amit itt látunk ebben a filmben?
– Hair Love11
A Hair Love című animációs rövidfilmben (2019, rend. Matthew Cherry,
Everett Downing Jr., Bruce W. Smith) egy hétéves lányt látunk, aki egy
oktatóvideó segítségével igyekszik elkészíteni a haját. Édesapja próbál
neki segíteni, de reménytelen a helyzet. Egy fontos találkozásra készülnek, ugyanis az édesanya kórházban van. Apa és lánya összeveszik, de
idővel, türelemmel, törődéssel és szeretettel együtt leküzdik ezt az aka
dályt, és az oktatóvideót pontosan követve elkészítik a frizurát. Amikor
a kórházba érnek, akkor derül ki, hogy az oktatóvideó készítője az édes
anya, aki egy daganatos betegség következtében kemoterápiás kezelésre
szorul, aminek következtében elveszti hajszálait. Az ő életében minden,
ami fontos, kapcsolódik a hajhoz: identitásának szerves része, hivatása,
a lányához való kapcsolódás formája. Kislánya a kórházba való megérke
zéskor egy rajzot nyújt át neki: az édesanya szerepel rajta kopaszon,
koronával a fején. Kislányának szeretete értelmezi újra az édesanya
életét.
Feldolgozni az utóbbi filmet hasonló szempontok alapján lehet,
mint az előzőt, ez lehet a kettő összehasonlításának az alapja, és indíthat el beszélgetést arról, hogy ki milyen szerepet tölt be a családban,
hogyan lehet családilag egy krízissel megküzdeni, hogyan lehet meghúzni határokat a családon belül, stb.
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 45; 299; 481

11

https://youtu.be/kNw8V_Fkw28.
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7. Elfogadás
RÁHANGOLÓDÓ KÉRDÉS ÉS FELADAT
Az alkalom elkezdéséhez mindenki gondoljon egy olyan történetre, ami
kor megtapasztalta az elfogadást, és fogalmazza meg, mit jelentett ez
a számára.
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Az első osztályos evangélikus hittankönyvben egy nagyon izgalmas feladatot találunk.12 Egy templomot látunk, ahol különböző furcsaságok
vannak elrejtve. Bár első osztályosoknak szól a feladat, sokat adhat alkalmunk szempontjából. Mindenki kezében legyen ott az oldal és egy
színes ceruza, és oldjuk meg a feladatot. Amikor a feladatot megbeszéljük, ügyeljünk arra, hogy először a külsőségekkel kapcsolatos elemeket
vegyük sorra (kalap a lelkészen, torta az oltáron, matematikakönyv
12 Kodácsy-Simon Eszter – Lacknerné Puskás Sára: Kincsesláda. Evangélikus hittankönyv 1.
osztályosok részére. Luther Kiadó, Budapest, 2014. 31. o.
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a padban), aztán térjünk rá az ismert furcsaságokra (jegyzetelés és table
tezés a padban, pókháló a sarokban, elhervadt virág az oltáron), majd
a lényeggel, a képen látható emberekkel foglalkozzunk bővebben. Érde
mes végigvenni azt, hogy kik ülnek a templompadban: fiatalok és idősek,
szegények és gazdagok, romák és nem romák, fogyatékkal élők. A beszél
getést segítő kérdések a következők:
• Milyen gyülekezetről árulkodik ez a kép?
• Milyen konfliktusok fordulhatnak elő?
• Mennyire nehéz egy ennyire színes, diverz gyülekezeti közösségben jelen lenni?
• Mennyire hasonlít a mi közösségünk a képen látható gyülekezethez?
• Mennyire könnyen tudunk integrálni olyan embereket, akik mások,
mint mi?
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TÖRTÉNET A RÁHANGOLÓDÓ FELADATHOZ SZOROSAN KAPCSOLÓDVA
„Ma a templomban azt az éneket énekeltük, amit a legjobban szeretek
az énekeskönyvből. Úgy láttam, a többiek is nagyon szeretik, mert szépen
szólt. A mögöttem ülők különösen is szépen énekeltek. Nem fordultam
hátra, de jó volt hallani. Jó volt átérezni ezt a közösséget. Amikor aztán
véget ért az istentisztelet, felálltunk, és megláttam, kik énekeltek olyan
szépen mögöttem. Egy cigány család volt. Soha nem szoktak cigányok
járni az istentiszteletünkre. Furcsa érzés volt.”13
KAPCSOLÓDÓ BIBLIAI IGESZAKASZOK
ApCsel 10,34–35; 1Tim 2,4; Gal 3,26–29
TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁRÓL
• „Jézus a szomjazó, akinek szomját csillapítanunk kell. Jézus a mezí
telen, akit fel kell ruháznunk. Jézus a hontalan, akit be kell fogadnunk. Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítanunk. Jézus a magára
maradott, akit szeretnünk kell. Jézus a kitaszított gyermek, akit
örökbe kell fogadnunk. Jézus a leprás, akinek ki kell mosnunk sebeit.
Jézus a koldus, akire rá kell mosolyognunk. Jézus a szerencsétlen,
akit meg kell hallgatnunk. Jézus a rokkant, akit fel kell karolnunk.
13 Koczor Tamás – Kovács Áron: Hajónapló. Evangélikus hittankönyv 7. osztályosok részére.
Luther Kiadó, Budapest, 2018. 56. o.
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Jézus a kisgyermek, akit át kell ölelnünk. Jézus a vak, akit vezetnünk
kell. Jézus a néma, akihez szólnunk kell. Jézus a nyomorék, akit
kísérnünk kell. Jézus az elhagyott, akinek társává kell lennünk. Jézus
a prostituált, akit ki kell szabadítanunk a veszélyből, és akinek barát
jává kell lennünk. Jézus a rab, akit meg kell látogatnunk. Jézus az
öregember, akit szolgálnunk kell. Jézus az Isten. Jézus a vőlegény.
Jézus az élet. Jézus az egyetlen szerelem. Jézus mindenben minden.
Jézus az egyetlenem és mindenem.” (Kalkuttai Szent Teréz anya)
• „Isten arra szólít minket, hogy fogadjuk el az ő elfogadását. […] Ha
ez megtörténik velünk, megtapasztaljuk a kegyelmet. Egy ilyen tapasztalat után nem leszünk jobbak, mint korábban voltunk, és nem
lesz nagyobb hitünk, mint előtte. De minden megváltozott. Ebben
a pillanatban a kegyelem felülkerekedik a bűnön, és a megbékélés
az elidegenedés romlásává válik. Ez a tapasztalat semmit sem köve
tel; nincs előfeltétele, sem vallási, sem morális, sem intellektuális
értelemben; nincs másra szükség, csak az elfogadásra.” (Paul Tillich)
• „A reformáció idején megkezdődik a harc a toleranciáért, mivel vilá
gossá válik, hogy a különbözőség megmarad, és hogy az emberek
érdekében létre kell hozni olyan struktúrákat, amelyek lehetővé te
szik a békés egymás mellett élést, ha nem is az együttélést. Erről van
szó az 1555-ös augsburgi vallásbékében, majd az 1648-as vesztfáliai
békében és a számos kiharcolt toleranciarendeletben. A reformáció
tanulási folyamata odáig vezetett, hogy ma már nemcsak ökumeni
kus együttélésről beszélhetünk, hanem zsidó–keresztény, illetve ke
resztény–muszlim párbeszédről is. A tolerancia ma már nem pusz
tán a másik ember »elviselését«, hanem az egymás iránti kölcsönös
érdeklődést jelenti.” (Margot Kässmann)
VITA
Nagyobb létszám esetén rendezhetünk vitát. A teremben kétoldalt, egy
mással szemben helyezünk el székeket. A vita során a moderátor állításokat mond, amelyek mentén kell állást foglalni az állítással való egyetértéssel vagy egyet nem értéssel. Tehát a terem egyik felébe ül az, aki
egyetért az állítással, és a másikba, aki nem. Az egyik oldalról a másikra
bármikor át lehet ülni. A moderátor feladata, hogy kérdezze a jelenlévő
ket arról, hogy ki miért is ült oda, vagy éppen miért ült át egyik oldalról
a másikra a beszélgetés közben. Az állítások a következők:
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• Az előítéletek hasznosak, hisz a valóságról tanúskodnak.
• Helyénvaló az, hogy valaki bizonyos emberekkel nem akar közösséget vállalni.
• Amikor én elfogadok valakit, akkor az egész lényét fogadom el./
Létezik az, hogy valakit úgy fogadok el, hogy van olyan része az
életének, amellyel nem tudok közösséget vállalni.
• Egy közösség elsődleges feladata, hogy megvédje sajátjait.
• Fontos kiállni akkor, hogyha valakit nem fogadnak el egy közösségben.
• Az egyház kifejezetten jó a másik ember elfogadásában.
• A kereszténység kötelessége, hogy minden embert elfogadjon.
• Gyülekezetünk könnyen fogadja be a kívülről érkezőket.
Amennyiben a vitát választjuk, fontosnak tartom megjegyezni, hogy
mennyire fontos az, hogy a moderátor a véleményeket ne értékelje, hanem biztonságos környezetet teremtsen mindenki számára. Utóbbi azt is
jelenti, hogy kifejezetten erősítsük meg azt a résztvevőkben, hogy tartózkodjunk az erős, sarkos megfogalmazásoktól, amelyek esetleg bántóak lehetnek. Mivel a téma érzékeny, javaslom, hogy a feloldhatatlan
véleménykülönbségek megfogalmazását imádsággal zárjuk le. Olyan
imádsággal, amely az egyházra mint Krisztus testére mutat, amely közö
sen hordozza emberek örömét és bánatát, meggyőződését és bizonytalan
ságát, és megerősíti Istenhez tartozását.
Továbbvezető módszer lehet az, hogy ha a nyitás igénye fogalmazódik
meg a közösségben, azaz úgy érzik, hogy a gyülekezeti életet sokkal
nyitottabbá kell tenni a kívülről érkezők számára, akkor adjunk teret
annak kigondolására, megtervezésére. Bátorítok mindenkit, hogy ha
ennek akár csírája is látszik, szánjunk rá időt.
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 42; 318; 472
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8. Gazdaság
RÁHANGOLÓDÁS
Egy internetes oldalon lehetőségünk van választani egy milliárdost és
a vagyonát elkölteni.14 A csoporttal közösen költsük el ezt a pénzt, beszél
jünk arról, hogy mire költünk, miért választottuk azt, és hogy ilyen
nagyságú pénzzel egyáltalán mit tudnánk mi kezdeni. Mi az, amit mi meg
vennénk ebből a pénzből? Áldás vagy átok az ekkora pénzmennyiség?
BIBLIAI HÁTTÉR
A ráhangolódás után különösen izgalmas elolvasni a gazdag ifjú történetét: Mk 10,17–27.
• A történet alapján mi Jézus hozzáállása a vagyonhoz?
• Mire hív minket Jézus tanítása? Mennyire könnyű ezt teljesíteni?
• Hol tapasztaljuk meg életünkben a vagyon fontosságát? Kerültünk-e olyan helyzetbe, amikor mi tettünk meg mindent azért,
hogy felhalmozzunk? Előfordult-e már velünk az, hogy rajtunk
„gazdagodott meg” egy másik ember?
• Mi hogyan tudnánk jól adakozni?
Egy másik bibliai igeszakasz, amely segítheti a pénzről szóló gon
dolkodásunkat, Jakab levelének második fejezetében található meg
(Jak 2,1–13). Ebben az igeszakaszban egy konkrét gyülekezeti helyzetet
ismerünk meg.
• Mi Jakab tanításának fő üzenete?
• Láttunk-e már ilyen helyzetet a mi gyülekezetünkben? Kik voltunk
mi abban a helyzetben?
• Mennyire nyitott a mi gyülekezetünk? Mennyire figyelünk oda
arra, hogy ki milyen anyagi háttérből jön?
TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁRÓL
• „Nem a pénz, hanem csak Isten, / ki a világon segítsen. – Csak Isten
táplál és tart meg minket, nem a pénz, nem is a vagyon, mert a sok
pénz és a gazdagság elbizakodottá és restté teszi az embert. Ahogyan Velencében is, amely pedig a leggazdagabb város, olyan borzalmas drágaság ütötte fel a fejét, hogy még mi is megemlegetjük,
14

https://3pic.github.io/money.
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és a város a törököktől kellett, hogy segélyt kérjen. A török küldött
is nekik huszonnégy gályát színültig rakva gabonával, amelyek szin
te már célba is értek, amikor közvetlenül Velence előtt elsüllyedtek
és elmerültek a városlakók szeme láttára. Mert hát sem a sok pénz,
sem a vagyon nem tudja az éhséget csillapítani, sem pedig jótanác�csal szolgálni ellene, hanem csak tovább súlyosbítja a drágaságot.
Mert ahol gazdagok az emberek, ott mindig drágaság van. Ráadásul
a pénz senkit sem tesz igazán boldoggá, hanem inkább szomorúvá
és gondterheltté teszi az embert, merthogy tövises bozót, amely
összeszurkál, ahogy Krisztus a gazdagságot nevezi (Mt 13,22).
Mégis van olyan ostoba a világ, hogy ebben keresse minden örömét.
(Luther Márton)
• „Az utóbbi években a Bonhoeffertől szóban vagy írásban idézett leg
gyakoribb mondat a Börtönlevelekből így hangzik: »Az egyház csak
akkor egyház, ha másoknak él«, ám itt gyanúsan váratlanul félbeszakad az idézet. A következő mondat ugyanis így hangzik: »Ahhoz,
hogy ezt el is kezdje, az egyháznak szét kell osztania vagyonát a rá
szorulók között.«” (Rudolf Bohren)
• „Ezek az emberek mind egy szálig elhagyták saját társadalmi környezetüket. Egy kétségtelenül az akkori társadalom feszültségeiből
is fakadó belső nyugtalanság űzte őket az utakra, tette őket bujdosó
vándorprédikátorrá, kívülállóvá és törvényen kívülivé. Ott a társadalom peremén próbáltak maguknak, gyakran excentrikus meglátásaikkal, látomásaikkal, költészetükkel és cselekedeteikkel új élet
formát kialakítani. Tudták, hogy ők a »föld sója«. És valóban! Ők vol
tak az akkori konfliktusok szabdalta társadalom »nyugtalan szíve«, a cor inquietum (Augustinus), ők voltak a »lélektelen állapotok
lelke« (K. Marx), azoknak az emberi közösségeknek a lelke, akikről
hallgat a történelem. De aki az ő történetüket tanulmányozza, egyet
megtanulhat belőle: Ha egy vallás nem »cor inquietum« többé
a maga társadalmában, ha már nem él benne elevenen az új létforma
utáni vágy, ha ő maga is lélekgyilkos lesz a lélektelen vagy akár
lelki dolgok világában, akkor erősen gyanítható, hogy ez a vallás
megszűnt. Akkor már semmilyen bűvészmutatvány nem fogja többé
életre kelteni. És akkor marad az égető kérdés: »Ha a só megízetle
nül, mivel sózzák meg?« (Mt 5,13).” (Gerd Theissen)
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REFLEXIÓ AZ ADAKOZÁSRÓL, ÖNKÉNTES SZOLGÁLATRÓL
Kovács Barbara evangélikus lelkész írt Pénzt vagy időt adjunk az egyház
nak? címmel cikket a Kötőszó evangélikus közéleti blogra 2018-ban.15
Adjuk fel ezt a cikket az előző alkalmon elolvasásra, és mi magunk is fog
laljuk össze pár mondatban, hogy miről szól. A cikket beszélgetésindító
nak alkalmaznám arra, hogy beszélgethessünk saját gyülekezetünk pénz
ügyi kérdéseiről, különösen is az adakozás és az önkéntes szolgálat
valóságáról.
• Miért fontos az adakozás gyülekezetünkben? Hogyan lehet ezt meg
tenni?
• Milyen önkéntes szolgálatot tudunk vállalni a gyülekezetben?
• Törekszünk arra, hogy keressük a szolgálat lehetőségét, vagy a lelkészre, felügyelőre várunk, hogy konkrét ügyekben keressen meg?
• Mi az, ami a gyülekezet feladata az adakozás és az önkéntesség
kérdésében?
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 89; 233; 491
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9. Háború
RÁHANGOLÓDÁS
Amikor ez a sorozat íródik, zajlik az orosz–ukrán háború. Bár időben
eltávolodtunk a konfliktus kirobbanásától, elménkben még élénken élhetnek az emlékek. Fontos lehet ezt az alkalmat reflexióval kezdeni. Fel
emlegetni az emlékeinket, hogy hogyan hatott ránk ennek híre, milyen
volt nézni a képsorokat a televízióban, milyen beszámolókat tudunk
azokról, akik kénytelenek voltak Magyarországra menekülni, stb.
Hasonló kérdés lehet az, hogy szülőktől-nagyszülőktől milyen háborús
történeteket hallottunk. Milyen hatással volt ez az ő személyiségükre?
Milyen lehetett egy olyan világban felnőni, ahol ennyire közel érezhető
az erőszak?
Amennyiben nem olyan a bibliaóra közege, hogy erre legyen lehetőség, javasolom, hogy Dixit-kártyák elhelyezésével kezdjünk beszélgetést

15

https://kotoszo.blog.hu/2018/05/16/penzt_vagy_idot_adjunk_az_egyhaznak.
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a konfliktusokról, erőszakról, háborúról. Melyik kép fejezi ki leginkább
azt, amikor a háborúra gondolsz?
BIBLIAI HÁTTÉR
Róm 12,17–21
• Mennyire jellemző ránk a bosszúállás? Hogyan jelenik meg ez az
életünkben?
• Pál apostol – Jézussal egyetemben – egyértelműen az ellenségeink
szeretetére int minket. Mi az, ami meggátol minket ebben? Hogyan
válhat valósággá az ellenségszeretet a mi életünkben?
• „…te győzd le a jóval a rosszat.” Mennyire jellemző a harciasság
a kereszténységre? Mennyire tudunk kiállni és megküzdeni mindazzal szemben, ami rossz a világban?
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TEOLÓGUSOK GONDOLATAI A TÉMÁRÓL
• „Mert mindenekelőtt ki akarom mondani, hogy aki a háborút kezd,
annak nem lehet igaza, és méltányos, hogy az szenvedjen vereséget,
vagy legalábbis bűnhődjék, aki először ránt kardot. […] A világi
hatóságot ugyanis Isten nem arra rendelte, hogy a békét megszegje,
és háborúságot kezdjen, hanem arra, hogy a békét őrizze és a hábo
rút megakadályozza. […] Jól vésd a szívedbe, hogy messze, nagyon
messze elkülönítsd egymástól az akarást a kényszerűségtől, a kíván
ságot a szükségtől, a hadakozásban való kedvet a háborúskodás
szükségességétől. […] Mert itt áll Isten igéje, hogy elveszíti a népeket,
akik gyönyörködnek a hadakozásban.” (Luther Márton)
• „Az erőszakmentesség a válasz korunk életbevágó politikai és erköl
csi kérdésére. Az emberiségnek túl kell lépnie az elnyomáson és az
erőszakon elnyomás és erőszak alkalmazása nélkül. A civilizáció
és az erőszak két ellentétes elképzelés. Előbb vagy utóbb a föld min
den emberének rá kell jönnie, hogyan élhetünk békében, átalakítva
ezt a kozmikus gyászdalt a testvériesség teremtő zsoltárává. Ha
ezt el akarjuk érni, akkor az embernek egy olyan módszerrel kell
felülemelkednie minden emberi konfliktuson, amely elutasítja a
bosszút, az agressziót és a megtorlást. Ennek a módszernek az
alapja a szeretet.” (Martin Luther King)
• „A közösségen belüli erőszak átfogóbb megközelítésének útján csat
lakozunk más vallási közösségekhez azokban az erőszakellenes
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

kezdeményezésekben, amelyek eleven lelki és erkölcsi forrásokat
kínálnak, és a félelmet és az erőszakot reménységgel és megbékélés
sel helyettesítik otthonainkban, közösségeinkben és nemzetünkben;
megfékezik a fegyverek elszaporodását utcáinkon, iskoláinkban
és otthonainkban; szembeszállnak az »erőszak kultúrájával«, amely
elárasztja nemzeti kultúránkat és a médiát; erős erőszakellenes
tömörüléseket alkotnak környékeinken és közösségeinkben; fejlesztik az egyenrangú felek közti közvetítés készségét az iskolákban; illetve a törvény igazságos érvényesítésével megvédik fiatalja
inkat az erőszak járványos terjedésétől, valamint előremozdítják
a nevelést, a szociális célkitűzéseket, a drogellenes programokat
és a valódi munkahelyteremtést. Mi is csatlakozunk, hogy a kormány
segítségével és a reklámipar, illetve a média bevonásával – a szabad
önkifejezést a visszataszító látvány ellenére is tiszteletben tartva
– megfelelő módon sikerüljön korlátozni az erőszakos megnyilvánulásokat az elektronikus médiában és a filmekben.” (Az Amerikai
Evangélikus Egyház [ELCA] Tanácsának nyilatkozata a társadalmi
erőszakról)
TÖRTÉNET
„Miután 1914-ben a levelek már rég lehullottak, de az öldöklés még min
dig tartott, a katonák szinte minden fronton saját kis fegyverszünetet
kötöttek az ellenséggel karácsony napján. Akik előtte és utána pár nappal
egymás vérében gázoltak, december 25-én együtt énekeltek és ittak.”
Amikor a háború karácsonykor szünetelt, Index.hu16
Videós illusztráció: 1914 (a Sainsbury’s áruházlánc karácsonyi kis
filmje)17
FILM
A fegyvertelen katona (2016, rend. Mel Gibson)
• A film erőteljesen mutatja be a vásznon az erőszakot. Más filmekhez képest miben más ennek a filmnek az ábrázolásmódja? Milyen
hatással van ránk?
16

https://index.hu/tudomany/tortenelem/2012/12/25/karacsonyi_beke_a_senkifoldjen/.
17 https://youtu.be/NWF2JBb1bvM.
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• A film főszereplője tántoríthatatlan küldetésében: nem emel fegyvert, ezért a sebesült katonáknak segít a háborúban. Hogyan lehet
valakinek ennyire erőteljes az elhatározása? Mire tanít minket az
ő története?
ÉNEKJAVASLAT
EÉ 43; 200; 255; 394

10. Sorozatot lezáró úrvacsorás istentisztelet
Az alkalmak több olyan témát érintenek, amelyek feszültséget okozhat
nak a résztvevők között. Jó esetben erre még az alkalmon lehetett reflek
tálni, de az utolsó alkalmon annak szeretnék teret adni, hogy ezeket
a különbözőségeket egy közös úrvacsorás istentisztelet keretében tudjuk
letenni és együtt megélni Krisztus testének és vérének teljes közösségét.
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KEZDŐÉNEK
Invokáció
Lelkész: Az Atya, + Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet: Ámen.
ZSOLTÁR
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
Tudod, ha leülök vagy ha felállok,
messziről is észreveszed szándékomat.
Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
Gondod van minden utamra.
Még nyelvemen sincs a szó,
Te már pontosan tudod, Uram.
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
Vezess az örökkévalóság útján!
Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.
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IMÁDSÁG
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút,
hanem magadhoz öleled: kérünk, szánj meg minket, amikor bűneink
terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus
Krisztusért. Ámen.
IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS
Jn 15,12–17 alapján
HITVALLÁS (AZ IGESZAKASZ OLVASÁSA UTÁN)
(Javaslom, hogy ezen az alkalom ne igehirdetés legyen, hanem a felolva
sott igeszakaszra történő közös reflexió. Beszélgessünk arról, mit jelent
szeretni egymást. Miről tanultunk az elmúlt évben, az alkalmak által em
bertársaink szeretetéről? Hogyan tehetjük ezt meg? Mit javasolunk egymás
nak? Törekedjünk arra, hogy mindenki megfogalmazza gondolatait. Nyúl
hatunk ehhez kreatívan is: mindenki írja le egy papírra, mit tanult az
alkalmak során, majd ezeket ragasszuk fel egy kartonra, és készítsünk egy
közös képet. Amennyiben sok feszültség vagy érzelem fakadt fel a részt
vevőkből az alkalmakon, hozzáállhatunk ehhez az aktivitáshoz úgy, hogy 
írjuk le erre a papírra, hogy melyek azok a témák, amelyek most terhelnek
minket, és a leírt gondolatokat „engedjük el”, égessük el közösen, így készül
ve a gyónásra és az úrvacsorai közösségre. Javaslom, hogy minél kevesebb
szó hangozzon el itt. Elsősorban az úrvacsora szentségével való találkozás
ra hangoljuk a jelenlévőket.)
IMÁDSÁG
Lelkész Istenünk! Te el nem múló szeretettel hordozol mindannyiunkat, és életünk örömében és bánatában, magasságában és mély
ségében pártfogónk, támaszunk vagy. Hallgasd meg most kéréseinket!
Liturgus Arra hívtál minket, Urunk, hogy tanítványaidként elmenjünk
a világba, és gyümölcsöt teremjünk. Tegyél minket képessé
arra, hogy jó hírnökei legyünk az örömhírnek, és áldd meg
életünket, szolgálatunkat, hogy minél több ember ismerhesse
meg rajtunk keresztül, milyen is a te szereteted. Jézus Krisztu
sért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
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Liturgus Egy széttöredezett világban élünk, Urunk, ahol túl sokszor tapasztaljuk meg az igazságtalanságot. Adj erőt, hogy képesek
legyünk minden nehézség ellenére szereteted és irgalmad, gon
doskodásod és jóságod tanúi lenni a világban, hogy egyre többen érezhessék meg, milyen a te országod tagjának lenni. Jézus
Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Liturgus Teremtett világod pusztul, Urunk, és sokszor úgy tűnik, hogy
nem tudunk ez ellen mit tenni. Légy mellettünk, amikor remény
telennek tűnik minden, és adj bölcsességet a klímakatasztrófa
fenyegetése elleni küzdelemhez. Ébressz bennünk hitet, hogy
törekvésünk nem hiábavaló, és hogy óvni tudjuk mindazt,
ami csodálatos ajándékaidat veszélyezteti. Jézus Krisztusért
kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Liturgus Hústestet adtál nekünk, Urunk, amelynek végességét sokszor
megérezzük. Hálásak vagyunk azért, hogy megóvsz minket
a fájdalomtól, és hogy gyógyítod sebeinket. Segíts nekünk
észrevenni azokat a testvéreinket, akik testi nehézségekkel
küzdenek, és sarkallj minket egy olyan világ szorgalmazására,
ahol minden ember ott lehet a te házadban. Jézus Krisztusért
kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Liturgus Áldásodat kérjük, Urunk, mindazokra, akik házasságban élnek.
Ajándékozd meg őket a teljes egymásrautaltság csodájával, és
vezesd őket a könnyű és kihívásokkal teli helyzetekben. Vegyük észre azokat, akiket az egyedüllét gyötör, és magányuk
fájdalmát ne mélyítsük, hanem gyógyítsuk. Tégy minket ember
társaink jó és odaadó társává. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk,
hallgass meg minket!
Liturgus Családba hívsz minket, Urunk, még ha ez nem is adatik meg
mindenkinek. Őrizd meg kapcsolatainkat, hogy kölcsönösen
segítői tudjunk lenni a másiknak. Adj otthont mindazoknak,
akik egyedül vannak, akik elvesztek, akik mások mellett is ma
gányosak. Segíts nekünk olyan asztalközösséget létrehozni,
ahol mindenkinek van helye. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk,
hallgass meg minket!
Liturgus Olyan sokfélének teremtettél minket, Urunk, és mi képtelenek
vagyunk észrevenni mindazt, ami ebben csodálatos. Kíváncsi
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emberekké tegyél minket, és ne olyanokká, akik ítéletet akarnak mondani mindenki más felett. Segíts nekünk elfogadni
másokat úgy, ahogy te is elfogadsz minket. Jézus Krisztusért
kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Liturgus Az anyagiak szorításában élünk, Urunk, és ez nagyon nagy
terhet ró ránk. Add, hogy egy olyan társadalom szorgalmazói
legyünk, ahol nem az esztelen profithajhászást, a mértéktelen
fogyasztást tartják elsődlegesnek, hanem fenntarthatóan alakít
juk ki életünket. Szüntesd meg a kizsákmányolást a világban,
és segíts nekünk észrevenni, értékelni mindazt a csodát, ami
körülvesz minket, és ami elegendő számunkra. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Liturgus Óvj meg minket, Urunk, mert fájóan közel jött hozzánk a háború. Légy mindazokkal az emberekkel, akik a fegyverek elől
menekülnek, akik a bombák robbanása elől bújnak az óvóhely
re, és akik már többé nem ölelhetik át szeretteiket. Mértéktelen
az erőszak világunkban. Adj békességet minden embernek!
Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Lelkész Hallgass meg minket, Urunk, és ne hagyj el minket. Különböző
társadalmi témák feszítenek, amelyekben nehezen találjuk meg
igazságodat és szeretetedet. Ragadd ki lelkünket a tőled való
elszakítottságunk fogságából, és őrizd meg életünket szent
Fiad, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Is
ten, él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.
GYÓNÁS ÉS FELOLDOZÁS
(A teljes gyónási liturgia követését javasolom. Lásd: Evangélikus istentisz
telet – Liturgikus könyv, 109. o.)
ÚRVACSORAI LITURGIA
(Az úrvacsorai liturgia a helyi gyülekezeti szokásnak megfelelően történ
jen. Javasolom, hogy ahol a csoport érettsége ezt engedi, az úrvacsora
osztás egy nagy körben, a szent jegyeket egymásnak kiszolgáltatva történ
jen meg.)
ÁLDÁS
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BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK
1. Az alkalmon többet énekelünk az úrvacsorai énekkincsből.
2. Az egyetemes hitvallásokban csak a keresztség kerül elő, egyáltalán
nincs szó az úrvacsoráról – tehát e kérdés tekintetében akkor még egység
honolt.
3. A legtöbb kérdés folyamatában értékelhető, ezért itt is így, ezzel
a szemlélettel járunk el.
ÉNEK
EÉ 303
INVOKÁCIÓ
BEVEZETŐ IMÁDSÁG (EGYÜTT)
Mi mindnyájan egy kenyér és egy test vagyunk, mert ugyanabból a kenyérből részesedünk és ugyanabból a pohárból iszunk. Amint sok-sok
gabonaszemből őrlik a lisztet, de egy kenyeret sütnek belőle, és amint
sok-sok szőlőszemből bort sajtolnak itallá, ugyanígy kell mindnyájunknak, akik hit által Krisztus testének tagjai vagyunk, a testvéri szeretet
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által egy testté, egy itallá, egy kenyérré válnunk. Erre segítsen minket
a mindenható, irgalmas Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja Szentlelke
által. Ámen.1
ELŐADÁS
A szavaink, meghatározásaink minél pontosabbak egyfelől, annál nagyobb kérdéshalmazt nyitnak meg másfelől. Gyermekúrvacsora, úrvacsora gyermekekkel, úrvacsora minden megkeresztelt részére. Érezhető,
hogy ugyanazt írjuk körbe, de mindegyik más-más dimenziót nyit meg
szemünk előtt.
Nézzük egyelőre az úrvacsorai gyakorlat alakulását.
Amikor a kérdés fellángolt – fél évszázada német és skandináv területen –, akkor az evangélikusság egyik része a még egy fél évszázaddal
korábban kezdődött liturgikus eszmélődés hatásaként már sok mindent
átértékelt a 19. században elterjedt úrvacsora-értelmezésből. Különböző befolyásoló erők nyomásának következményeként a felvilágosodás
korában az úrvacsora elválaszthatatlan bevezetése lett a gyónás. Ez
természetesen – lélektanilag érthető módon – az eredeti eucharisztia ki
fejezés örömteli jellegét elnyomta. A németországi gyülekezetek jelentős
részében így a két legszomorúbb ünnepen (egyik sem vasárnap, de ekkor
még mindkettő munkaszüneti nap volt) élték meg e szentséget: nagypénteken és a bűnbánati és imanapon (az egyházi esztendő utolsó vasár
napja előtti szerdán). Hol van ez már a Jelenések mondatától: „Így szólt
hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének
vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.” (Jel 19,9) A litur
gikus mozgalom mellett az ébredés is szerepet játszott az átértékelésben.
A kettő itt nem ellentétes hatást jelent! A frankföldi ébredés, a diakonisszamozgalom és a diakónia nagy alakja, Wilhelm Löhe egyben a régió
és a korszak jelentős teológusa és istentisztelet-megújítója is volt.
Hasonló hatás nálunk is ismert volt: egyfelől a református hatás (éven
te hat-nyolc úrvacsoraosztás), másfelől az említett német hagyomány
(lelkészeink nagy része tanult pár félévet ott) és az a furcsa szemlélet,
hogy az úrvacsora afféle függelékként követi az istentiszteletet, nem
emelte centrális helyre az ügyet. (A régi hirdetési formulát idézve: „Isten
tiszteletünkhöz csatlakozva úrvacsoraosztás lesz…”) Nem csoda, hogy
1
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a záróének és az úrvacsorai ének – népiesen a „gyónóének” – közt a több
ség távozott.
Egyházunkban a Prőhle-féle Agenda már jelezte, hogy nem kell ezt el
választani: az evangélikus istentisztelet a keleti liturgiafelfogás és a római
miseértelmezés körkörös felfogásával szemben – amelynek a centruma
az úrvacsora –, illetve a szintén körként rajzolható protestáns és szabad
egyházi modell (itt az igehirdetés a központ) ellenében, vagy talán inkább
a kettőt egyesítve egy ellipszis, aminek gyújtópontjai az igehirdetés és
az úrvacsora. Ezzel egy időben a lelkészek egy része elkezdte növelni
az úrvacsorai alkalmak számát: a karácsony, a nagypéntek, a húsvét,
a konfirmáció, a pünkösd, az aratási hálaadás és a német gyökerű gyüle
kezeteink többségében gyakorolt bűnbánati ünnep mellé felsorakozott
advent és böjt első vasárnapja, a templomszentelési emlékünnep, aztán
óév, újév, majd az egyenletes elosztást segítendő, a hónap egy adott vasár
napja (általában az első).
A Liturgikus könyv bevezetésével a gyónás nem közvetlenül az úrvacsora előtt szerepel, hanem az egész istentisztelet legelején – így a komor
bűnvallás már nem fékezi a felszabadult úrvacsorai örömöt. Jó példa
erre a szemléletre következő énekünk: EÉ 310 – Vegyétek, egyétek.
(Énekeljük el legalább az 1., 2., 4., 6. verseket, de ha belefér az időbe,
akkor az egész éneket!)
A belső átértékeléssel párhuzamosan zajlott az ökumenikus dialógus
egyik fontos hulláma, a keresztség, úrvacsora és lelkészi szolgálat (BEM)
témájáról szóló párbeszéd, amely bő két évtized alatt, 1982-ben a Limai
dokumentumban tetőzött. Ennek részére a limai liturgia, amelyet külföldön ma is sok helyen használnak úrvacsorakor. A dokumentum az úr
vacsorának legalább minden vasárnap történő megünneplését tartja
kívánatosnak. A szóhasználatból a mindennapi ünneplés mint cél kikövetkeztethető.
A keresztség kapcsán az ortodox (a bizánci és a keleti egyaránt)
álláspont folyamatosan a beavató szentségek együttes megélését (keresztség, bérmálás, úrvacsora) hangsúlyozta ki, természetesen a csecsemőkeresztségnél is. Ez a tény az ekkor több nyugati országban nagy
létszámban megjelenő ortodox (szerb, görög) vendégmunkások miatt
akkor külön hangsúlyt kapott. Abban nem volt vita, hogy a keresztség
minden esetben meg kell hogy előzze az első úrvacsoravételt.
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Ez a folyamat is felhozta a két szín alatti úrvacsora kérdését. (A refor
mátori álláspontot lásd: CA XXII; ACA XXII; AS VI.) Ma már a latin gyakorlat is egyre többször engedi ezt a formát. Ma a kenyér kovászos vagy
kovásztalan volta nem igazán centrális kérdés. Ami a modern ember
egészségi kitettségét jelzi, az igény a gluténmentes ostyára (kenyérre),
illetve – gyógyult alkoholbeteg esetén – az alkoholmentes borra vagy
a szőlőlére – a két utóbbi nem ugyanaz! A páskaünnep a zsidóságnál az
árpaérés után volt (van), de még bőven a búza aratása előtt. Az evangélium szövegében is szerepel az árpakenyér, észszerű tehát, ha indokolt
esetben nem ragaszkodunk a búzából készült ostyához vagy a kierjedt
borhoz.
Itt énekeljük el az EÉ 565 – Jöjjetek, itt a kenyér kezdetű ifjúsági éneket.
Sajátos teológiatörténeti adalék, hogy a legkésőbbi hitvallási iratunk
(FC) az úrvacsorai részben leginkább a reformáció egyik ágával, a szakra
mentárius csoporttal vitatkozik az úrvacsora kérdéseiben (Epitomé VII,
Solida declaratio VII). Az irányzat egyik vezetője az a strassburgi lelkész
(Bucer), aki a konfirmációt bevezette. A konfirmáció egyébként nálunk
csak a reformáció után bő két évszázaddal később jelent meg. Ugyanennyire érdekes a kánoni kor vitája Nyugaton: van-e minimális életkor
az első úrvacsoravételre, és ha igen, mennyi? Az nyilvánvaló, hogy egy
adott értelmi küszöböt el kell hozzá érni. Ugyanakkor az is, hogy a titok
(misztérium) miatt még a felnőttek sem mindent érthetnek. Jónak tűnik
külföldi tapasztalatok alapján, hogy a keresztség és a meghatározott
életkor a felügyelettel vett úrvacsorára jogosít fel, a konfirmáció pedig
a saját jogúra.
Nemcsak a gyermekek, hanem a még nem konfirmált felnőttek, azaz
a felkészítésre járók, sőt az értelmi fogyatékkal élők is részesedhetnek
már az asztalközösségben – Krisztussal és minden hívővel együtt!
ZÁRÓ IMÁDSÁG
Hálát adunk neked, Atyánk, Dávidnak, a te szolgádnak szent szőlőtövéért,
amelyet kijelentettél nekünk Jézus, a te szolgád által.
Tied a dicsőség örökké!
Hálát adunk neked, Atyánk, azért az életért és ismeretért, amelyet
kijelentettél nekünk Jézus, a te szolgád által.
Tied a dicsőség örökké!
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Mert ahogy a kenyér morzsái szerte voltak a hegyen, most pedig össze
vannak gyűjtve eggyé, úgy gyűjtsd össze egyházadat a föld határairól egy
házadba.
Mert tied a dicsőség és az erő Jézus Krisztus által örökké!
Hálát adunk neked, szentséges Atyánk, szent nevedért, amelynek
szállást készítettél szívünkben, és az ismeretért, a hitért és a halhatatlan
ságért, amelyet kijelentettél nekünk Jézus, a te szolgád által.
Tied a dicsőség örökké!
Mindenható Uralkodó, te teremtetted a mindenséget a te nevedért;
ételt és italt adtál az embereknek, hogy hálát adjunk neked. Nekünk
pedig lelki ételt és italt és örök életet adtál a te szolgád által. Hálát adunk
neked főként azért, hogy hatalmas vagy.
Tied a dicsőség örökké!
Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosz
tól, tedd tökéletessé szeretetedben. Gyűjtsd egybe a neked szentelteket
a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik készítettél.
Mert tied az erő és a dicsőség örökké.
Jöjjön el a kegyelem, és múljék el a világ!
Hozsánna a Dávid Istenének!
Jövel, Uram Jézus!2
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Múlt és jelen szolgálói
Évfordulók 2023-ban

GALAMBOS ÁDÁM

Bevezető
Az egyháztörténeti évfordulókat feldolgozó, szöveggyűjtemény jellegű
sorozatunkban arra törekedtünk, hogy a gyülekezeti csoport számára
ne elsősorban történeti beszámolóvá vagy előadássorozattá váljanak
ezek az alkalmak, hanem sokkal inkább aktuális kérdések közös megvita
tásának lehetőségét nyújtsák. Így az egyes évfordulókat kiindulópontként
kezeltük, és olyan, az eseményhez, személyhez kapcsolódó kérdéseket
vázoltunk fel, amelyek a mai gyülekezeti életet is meghatározhatják. A so
rozat célja a múltat és jelent összekötő, formáját tekintve beszélgetős
gyülekezeti alkalom vázlatának közreadása. Több helyen is jeleztünk se
gédanyagokat, valamint a digitális háttértárban vetítésre alkalmas képeket, többféle választási lehetőséget is összegyűjtöttünk, hogy minél
könnyebben lehessen a sorozatot az adott gyülekezeti csoporthoz „igazí
tani”. Amennyiben a közösség nyitott rá, ajánljuk, hogy az egyes fejezete
ket ne csak a csoportvezető „prezentálja”, hanem próbáljunk meg minél
többeket megkérni, hogy ők is készüljenek az alkalomra.

Kronológia
(Kiemelve azok az események, amelyekhez feldolgozási javaslatot közlünk.)
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A szerző ezúton mond köszönetet Czenthe Milósnak és H. Hubert
Gabriellának a kronológia összeállításához nyújtott segítségért.
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373 – Tours-i Márton folytatja a gallok térítését
373. május 2. – Elhunyt Athanasziosz egyházatya (kb. 295–373)
1073. április 22. – VII. Gergely pápa megválasztása (1085-ig uralkodik)
1123 – Első lateráni zsinat
1223. november 29. – III. Honoriusz pápa jóváhagyja és engedélyezi az
Assisi Ferenc által az előző évben megalapított ferences rend működését
1273 – Aquinói Tamás befejezi Summa Theologiae című művét
1473. február 19. – Megszületett Kopernikusz csillagász, matematikus
és közgazdász (†1543)
1523 – Luther Márton 1523-ban keletkezett írásai
1523 – A budai országgyűlés kimondja a lutheránusok fej- és jószág
vesztésének törvényét
1523 – Zwingli 67 tételben összegezte reformátori tanításait, I. és II.
zürichi disputa
1567–1573 – Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Alba III. hercege
németalföldi rémuralma idején mintegy tizennyolcezer protestánst vé
geztek ki
1573 – Megjelenik Bornemisza Péter prédikációs könyve (Első része az
evangéliumokból és az epistolákból való tanuságoknak)
1573. február 4. – Megszületett Káldi György jezsuita szerzetes, bibliafordító (†1634)
1623. június 19. – Megszületett Blaise Pascal francia matematikus,
fizikus, vallásfilozófus, író (†1662)
1623. november 11. – Elhunyt Philippe de Mornay francia író, protestáns
teológus, államférfi (*1549)
1623. november – Esterházy Miklós érsekújvári kapitány vezetése alatt
a magyarok legyőztek egy török sereget és kiszabadítottak négyezer
keresztény foglyot Érsekújvárnál
1673 – Pozsonyi vésztörvényszék
1723. szeptember 11. – Megszületett Pray György jezsuita szerzetes,
történetíró, egyháztörténész, a róla elnevezett – és a Halotti beszédet is
tartalmazó – Pray-kódex első tudományos leírója (†1801)
1723. június 16. – Megszületett Adam Smith közgazdász (†1790)
1723 – Megjelenik August Hermann Francke Methodus studii theologici
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

[A teológiai tanulmányok módszertana] című munkája
1723 – Megszületett Kuzmics István evangélikus lelkész (†1779)
1723 – Johann Sebastian Bach lett a Tamás-templom karnagya
1773. november 17. – Megszületett Csokonai Vitéz Mihály költő (†1805)
1823. január 1. – Megszületett Petőfi Sándor költő (†1849)1
1823. január 22. – Kölcsey Ferenc befejezi a Himnusz kéziratát
1823 – A Budapesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Főgimnázium alapítása
1823. január 20. – Megszületett Madách Imre költő, drámaíró
(†1864)
1823. március 11. – Megszületett Pákh Albert író, újságíró (†1867)
1823 – Elhunyt Matkovich Pál udvari tanácsos, dunántúli egyházkerületi
felügyelő (*1743)
1873 – Elhunyt David Livingstone skót misszionárius orvos (*1813)
1923 – Eisenachi lutheránus világkonvent
1923 – 1923 és 1950 között a pécsi székhelyű Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karán folyt az evangélikus
lelkészképzés
1923 – Létrejön a protestáns tábori püspökség
1923 – A vecsési gyülekezet alapítása
1923. március 22. – Beiktatják Radvánszky Albertet egyetemes egyházi
és iskolai felügyelői tisztségébe
1923 – Slachta Margit szerzetesnő, politikus megalapítja a Szociális
Testvérek Társaságát
1923 – Elhunyt Ernst Troeltsch evangélikus teológus (*1865)
1923. február 4. – Elhunyt Stráner Vilmos evangélikus lelkész, teológus,
egyetemi tanár (*1866)
1923 – Elhunyt Sántha Károly lelkész, költő, egyházi író (*1840)
1923. február 15. – Megszületett Taschner Erzsébet diakonissza testvér
(†2010)
1923 – Megszületett Muntag Andor lelkész, teológiai tanár (†2000)
1923 – Megszületett Réti Zoltán festő, grafikus, ének- és zenetanár, kar
nagy (†2018)
1923 – Adolf Harnack nyílt levele Karl Barthnak (Tizenöt kérdés azokhoz,
1

Petőfi Sándorral a Békesség néktek! – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramban
foglalkoztunk (2022).
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akik megvetik a tudományos teológiát). Ezt követően kezdődött kettejük
nyílt levelezése.
1923 – Az 1923/24-es tanév telén tartotta meg Rudolf Bultmann első
előadását A páli etika problémája címmel
1923 – Megjelenik Albert Schweitzer Verfall und Wiederaufbau der Kultur
[A kultúra pusztulása és újraalkotása], valamint Kultur und Ethik [Kultúra és etika] című munkája
1923. augusztus 16. – Megszületett Dávid Katalin Széchenyi-nagydíjas
művészettörténész
1933 – Megjelent az első Evangélikus Élet
1948 – Megjelent Prőhle Károly A hit világa című könyve
1948 – Ordass Lajos Az utolsó szó jogán címmel mond bírósági perén
beszédet október 1-jén
1948 – Megalakul az Egyházak Világtanácsa
1948 – A magyar állam és az evangélikus egyház közti egyezmény
1973 – Elhunyt Pablo Picasso festő (*1881)
1973 – Aláírták a Leuenbergi konkordiát
1973 – Az Evangélikus Országos Múzeum alapítása

373. május 2. – Elhunyt Athanasziosz egyházatya
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Athanasziosz2 (Alexandriai Szent Atanáz v. Nagy Szent Atanáz; 295 k.
– 373)
Fiatalon Alexandrosz alexandriai püspök házába került, majd diakónus
lett. A püspököt elkísérte a niceai zsinatra. 328-ban, Alexandrosz halála
után megválasztották Alexandria püspökévé. Negyvenöt éven át haláláig,
373-ig viselte ezt a tisztséget.
Életét csaknem teljes egészében az arianizmus elleni küzdelem töltötte ki. Ariust ugyan Niceában elítélték, de a keleti origenista többség
nem fogadta el a niceai hitvallást. A császár mindenáron egységet akart,
és ezért hajlandó volt engedményeket tenni az arianizmus enyhébb
változatának. Athanasius ilyesmiről hallani sem akart. Krisztus istensé
gét a keresztény hit fundamentumának tartotta. Szemében az arianizmus
egyet jelentett a kereszténység végével. Athanasius minden rendelkezé
sére álló, akár egyházpolitikai fegyvert is bevetett az arianizmus ellen.
2 Lane 2001, 32–34. o.
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Hajthatatlanságát nem nézték jó szemmel, sem a püspökök, sem az ural
kodók. Püspökségének negyvenöt évéből tizenhetet töltött öt különböző
száműzetésben.
„Athanasziosz nagyszabású egyházpolitikus és a Fiú Atyával való egy
lényegűségének teológusa volt, de mindezzel a keresztény spiritualitást
is egybekapcsolta, s nemcsak a nép szemében volt tisztelettel övezett
aszkéta, de műveiben (elsősorban Remete Antal életrajzában) megkapó
(egész életművéhez hasonlóan) Krisztus-központú aszketikus tanítást
is kifejtett”3 – olvasható a Teológusok lexikonában.
Fennmaradt művei legnagyobb részét az Arius-ellenes munkák teszik
ki. Apológiája (Beszéd a görögök ellen és Az Ige emberré válásáról) mellett
a szerzetesi eszményt is megalapozó munkája a Szent Antal remete életé
ből írt műve, valamint meghatározók a minden év húsvétján a gyülekeze
teknek küldött Húsvéti levelek című írásai is.
Művei magyarul is elérhetőek az Ókeresztény írók sorozat 13. köte
tében.
IDÉZETEK
„Az emberi lélek azonban nem elégedett meg a rossz kitalálásával, hanem
fokozatosan mindig még rosszabbra kezdte magát adni. Megtanulta vágyai kielégítésének változatos módjait, és az isteni dolgok elfelejtésébe
burkolódzott. Ezentúl a testi szenvedélyben és a pillanatnyi dolgokban
lelte gyönyörét, s mivel az ezekkel kapcsolatos véleményekre volt tekin
tettel, – úgy vélte – hogy a látható dolgokon kívül nincs is semmi, hanem
a múlandó és testi dolgok jelentik a javakat. Mivelhogy elfordult és meg
feledkezett arról, hogy a jó Isten képmása, belső képességével már nem
láthatta az Isten-Igét, akinek képére lett. Ellenkezőleg, önmagából kivet
kőzve kigondolta és elképzelte a nem létező dolgokat. Az érzéki vágyak
viszonyai közepette elrejtette a mintegy benne lévő tükröt, az egyetlent,
amely által az Atya képét megláthatta. Immár azt sem látja meg, amit
a léleknek látnia kell, hanem ide-oda sodródik, s csakis azt látja meg, ami
közvetlenül az érzékelés alá esik. Ennek következtében a lélek mindenféle testi vággyal telítődött, s az ezekről alkotott téves nézetekben olyannyira megzavarodott, hogy Istent, akiről elméjében megfeledkezett,
a testi és az érzéki dolgokban formálta meg. Egyes jelenségeket ugyanis
3 Görföl–Kránitz 2002, 36. o.
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Istennek nevezett, és csakis azt dicsőítette, amihez éppen kedve volt,
s ami kedvesnek tűnt szemében. A bálványimádás elsődleges oka tehát
a rossz, mert ahogyan megtanulták az emberek önmaguk számára elgondolni a nem létező rosszat, ugyanígy a nem létező isteneket is megformálták maguknak.”4 (Beszéd a hellének ellen)
„Úgy gondolom, a nikaiai zsinat véget vetett a valaha is létezett minden
fölösleges, eretnek szószaporításnak. Mert az atyák által a Szentírás alap
ján ott megvallott hit önmagában elégséges minden istentelenség vissza
utasításához, valamint a Krisztusba vetett vallásos hit fenntartására.”5
(Levél Epiktétosz korintusi püspökhöz)

214

„Felemelő dolog, testvéreim, hogy az egyik ünnepet követi a másik, az
egyik imádságról áttérünk a másikra, s az ünneplések egymást követik.
Elérkezett most az az idő, amikor újra nekifoghatunk annak, hogy megismerjük a szent Húsvét titkát, amelyben a mi Urunk feláldoztatott. Úgy
táplálkozunk vele, mint az élet kenyerével, és az ő drága vére, mint forrás,
állandóan felüdíti lelkünket. Mi mégis mindig szomjazunk, és mindig vá
gyódunk utána. Ő pedig felkínálja magát azoknak, akik szomjaznak rá,
és jóságával egyre közelebb viszi a Húsvét ünnepéhez azokat, akiknek
a lelke sóvárog utána, amint maga az Üdvözítő is mondta: Aki szomjazik,
jöjjön hozzám, és igyék (Jn 7,37).
Nem csupán akkor oltja a szomjúságot, ha valaki hozzá jön, hanem
valahányszor valaki kéri, lehetősége nyílik szomjúságának oltására, hogy
eljusson az Üdvözítőhöz. Ennek az ünnepnek kegyelme nem korlátozható meghatározott időszakra, fényének sugara alkonyt nem ismer,
hanem állandóan kész arra, hogy megvilágosítsa azok lelkét, akik vágyód
nak utána. Megszakítás nélkül sokat nyújt azoknak, akik fényét a lelkük
ben hordják, és a Szentírás szavaira figyelnek éjjel és nappal, mint az az
ember, akit a zsoltár is boldognak nevez: Boldog a férfi, aki a gonoszok
tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, pestisesek körében nem foglal 
helyet, de örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik
(Zsolt 1,1–2).

4
5

ÓÍ 13: 42–43. o.
Uo. 534. o.
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Egyébként szeretteim, ugyanaz az Isten engedte meg, hogy évenként
megüljük ezt a napot, aki kezdetben meghatározta ezt az ünnepet.
Ő maga, aki üdvösségünkért halálra adta Fiát, üdvösségünkért adta nekünk ezt az ünnepet, amelyet minden évben megtartunk. Ez az ünnep
útmutató számunkra a világban ránk zúduló viszontagságok között. Most
is az üdvösségnek azzal az örömével tölt el bennünket Isten, amely ebből az ünnepből származik, miközben egy közösségbe gyűjt bennünket
össze. Lélekben mindenkit mindenütt összeköt, és most lehetővé teszi,
hogy közösen imádkozzunk, és együttesen adjunk hálát, hiszen így kell
megülni az ünnepet. Ez az ő jóságának csodája: összegyűjti erre az ünnep
re a távollevőket, s akik talán testben egymástól távol voltak, azokat a hit
egységében testvérként fűzi össze.”6
„Minden jónak és Isten minden alkotásának éltetője és teremtője maga
az Ige, aki más, mint bármely teremtett dolog. Ő a jóságos Atyának saját,
egyetlen Igéje, akinek gondviselése megvilágosítja ezt az egész világot,
amelyet ő alkotott. Ő, aki a jóságos Atyának jóságos Igéje, rendet szabott
mindennek, az ellentétes végleteket összefogta, és harmonikus egészet
alkotott belőlük. Ő az egy és egyszülött Isten, aki az Atyától, a jóság for
rásától mint jó származik, ő ékesít fel, rendez el, és tart fenn mindent.
Az Atya tehát, aki örök Igéjével mindent alkotott, és a dolgok termé
szetét meghatározta, nem akarja, hogy a teremtett dolgok a természetük
be írt törvények ellenére mozogjanak és működjenek, nehogy ezáltal
megsemmisüljenek. Sőt jóságában kormányozza és fenntartja az egész
természetet az ő Igéjével, aki maga is Isten, hogy az Ige gondviselése és
kormányzása megvilágosítsa a természetet, s az szilárdan fennállhasson
és megmaradhasson. Maga az egész természet is részesedik Isten Igéjé
ben, és így kap segítséget, hogy fennmaradjon a létben, s el ne pusztuljon,
ami bizony megtörténnék, ha az Ige létben nem tartaná, mert ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje (Kol 1,15); mivel
általa és benne áll fenn minden, az is, ami látható, az is, ami láthatatlan;
s ő az Egyház feje, ahogy a Szentírásban az igazság szolgái tanítják.
Az Atya mindenható és szent Igéje áthatja az összes létező dolgot, min
denütt érvényesíti erejét, megvilágosít minden láthatót és láthatatlant
egyaránt, s mindent fenntart és magában összetart úgy, hogy hatalma
6 Perendy 2011.
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alól semmi sincs kivéve, hanem mindennek és mindenütt, egyeseknek
és általában mindennek ő ad életet, és ő tart fenn a létben mindent.”7
(A pogányság ellen című szónoklatából)
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„A létező és keletkező dolgok között egyetlenegy sincs, amelyik nem az
Igében és nem általa lett volna és állna fenn, amit már a teológus Apostol
is tanít ezekkel a szavakkal: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett (Jn 1,1).
Amint a muzsikus jól hangolt lantjával, magas és mély hangokból
és más művészien előhozott köztük levő hangokból összhangot hoz lét
re, úgy az isteni Bölcsesség is az egész világegyetemet mint egy lantot
kezeli, és a levegőben levő dolgokat a földiekkel, az égieket pedig a levegőbeliekkel egybefoglalja, és az egész mindenséget az egyes dolgokkal
összhangba hozza, és saját terve és akarata szerint vezeti, így alkot egy
egységes világot és szép, harmonikus világrendet, míg maga az Isten
Igéje az Atyánál változatlan marad, és az Atya tetszése szerint a maga vál
tozatlan természetével mozgásban tart mindent. Tehát minden az Igétől
kapott saját természete szerint él és áll fenn, és általa egy csodálatos és
valóban isteni összhangot valósít meg.
Hogy ezt a valóban nagyszerű dolgot valamilyen szemléltető képpel
érthetőbbé tegyük, most egy soktagú kórust említünk példaként. Tehát,
amint egy sok tagból: férfiakból, gyerekekből, asszonyokból, öregekből
és fiatalokból álló kórusban, amelyet egy karmester vezényel, mindenki
a saját természete és képessége szerint énekel: a férfi mint férfi, a gyermek mint gyermek, az öreg mint öregember, a fiatal mint fiatal, de vala
mennyien egy összhangot hoznak létre; vagy amint a saját lelkünk is egy
idejűleg működteti az összes érzékszervünket a saját működésüknek
megfelelően olyannyira, hogy egy jelenlevő tárgy valamennyit cselekvés
re tudja indítani: a szemet látásra, a fület hallásra, a kezet tapintásra, az
orrot szaglásra, a nyelvet ízlelésre, sőt még más testrészek is gyakran
működésbe jönnek, például a lábak járni kezdenek; így van valahogy az
egész teremtett világban is. Bár nagyon gyenge a felhozott példa, mélyen
látó értelemmel azonban felfogható, amit mondani akar.
Az Isten Igéje ugyanis akaratának egyetlen indításával egyszerre irányítja az összes létező dolgot, úgyannyira hogy mindegyik azt teszi, ami
7

Az imaórák liturgiája, 57–58. o.
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természetszerű sajátossága, és mégis együttesen egy összehangolt ren
det valósítanak meg.”8
KÉRDÉSEK, FELDOLGOZÁSI JAVASLATOK
• Athanasziosz élete és munkássága példa lehet arra, hogy miként
lehet a szilárd meggyőződés, a Bibliához hű írásmagyarázat mellett kiállni. A viszontagságokat vállaló élet és az elkényelmesedett
kereszténység kerülhet a beszélgetésünk fókuszába. Beszélgetési
alapot képezhet annak a kérdésnek a feldolgozása is, hogy mennyire
ismerjük a saját hitvallásainkat.9
• Beszélgetés a niceiai zsinatról.
• Hol a kiállás határa? A radikális hitvallás könnyen vezet olyan vakvágányra, amely által éppen az sérül, amit elvileg megvédeni próbál
nak. Ha valódi keresztény kiállásra gondolunk, akkor azt a krisztusi
alázatos szeretet radikalizmusában fedezhetjük fel. Ez nem jelenti
a kiállás elhárítását, csupán a ma is elterjedt, másiktól elhatárolódó
hitvédelem kritikáját és átgondolását. Képezze beszélgetésünk alap
ját saját hitünk, annak kérdése, hogy miről vagyunk meggyőződve.

1523 – Luther Márton 1523-ban keletkezett írásai
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Daniel Hopfer: Luther Márton arcképe (1523)
8 Perendy 2011, 60–61. o.
9 Itt érdemes Sefcsik Zoltán és Smidéliusz Gábor a kötetben található kiváló sorozatát
is használnunk.
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Luther Márton 1523-ban írt, magyar nyelven is elérhető művei:
• Előszó az Ótestamentumhoz
• A világi felsőbbség
• Jézus zsidó származása
• A keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról
• A Krisztus szent teste szentségének imádásáról
• A német lovagrend lovagjaihoz
• A gyülekezeti istentisztelet rendjéről
• Keresztelési könyvecske (1523-ban jelent meg először, 1526-ban je
lentősen rövidítve másodszor. 1529 óta a Kis káté állandó függeléke)
• Megokolása s megvilágítása annak, hogy az apácák a zárdákat isteni
jog alapján elhagyhatják
• Egy gyülekezeti közpénztár rendje
• Az új bálvány és ősi ördög ellen, kit Meissenben szentnek akarnak nyil
vánítani
• A pápaszamár és a barátborjú
• Levelek:
• (Állhatatos) János szász hercegnek
• György szász hercegnek
• A cseh testvéreknek
• Georg Spalatinnak
• Leonhard Koppénak (Torgauban)
• Albert mansfeldi grófnak
• Johannes Oecolampadiusnak (Bázelben)
• Bernhardusnak, a kikeresztelkedett zsidónak
• A wittenbergi Mindenszentek-káptalan kanonokainak
• A németalföldi keresztényeknek
• (Bölcs) Frigyes szász választófejedelemnek
• Johannes Staupitznak
• Az esslingeni gyülekezetnek
• Nicolaus Hausmann-nak
• Georg Spalatinnak
A Megújulás és megmaradás – Fabiny Tibor-emlékkönyvben jelent meg
2009-ben Reuss András professzor Az egyházépítő Luther – Néhány
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1523-ban keletkezett írása alapján című tanulmánya. A tanulmányt ter
jedelme miatt nincs módunk itt közölni, azonban online elérhető.10
Javasoljuk, hogy Luther és a reformáció korának, annak máig tartó ha
tásának megismertetésére éljünk ennek a tanulmánynak az újrafelfede
zésével. Szervezzünk Luther-olvasókört, ahol Reuss András tanulmánya
alapján, illetve a Luther válogatott művei sorozat kézbevételével együtt
tanulmányozzuk a lutheri iratokat.
A világi felsőségről című lutheri irat alapján e kötetben olvasható Csep
regi András kiváló és részletes bibliaórai sorozata.

1523 – A budai országgyűlés kimondja a lutheránusok fej- és
jószágvesztésének törvényét
Sólyom Jenő Hazai egyháztörténelem című könyvében ezt olvassuk:
„Már 1518-ban olvasták hazánkban Luther tételeit a búcsúról. Azután is
Luther iratai adták az ösztönzést az egyházi élet új rendezésére. 1524-ben
Sopronban az eretneknyomozás (inkvizíció) azt állapította meg, hogy
ott a lutheri könyvek általánosan ismeretesek, közkézen forognak, nem-
papok is vásárolják, egymásnak felolvassák. Más városokban is működtek
olyan papok, akik helyeselték azt, amit Luther tanított és cselekedett.
Itt is, ott is kezdték eltávolítani az egyházi életből azt, ami elfeledtette
vagy meghamisította Krisztus evangéliomát. Egyre többen látták, hogy
nem az emberi érdemekben, nem Máriában és nem a szentekben kell
bizakodni, hanem egész hitünkkel, teljes bizodalmunkkal egyedül Jézus
Krisztus kegyelméből kell remélnünk üdvösségünket.
A római katolikus egyház hazánkban is mindjárt szembefordult a reformációval. A főpapság és a király elkezdte azok üldözését, akik a refor
mációt helyeselték és munkálták. »Lutheránusok«-nak nevezték azokat,
akik Luther hatására véghez akarták vinni a reformációt. A lutheránusok
fenyegetése és szórványos üldözése után 1523-ban az országgyűlés tör
vényt hozott ellenük: halállal kell őket büntetni. Két év múlva, 1525-ben
még szigorúbb törvényt hozott az országgyűlés: a lutheránusokat mind
meg kell égetni. Ezeket az igazságtalan és kegyetlen törvényeket olykor
alkalmazták is, így hazánkban is voltak vértanúi az evangéliumi keresz
10

https://medit.lutheran.hu/files/2009_reuss_andras_egyhazepito_luther.pdf.
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tyénségnek. Az üldözés azonban hazánkban sem akadályozta meg a reformációt.”11
1523. évi LIV. törvénycikk. A lutheránusok és azok pártfogói megbünte
tendők:
„Méltóztassék a királyi felségnek, mint katolikus fejedelemnek, minden
lutheránust és azok pártfogóit, valamint a felekezetükhöz ragaszkodókat
mint nyilvános eretnekeket és a boldogságos szűz Mária ellenségeit
halállal és összes javaik elvételével büntetni.”
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KÉRDÉSEK, FELDOLGOZÁSI JAVASLATOK
• Különleges feldolgozási lehetőséget ad, hogy a budai országgyűlés
döntésének évfordulóján Fabiny Tibor egyháztörténész professzor
nem emlékművet, hanem múzeumot álmodott: „Nem volt egyszerű
egyházi intézményt létrehozni a hetvenes években. Egy hazai egyháztörténeti jubileum volt az ügy segítségére. 450 évvel a múzeum
»születése« előtt, 1523-ban mondta ki a budai országgyűlés a luthe
ránusok fej- és jószágvesztésének törvényét. Fabiny Tibor azt java
solta, hogy erről országosan megemlékezve, látható jelét kell adni,
hogy »élnek még a magyar lutheránusok«. Az Országos Presbité
rium pedig a törvénycikk emlékére mondja ki az Evangélikus Országos Múzeum megalapítását.”12 Mindez példát adhat arra, hogy
amikor az ötszáz évvel ezelőtti, elődeinket ért megkülönböztető,
majd életüket kockára tevő intézkedésekről gondolkodunk, akkor
ne csak a múlt sebeit, hanem – és talán sokkal inkább – az élő gyüle
kezetet és az általunk is formálható egyházépítést állítsuk középpontba.
• A feldolgozáshoz javasoljuk Csepregi Zoltán „Lutherani omnes com
burantur”: legenda, források, rekonstrukció13 című tanulmányának
ismertetését.
• Mivel a törvény az egyik első jele a lutheri tanok magyarországi meg
jelenésének, ezért foglalkozzunk azzal, hogy bemutatjuk Dévai Bíró

11 Sólyom 1990, 7–8. o.
12 https://eom.lutheran.hu/node/144.
13 http://real.mtak.hu/24616/1/Csepregi_Zoltan_comburantur.pdf.
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Mátyás, Gálszécsi István, Honterus János, Stöckel Lénárd és Heltai
Gáspár tevékenységét.
• Javasoljuk, hogy ne csak az egyháztörténeti megközelítésre szorítkozzunk, hanem a gyülekezet jelenkori reformációjának, ébredésé
nek kérdésével is aktívan foglalkozzunk.

1623. június 19. – Megszületett Blaise Pascal francia
matematikus, fizikus, vallásfilozófus, író (†1662)
Tony Lane kiváló tömörséggel foglalja össze Pascal életrajzát.14
Blaise Pascal 1623-ban született a franciaországi Clermont-Ferrand-
ban. Hároméves korában édesanyja meghalt, és ettől fogva őt, nővérét
és húgát az apjuk nevelte és tanította. Blaise kitűnő tanulónak bizonyult,
különösen a számtan területén. Hamarosan számológépet szerkesztett,
kikövezte az utat a barométer feltalálásához, és jelentős eredményeket
ért el a valószínűségszámításban.
1646-ban megismerkedett a janzenizmussal, ezzel a 17. századi római katolikus mozgalommal, amely óriási vitákat váltott ki különösen
Franciaországban. Cornelius Jansen, a mozgalom névadója, Ypres püspö
ke aggályosnak tartotta, hogy a római katolikus egyház erkölcsileg egyre
inkább fellazul, és eltávolodik Ágoston kegyelemtanától. Korábban mély
rehatóan tanulmányozta Ágostont, és tanítását Augustinus című nagyszabású munkájában taglalta, kiadását azonban, amíg élt, óvatosságból
nem engedélyezte. A mű 1640-ben megjelent, és azonnal kiváltotta az
ágostoni gondolkodást elutasító jezsuiták ellenzését. Ez utóbbiak rá is
bírták a pápát, hogy ítélje el Jansen művének öt állítólagos tételét. Ez
azonban nem vetett véget a vitának. A janzenisták ugyanis elismerték
a szóban forgó tételek eretnek voltát, de tagadták, hogy azok Jansen taní
tását képeznék. Pascal idejére keserű csatározásokat vívtak a jezsuiták
és a megmaradásért küzdő janzenisták.
A janzenisták hatására a Pascal család komoly vallási meggyőző
désre jutott. Blaise közben folytatta természettudományos kutatásait.
1654-ben végleges megtérésélményen ment át. Megvilágosodott előtte,
hogy „Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene nem a filozófusoké és
14 Lane 2001, 189. o.
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a tudósoké. Bizonyosság, bizonyosság, érzés, öröm, béke. A Jézus Krisztus
Istene.” Az erről szóló följegyzést, a nevezetes Memorialt (Emlékeztető)
haláláig zekéje belsejébe varrva hordta magánál.
Megtérése után Pascal egyre szorosabb kapcsolatot tartott a Port
Royal-i janzenistákkal. 1655-ben a janzenizmus súlyos válságba jutott.
Antoine Amauld-t, a mozgalom vezetőjét nézeteiért perbe fogták a Sorbonne-on. Pascal a védelmére kelt az álnéven megjelent Vidéki levelek
című sorozatában. E ragyogó, szatirikus, a jezsuitákból gúnyt űző írások
keretét az adja, hogy egy megütközött fiatalember leveleket ír vidéki ba
rátjának a párizsi eseményekről. Pascal azt állítja bennük, hogy a janze
nisták kegyelemtanukat nem Kálvintól, hanem Ágostontól és a dominiká
nus teológusoktól vették át. Továbbá nevetségessé teszi a probabilizmus
jezsuita tanát, amely lehetővé tette az erkölcsi mércék alacsonyabbra
állítását. E tan szerint ha a teológusok valamely erkölcsi kérdésben eltérő álláspontra helyezkednek, a gyóntatónak azt az álláspontot kell kép
viselnie, amely a bűnösnek a leginkább kedvez. Ha tehát valamely tekin
tély (pl. egy jezsuita) valamit nem tart bűnnek, akkor a gyóntató nem
helyezheti szigorúbb elbírálás alá a bűnbánót, még ha minden más szer
ző egybehangzón bűnnek tartja is a szóban forgó dolgot. Ez eredetileg
a bűnbánókat volt hivatott védeni a túlságosan szigorú gyóntatókkal
szemben, akik önhatalmúlag megtagadták tőlük a feloldozást. A jezsuiták
azonban arra használták, hogy a legcsekélyebb szintre egyszerűsítsék
a bűn meghatározását – hiszen ha valamely cselekedetet egy tekintély,
ha mégoly felháborító módon is, a védelmébe vett, azt nem lehetett többé
bűnnek tekinteni.
Pascal legnagyobb műve, a Gondolatok voltaképpen papírdarabokra
vetett eszmetöredékek sorából áll. Pascal eredeti szándéka az volt, hogy
a kor szkeptikusainak és racionalistáinak, a libertinusoknak címezve
megírja A keresztyén vallás védelmét – az első modern keresztény apoló
giát –, és töredékes gondolatai ennek előkészületeit alkották. Pascal
egészsége azonban 1658-ban erősen megromlott, és 1662-ben bekövet
kezett korai halála megakadályozta a nagy mű megírásában.
Pascal egyik legnevezetesebb érve a „fogadás” volt (Gondolatok, 233).
Van-e Isten vagy nincs? Van-e örök élet? Ebben az ész nem dönthet,
arról azonban döntenünk kell, hogy mi módon élünk. Mi a tét? E rövid,
földi életünket tesszük fel. Ha nyerünk, az örök életet nyerjük el. Ha
pedig veszítünk (mert nincs Isten), veszíteni ebben az életben csupán
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a bűnt veszítjük el, de nyerni erényes jellemet nyerünk. Az óvatos szeren
csejátékos számára tehát csak egyetlen értelmes választás van. A szkep
tikus legalább vegye komolyan fontolóra a kereszténység állításait.
Pascal nem Isten filozófiai megragadására akarta rávezetni az embe
reket, hanem rámutatni a Jézus Krisztusban kijelentett Istenre.
Jegyezzük meg, hogy Blaise Pascal számos gondolatával – így gyermek
nevelésről vallott radikális nézeteivel vagy a zsidósággal szembeni ellen
szenvével – nem azonosulunk. Ezek is lehetnek beszélgetési témák. Eb
ben az esetben érdemes figyelembe venni, hogy milyen korban élt Pascal,
és onnan közelíteni hozzá.

Gérard Edelinck: Blaise Pascal
(A British Múzeum tulajdona)

Blaise Pascal evangélikus olvasatához Keken András Deák téri esték
című könyvében találunk kiváló tanulmányt. Hogy mit jelent Pascal Kekennek? Erre csak két idézettel válaszolunk: „[Pascal] Az újkori tudomány
nak ez a csillaga és az újkori keresztyénségnek az egyik legragyogóbb
szelleme”,15 és „Pascal, a nagy tudós és a nagy filozófus akkor volt a legnagyobb, amikor ilyen mélyre hajolt a kereszt előtt, Krisztus lábainál.
A böjt útján járó hívő ember volt. Kövessük őt ezen az úton!”16 Keken
1962-ben írt tanulmánya a Gondolatok és a Vidéki levelek ismertetésével
és magyarázatával külön bibliaórai keretet is nyithat. Amennyiben tehet
15 Keken 1989, 157. o.
16 Uo. 167. o.
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jük, ennek feldolgozását ne egy embernek adjuk ki, hanem lehetőleg kü
lönböző szempontok alapján kérjünk fel többeket a feldolgozásra. Így
még izgalmasabb, pezsgőbb beszélgetés alakulhat ki alkalmunkon.
További feldolgozási javaslat a „fogadás” (Gondolatok, 233) dráma
pedagógiai feldolgozása. Ennek szövegét az alábbiakban terjedelme miattnem közöljük. Javasoljuk, hogy „érv” és „ellenérv” csoportra osszuk
fel a résztvevőket, és ne csak a pascali kiváló gondolatmenetet drámásít
suk meg, hanem ültessük át mai, csoportunkra alkalmazható szituációra
is a párbeszédet.
Beszélgetéshez ajánlott idézetek Blaise Pascal Gondolatok című könyvéből:
„Első rész: Az ember nyomorúsága Isten nélkül.
Második rész: Az ember boldogsága Istennel.
Másképpen:
Első rész: Az emberi természet rosszra hajló lett. Magából a természetből.
Második rész: Van valaki, aki mindent helyrehoz. A Szentírásból.” (60)
„Valóságtól elrugaszkodott értékelésével a képzelet addig-addig nagyít
ja az apró dolgokat, míg végül betölti vele lelkünket; a nagyokat viszont
vakmerő orcátlansággal a saját mértékére szállítja le, például amikor Is
tenről van szó.” (84)
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„A mindent szelídséggel intéző Istennek az a módszere, hogy az értelem
be észokokkal, a szívbe pedig kegyelme segítségével ülteti el a vallást.
De ha erőszakkal és fenyegetéssel akarják beleplántálni az értelembe és
a szívbe, akkor nem a vallást, hanem a félelmet vetik el benne, terrorem
potius quam religionem [inkább a félelmet, mint a vallást].” (185)
„Mennyire gyűlölöm az ilyen ostobaságokat, hogy nem hisznek az Eucha
risztiában és az ehhez hasonlókat! Ha igaz az evangélium, és Jézus
Krisztus valóban Isten, mi nehézség van benne?” (224)
„Köztünk és a pokol vagy a mennyország között csupán az élet van, a leg
mulandóbb dolog a világon.” (213)
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„Ateizmus, a szellemi erő jele, de csak egy bizonyos fokig.” (225)
„Az ateisták ellenvetése: »Dehát semmit sem tudunk.«” (228)
„Felfoghatatlan, hogy létezzék Isten, de ugyanúgy az is, hogy ne létezzék;
hogy lélek társuljon a testhez, vagy hogy ne legyen lélek; hogy a világot
valaki teremtette, vagy hogy senki sem teremtette stb.; hogy legyen ere
deti bűn, vagy hogy ne legyen.” (230)
„Lehetetlennek tartja, hogy Isten végtelen, hogy nincsenek részei? – Igen.
– Akkor most mutatok magának valamit, ami végtelen, és ugyanakkor
oszthatatlan. Egy olyan pont, amely mindenütt végtelen sebességgel mo
zog; ez a pont ugyanis mindenütt egy, de mindenütt oszthatatlan egészként van jelen.
Ez az imént maga által lehetetlennek vélt természetes tény legyen
annak a bizonyítéka, hogy létezhetnek más hasonlók is, csak még nem
ismeri őket. Ne azt a következtetést vonja hát le tanulmányaiból, hogy
nincs több tanulnivalója; hanem azt, hogy még végtelen sokat kell megtudnia.” (231)
„Mily nagy a távolság Isten megismerésétől Isten szeretetéig!” (280)
„Igazságosság. – Amint a divat szabja meg, mi a szép, az dönt arról is,
mi az igazságos.” (309)
„Amikor minden egyformán mozog, látszólag semmi sem mozog, mint
a hajón. Mikor mindenki féktelenkedik, látszólag senki sem féktelenkedik.
Aki megtorpan, az lesz a mozdulatlan pont, amelyik felhívja a figyelmet
a többi féktelenségére.” (382)
„A Prédikátor [könyve] megtanít bennünket rá, hogy Isten nélkül minde
nek felől tudatlanságban, elkerülhetetlen szerencsétlenségben él az em
ber. Mert boldogtalan sors akarni, de nem tudni. Ezért az ember szeretne
boldog lenni, bizonyossággal bírni valami igazságot; ám sem tudni, sem
arról lemondani nem képes, hogy tudjon. Még kételkedni sem tud.” (389)
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„Ha gyengeséget jelent is Isten bizonyítása a természetből, ne vessétek
el miatta a Szentírást; ha pedig erő jele ezeknek az ellentmondásoknak
a felismerése, tiszteljétek érte a Szentírást.” (428)
„Szentet az emberből csak a kegyelem tud csinálni, és aki ebben kételkedik, az nem tudja, mit jelent szentnek, és mit embernek lenni.” (508)
„Isten ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet
szül. Nyomorúságunk ismerete Istené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus
Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egyaránt megtaláljuk
benne Istent és a mi nyomorúságunkat.” (527)
„Nemhogy Istent, hanem magunkat is csupán Jézus Krisztus által ismer
jük. Az életet és a halált csak Jézus Krisztus által ismerjük. Jézus Krisztus
nélkül nem tudjuk, mi az életünk, mi a halálunk, mi az Isten, és mik va
gyunk mi magunk.
Így a Szentírás nélkül, amelynek egyetlen tárgya Jézus Krisztus, nem
ismerünk semmit, és mind Isten, mind a magunk természetében csupán
sötétséget és zűrzavart látunk.” (548)
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„Ha nem volna homály, az ember nem erezné természete romlottságát;
ha nem volna világosság, nem remélne rá orvosságot. Ezért nem csupán
igazságos, hanem hasznos is számunkra, hogy Isten el is rejtőzködött,
és meg is mutatta magát, hiszen egyaránt veszélyes az embernek, ha nyo
morult voltáról mit sem tudva ismeri Istent, vagy ha Isten ismerete nélkül
méri fel nyomorúságát.” (586)
„Miért nyújtja Mózes oly hosszúra az emberek életét, és miért sorol fel
oly kevés nemzedéket?
Mert nem az évek hosszú sora, hanem a nemzedékek sokasága teszi
homályossá a dolgokat. Mert az igazság csak az egymást váltó emberek
lelkében torzul el. Ő azonban az egyáltalán elképzelhető legjelentősebb
két eseményt, a teremtést és a vízözönt oly közel hozza, hogy szinte meg
foghatóvá válnak.” (624)
„Jézus Krisztust tekintem mindenkiben és önmagunkban: Jézus Krisztust
mint atyát atyjában, Jézus Krisztust mint testvért testvéreiben, Jézus
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Krisztust mint szegényt a szegényekben, Jézus Krisztust mint gazdagot
a gazdagokban, Jézus Krisztust mint írástudót és papot a papokban, Jé
zus Krisztust mint uralkodót a fejedelmekben stb. Mert mennyei dicsősé
génél fogva ő a legnagyobb, lévén Isten, és halandó életénél fogva a leg
gyarlóbb, a legesendőbb. Azért vállalta e nyomorúságos állapotot, hogy
jelen lehessen minden emberben, és mintaképül szolgáljon minden em
beri állapotnak.” (785)
„Jézus Krisztus miért nem jött látható módon, miért merítette bizonysá
gát inkább előző jövendölésekből? Miért jósoltatta meg magát jelképek
ben?” (794)
„Az Evangélium stílusa nagyon sokféleképpen csodálatra méltó, többek
között azért, mert soha semmi szidalmat nem szór Jézus Krisztus hóhé
raira és ellenségeire. Történetírói ajkáról ugyanis egyetlen szidalom sem
hangzik el Júdás, Pilátus vagy bármelyik zsidó ellen.
Ha az Evangélium szerzőinek ez a mérséklete s vele együtt számtalan
egyéb, rendkívül szép vonásuk színlelt lett volna, és ha mindezt csupán
azért színlelik, hogy csak annál jobban felhívják rá a figyelmet, maguknak
nem lévén hozzá elég bátorságuk, hogy felhívják rá a figyelmet, akkor
minden bizonnyal nem mulasztották volna el, hogy kerítsenek maguknak
olyan barátokat, akik megteszik helyettük ezeket a megjegyzéseket.
Mivel azonban így, színlelés nélkül és teljesen érdek nélküli buzgalomtól
vezéreltetve cselekedtek, nem hívatták rá fel a figyelmet senkivel; a ma
gam részéről azt hiszem, hogy mindezek java részét a mai napig senki
nem is vette észre, s éppen eljárásuknak ez a tárgyilagossága a tanúbizony
ság.” (798)
„Gyönyörűség vihar hányta hajón ülni, abban a bizonyos tudatban, hogy
nem pusztul el. Az Egyházat háborgató üldözések ilyen viharhoz hason
lítanak.” (859)
„Szép az Egyház helyzete, amikor immár csupán Isten oltalmazza.” (861)
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1673 – Pozsonyi vésztörvényszék
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Feldolgozáshoz Tarján M. Tamás A protestánsok elleni per kezdete17 című
ismertetőjét ajánljuk.
1673. szeptember 25-én, harminckét lutheránus és egy református egy
házférfi beidézésével vette kezdetét a protestáns lelkészek elleni hírhedt
per, melynek következményeként kilencvenhárom főt ítéltek előbb halálra, majd börtönbüntetésre, utóbb pedig gályarabságra. A pert vezető
Szelepcsényi érsek célja a perrel a katolicizmus egyeduralmának vissza
állítása volt, így az ügyészek – koholt vádak alapján, bizonyítékok és ren
des vizsgálat nélkül – több száz lelkészt kényszerítettek áttérésre vagy
önkéntes száműzetésbe, a makacskodókra pedig szenvedések sora várt.
A Wesselényi-féle összeesküvés lelepleződését I. Lipót (ur. 1657–1705)
arra használta fel, hogy felszámolja a Habsburg centralizációs törekvések útjában álló magyar államiságot: akárcsak a harmincéves háború elő
estéjén fellázadó cseheknél, a bécsi udvar Magyarország esetében is
a „jogeljátszásra” hivatkozott, amikor – Ampringen Gáspár személyében
– teljhatalmú kormányzót állított az ország élére. Ampringen 1673 febru
ári kinevezése után – többek között –Szelepcsényi György prímás, Kollo
nich Lipót kamaraelnök és Forgách Ádám országbíró részvételével felállt
egy nyolctagú országtanács, mely – a centralizáció érdekében – a befolyásos arisztokrata családok vagyonának megszerzését és a „rebellió” fő
forrásának tartott protestantizmus felszámolását tűzte ki céljául. Az új
lendülettel meginduló ellenreformáció egyik legfontosabb állomása az
1673 augusztusában kiadott érseki idézés volt, mely az evangélikus
szuperintendensek és a református püspökök mellett számos lelkészt is
– összesen harminchárom főt – a Pozsonyban felállított (vész)törvényszék elé rendelt.
A hírhedt protestáns per 1673. szeptember 25-én vette kezdetét, en
nek során pedig a beidézetteket többek között azzal vádolták meg, hogy
meggyalázták a katolikus egyházat, tagadták Szűz Mária isteni voltát –
utóbbi egyébként a protestáns hitvallás szerves része volt –, illetve, hogy
tevékenységük során az uralkodó ellen lázították híveiket, és számos erő
döt felajánlottak a törökök számára. Az eljárás koncepciós voltát kiváló
17

https://rubicon.hu/kalendarium/1673-szeptember-25-a-protestansok-elleni-perkezdete.
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an megmutatja, hogy a Pozsonyba rendelt egyházi személyek hosszú
ideig azt sem tudták, hogy pontosan mivel vádolják őket, a védekezésre
nem kaptak lehetőséget, és az ügyészek a per során a bizonyítással sem
fáradtak túl sokat.
Az egyetlen terhelő „bizonyíték” az egész vizsgálat során Vitnyédy
István 1669-es – a Wesselényi-féle összeesküvők számára írt – levele volt,
melyhez egyfelől a vádlottaknak semmi közük nem volt – csak annyi,
hogy ők is protestánsok voltak –, másfelől pedig az az 1670-es királyi
amnesztiával érvényét is vesztette. Mindennek dacára Szelepcsényi és
a vizsgálóbírók az első pillanattól kezdve arra törekedtek, hogy beismerő
vallomást csikarjanak ki foglyaikból, sikereiken felbuzdulva pedig később már a látszatra sem adtak. Az esztergomi érsek 1674 januárjában
újabb idézést tett közzé, mely gyakorlatilag válogatás nélkül Pozsonyba
rendelte az összes protestáns papot és tanítót, nemcsak a királyi Magyar
ország, hanem a török Hódoltság területéről is. Megtehette, hiszen az osz
mánoknak kedvező 1664-es vasvári béke megkötése óta Bécs és a Porta
viszonya kifejezetten pozitív volt, így aztán a koncepciós eljárás elől tö
rök földre menekült prédikátorok gyakran még a Habsburg Birodalom
határain kívül sem úszták meg a felelősségre vonást. A per jogi megalapo
zatlanságát az is mutatja, hogy a „második körben” beidézett mintegy
háromszáz egyházi személynek hosszú ideig még a nevét sem ismerték.
A kiküldött legátusok és szolgabírók pusztán az alapján hurcolták őket
a vádlottak padjára, hogy a lutheránus vagy az evangélikus hitet terjesz
tették.
1674 áprilisában aztán a pozsonyi vésztörvényszék az összes perbe
fogott lelkészt és tanítót fő- és jószágvesztésre ítélte, a biztos halál elől
pedig csak az jelentett menekvést, ha a prédikátorok áttértek a katolikus
vallásra, megfogadták, hogy a királyi hatalom hűséges támogatói lesznek,
illetve ha hajlandóak voltak száműzetésbe vonulni a birodalom határain kívülre. A több mint háromszáz vádlott nagy része később aláírta
a térítvény valamelyik pontját, ám így is maradtak kilencvenhárman, akik
a halálbüntetés dacára kitartottak hitükben. Az érsek eljárása ugyanakkor olyannyira botrányos volt, hogy a várható vérontásnak maga
Ampringen Gáspár szabott gátat, akinek kérésére Lipót később örökös
várfogságra „enyhítette” a pozsonyi vésztörvényszék ítéletét.
1674 májusában így a kilencvenhárom prédikátort Kapuvár, Vasvár
és Lipótvár börtöneibe zárták, ahol az állandó szenvedés és lelki terror
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hatására sokan megtörtek, és hajlandóak voltak elfogadni a királyi „aján
lat” valamelyik pontját. A foglyok maradékára 1675 elején újabb kínok
vártak, ugyanis Szelepcsényi és Kollonich ekkor úgy döntöttek, végleg
megszabadulnak a protestánsok jelentette tehertől, és – Nápolyban, illet
ve az adriai Buccari városában – fejenként ötven koronáért gályarabság
ba adták őket.
Azok, akik olyan szerencsések voltak, hogy túlélték az embertelen utat,
később háromnegyed éven át egy evezőpadhoz láncolva kellett szolgálja
nak, mígnem a protestáns államok felháborodása nyomán végre vissza
nyerhették szabadságukat. Az ártatlanul rabságba hurcolt prédikátorok
ügyét ugyanis Hollandia hamarosan felkarolta, és előbb követei útján
nemzetközi botrányt keltett, majd – miután a királyság bécsi követe
kifizette az egyházférfiak váltságdíját – később kiszabadításukról is gon
doskodott. 1676. február 12-én Michiel Adriaenszoon de Ruyter admirális a Nápolyi-öbölben körbezárta a szóban forgó gályákat, és arra kény
szerítette a hajók kapitányait, hogy az életben maradt prédikátorokat
szabadon bocsássák.
A huszonhat életben maradt mártír lelkész és tanító végül több mint
kétéves szenvedés után visszatérhetett otthonába, meghurcoltatásuk pe
dig hamarosan visszaszállt a Habsburgokra és az ellenreformáció elkötelezett hívére, Szelepcsényi érsekre is. Egyfelől a protestáns hitvallók
szenvedése csak erősítette a reformált vallású közösségek összetartását
és identitását, másfelől pedig a botrányos eljárás a diplomácia terén is
komoly arculcsapást jelentett Bécs számára.
A protestáns prédikátorok elleni pert a közvélemény azóta is úgy tart
ja számon, mint a rekatolizációs törekvések egyik legdurvább és legszégyenletesebb megnyilvánulását, melyet a vallási küzdelmek elcsitulása után maguk a katolikusok is elítéltek. 1895 során a „kálvinista
Róma”, Debrecen emlékművet állított a pozsonyi vésztörvényszék által
kínszenvedésre ítélt lelkészek és tanítók számára, melyet 1991-ben, szép
gesztusként a 20. század egyik legnagyobb formátumú pápája, II. János
Pál is megkoszorúzott.
KÉRDÉSEK, FELDOLGOZÁSI JAVASLATOK
• Beszélgetési témánk ne feltétlenül az ellentét, sokkal inkább a hitvallás és az egyéni hit felvállalásának feszítő kérdése legyen.
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• Beszélgessünk az evangélikus öntudatról. Érdemes megemlíteni,
hogy nem szerencsés evangélikus öntudatunkat túlnyomórészt elő
deinket ért sérelmekre alapozni. Az könnyen zsákutcába vezet. Sok
kal szerencsésebb elődeink helytállását ismerve, de itt is Krisztust
középpontba helyezve keresni a fókuszt.
• Beszélgetésünk további alapja lehet az 1991-es debreceni koszorú
zás alapján a megbocsátás és engesztelés kérdése. Ehhez érdekesség, hogy a pozsonyi vésztörvényszék emlékműve előtti pápai koszo
rúzás megvalósulása hosszú ideig kérdéses volt. Jeszenszky Géza
akkori külügyminiszter egy, a 2020-as években Platthy Ivánnak
adott interjújában18 beszélt arról, hogy a koszorúzást a szentszéki
diplomácia nem szorgalmazta, így az nem került be a hivatalos prog
ramba, és nem is volt várható, hogy meg fog valósulni. II. János Pál
azonban eltért a programtól, és megkoszorúzta az emlékművet. Erre
a gesztusra és a felekezetek közötti kölcsönös bocsánatkérések lehe
tőségére érdemes felhívunk a figyelmet.
• Térjünk ki korunk keresztényüldözésére. Évről évre megdöbbentő
adatokat olvashatunk erről, és könnyen – és jogosan – érezhetjük
úgy, hogy mi, akiket nem üldöznek hitük miatt, közönyösek vagyunk/
lettünk üldözött testvéreink iránt. Ennek a szorító kérdésnek a fel
dolgozásánál ügyeljünk arra, hogy ne pártpolitikai jellegű, sokkal
inkább önmagunkra irányuló kérdéssé váljon a keresztényüldözés
ről szóló beszélgetés. Egyúttal térjünk ki más vallások üldözötteire
is. A beszélgetésben érdemes a budakeszi evangélikus templomot
is megemlítenünk. Lackner Pál könyve nemcsak a templom építés
történetét, hanem számos üldözött mártír életrajzát ismerteti.19

1823. január 20. – Megszületett Madách Imre költő, drámaíró
(†1864)
Madách Imre (1823. január 20. – 1864. október 5.) költő, drámaíró,
a magyar drámaköltészet kimagasló képviselője.

18 Videó: https://youtu.be/4oJ-QvKcxYY.
19 Lackner 2021.
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Részletek néhai Szabó József evangélikus püspöknek, Madách-kutató
nak az Evangélikus Életben – a költő halálának századik évfordulója
alkalmából – közölt cikksorozatából:20
Ma fejlődő, élénk szlovákiai falu. Dolná Strehová. Madách Imre nagyobbik bölcsője.
„Olim Castellum” volt a régi Madách-kastély neve, oda tartunk. „Egykor vár”, s a felirat szerint már 1430-ban a Madáchok ősi nemzetsége
lakta. Az ős-Madách és Madách-ős, Radon de Oszlán léptei döngtek itt
II. Endre idején a 13. században. „Fiam keresztneve Madách legyen” –
mondta Radon, s később ez lett a családi név.
Rimay János – énekeit ma is énekeljük – szintén járt e boltívek alatt.
Madách Krisztina volt az édesanyja. A 16. századnak ez a kitűnő embere
sógorát, Madách Pétert az evangélikus hitre segítette. A Madáchok aztán
századokon át hívek maradtak a reformációhoz. Különösen buzgó evan
gélikus volt Péter ötödik ivadéka, János, a költő dédapja. Vallásos éneke
ket írt, például a Tranoscius 916., ma is énekelt énekét.
Aztán jött a nagy sztregovai tűz, 1758-ban minden leégett. Madách
János mindent felépíttetett, ebbe tönkrement, és gondjaiba belehalt. Kis
árváját, Sándort Migazzi váci püspök ügyes szimattal magához vette, és
római katolikussá neveltette. Unokája, a költő, már így született…
…előttünk az evangélikus templom; szerves része a hajdani várnak.
Homlokán latin nyelvû felirat hirdette: „Sztregovát, Kisfalut, Kislibercset,
Kelecsént / Luther szent tanításai jól átjárták.” A templomban külön
Madách-pad, s az oltár alatt pihennek az evangélikus Madách-ősök.
Olim Castellum, hajdan vár, ez is Madách-bölcső. Petőfi után három
héttel ebben született a Tragédia költője. Meghatva nézem a régi sztre
govai keresztelési anyakönyvet: „Natus 1823 21. Januarii. Emericus
Madách…”
De milyen érdekes: a római katolikus Madách Imre keresztapja az
ottani-akkori evangélikus lelkész: Bukva György.
Balassagyarmaton 1858-ban, baráti körben azt kérdezte Madách
Imre: „Mit szólnátok ahhoz, ha olyan drámát írnék, amelyben szerepel
az Isten, az ördög, az ember meg az egész világtörténelem?” „Képtelenség” – vélték a barátok. Madách megírta. Nemcsak legnagyobb művének,
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Evangélikus Élet, 1964. szeptember 20., 27.
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hanem közéleti pályájának is Balassagyarmat a bölcsője. Tizenkilenc
éves korában már vármegyei aljegyző, tiszteletbeli főjegyző.
Már Petőfi is megcsodálta Balassagyarmat híres, ma is szép vármegye
házát. A fiatal Madách itt figyelgeti a dohos vármegyei bürokráciát, s ír
róla éles tudósításokat. Itt szólal fel huszonegy éves korában a „karok és
rendek” ámulatára a vegyes házasságokba belerontó királyi leirat ellen,
bátran, élesen. „Kegyetlen rezolúció ez – mondja –, mely a házi oltárt
vásárpiaccá, a szülőket gyámolókból lélekvásárlókká alacsonyítja, ezer
nyi viták tanúivá téve a gyermekeket… Írassék meg Őfelségének férfiasan
ez is” – fejezi be kemény szavait. 1861. március 12-én itt mondja el Poli
tikai hitvallomását a szabadságról, egyenlőségről, testvériségről. Felcsattan a taps, ahogy végzi: „Luther Márton világtörténelmi szavaival:
nem tehettem másképp, Isten engem úgy segéljen, ámen.” Itt választják
meg egyhangú lelkesedéssel képviselőnek, innen indul ellenzéki programmal az országgyűlésre. Itt, a vármegyeház nagytermében látja meg
a megyebálon Fráter Erzsit, leendő feleségét.
Madách Imre nem csak földrajzilag volt nógrádi. Lelkületileg is az
volt. Zárkózott, mint a körülölelt, csöndes nógrádi völgyek, szemlélődő,
mint a kanyargó utak errefelé. Legnagyobb művét, a Tragédiát is nem
– Petőfi, Vörösmarty, Arany tollán jól pallérozott – országos irodalmi nyel
ven írta, hanem a zárt, különleges, vidékies nógrádi nyelven. De ma épp
ez a darabosság jelenti a Tragédia egyik nagy nyelvi értékét: nemes pá
toszát, gyönyörű zordonságait.
Megyeszerte sok barátja volt, gyakran látogatták egymást. Szontágh
Pál – először neki olvasta föl Madách a Tragédiát –, Sréter János és Horác,
Veres Pálék.
Madách tele volt Nógráddal, és Nógrád tele volt Madáchcsal. Termelő
szövetkezetek és mozik, művelődési házak és utcák, kis tanyák és múzeu
mok őrzik a nevét. Bölcsője az egész megye.
„A haza dísze vagy te már, nem csak Nógrádé” – írja néki barátja, Nagy
Iván 1861 őszén. Ennek az évnek a tavaszán vitte fel Budapestre nagy
szorongással Az ember tragédiájának százötven oldalas kéziratát. Arany
János kezén aztán elindult a nagy mű az országos hírnév útján. Ma is
járja ezt az utat. Iskolákban tanulják, színházakban adják, számtalan kia
dásban olvassák, közmondássá lett szállóigéit mondogatják az emberek.

Múlt és jelen szolgálói

233

234

„Madách tér, végállomás” – mondja a 60-as villamos kalauza. Leszállok,
s ahogy nézegetem fővárosunk lüktető forgalmát a sztregovai remete
nevét viselő téren, ismét eszembe jut: „Nem csak Nógrád, a haza dísze
vagy te már!”
Itt, Balassagyarmaton köszönti szép bronzszobra a Budapest felől ér
kezőket, jobb kezével felfelé, bal kezével lefelé mutatva: „Ember, küzdj,
és bízva bízzál!”
Egy kis Luther-szobor állt Madách íróasztalán. Elfogult anyja sokszor
zsörtölődött a reformátor szobra miatt, de a költő csak ott tartotta továbbra is. Egyebek mellett nyilván ennek a szobornak mindennapos
látása is magyarázza, hogy Madách több iratában hivatkozik Lutherre,
a Tragédiában pedig kétszer is. A falanszterjelenetben Madách a történe
lem négy jelese között elsőnek Luthert lépteti színre a meggyőződés pél
dájaként. A reformátor megrovást kap, mert „mértéktelenül fűtötte a ka
zánt”. Büntetésül aznap nem kap ebédet. Milyen jellemző, hogy a római
katolikus Madách feleletül ezt adja Luther ajkára: „Nem ismered te a tűz
nek varázsát, / Ki csak fazék alatt ismeréd azt… / De holnap újra szítom
a tüzet.”
Madách könyvtárában ott volt a Káldi-féle római katolikus bibliafordí
tás is. De íróasztalán a Károli-Bibliát találjuk. Ebből idézi a konstantinápolyi jelentben négyszer is a 22. és a 35. zsoltárt.
Haladó és protestáns jellegű kicsengései mellett valószínűleg ezért
írta Madách művéről a század elején dr. Dudek János a Katolikus Szemlé
ben, hogy a Tragédia nagy hírnevének magyarázata Madách Imre evangélikus volta, és hogy csupa protestáns bíráló karolta fel: Arany János,
Szász Károly, Erdélyi János. Madách persze anyakönyv szerint nem volt
evangélikus, de hogy egy római katolikus író ilyen következtetést von
le Az ember tragédiájából annak szerzőjéről – az érdekes. Mint ahogy
jellemző az is, ahogy Prohászka Ottokár vélekedik: „Igazán bensőséges,
vallásos lelkekre Madách Tragédiája kínos benyomást tesz, mint akik
imádság helyett káromkodást, isteni tervek helyett inkább kontárságot,
nagy teremtő stílus helyett inkább cinizmust s az ördög tűrhetetlen pök
hendiségét érzik ki, s elzarándokolnak az ilyen földről Dante poklába,
hogy áhítatot és kegyeletet tanuljanak…”
Mi azokkal tartunk, akik Madách Imre halálának századik évforduló
ján hálásan tartják számon a Tragédia maradandó értékeit. Azokkal, akik
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sztregovai dolgozószobáját most múzeummá tették, akik hazánkban és
világszerte értékelően emlékeznek róla.
Madách Imre íróasztala némán hallgat a balassagyarmati Palóc Múze
umban. És mégsem: ez az elárvult íróasztal íróasztalok százait mozgósította már: a bel- és külföldi Madách-irodalom szinte beláthatatlan.
Az alkalom lehetőséget adhat arra, hogy Szabó József püspök életéről
is beszéljünk. Szabó József 2003-ban részesült posztumusz Balassa
gyarmat díszpolgára címben. Akkor ez a laudáció hangzott el:21
„Szabó József 1902-ben született a dunántúli kisfaluban, Alsómesteri
ben, paraszti családban. Bátyja és édesapja is falusi bíró volt, Józsefet
pedig értelmiségi pályára szánták, ezért taníttatták. Előbb a soproni líceu
mot, majd a teológiai fakultást végezte el 1926-ban. Lelkészi működését
Győrben kezdte meg segédlelkészként, majd vallástanítóként. A teológia
tudománya mindennél jobban foglalkoztatta az ifjú pásztort. Érdeklődése tiszteletet parancsolt a győri gyülekezet vezetőiben, így rövid időn
belül püspöki segédlelkészi kinevezést kapott. Közben külföldi tanulmá
nyok alkalmával önfejlesztő módon bővítette egyházi és idegennyelv-
ismeretét. Korai életszakaszából is jól kirajzolódik szellemet és lelket
nemesítő igyekezete s az a különös képessége, amely élete során mindvégig megmaradt: az egyszerű parasztemberek és szegények iránti figyel
messég, párosulva nagyfokú szociális érzékenységgel. Dr. Szabó József
kiváló hitszónok volt, kimagaslóan művelt kommunikációs képességek
kel bírt, melynek nyomán az egyházi sajtó kiemelkedő egyéniségévé
vált. Talán éppen ezért fordult figyelme a népi írók és Ady Endre művészete irányába, valamint ezért vállalt szerkesztői feladatokat a Harangszó
című evangélikus naptárban, amelyben 1944-ig jelentős szerepet kaptak
a népi írók és költők.
Balassagyarmatra 1948-ban került, abban az évben, amikor a Dunán
inneni Evangélikus Egyházkerület püspökévé is választották.
Egyházkormányzói feladatai mellett lelkes Madách-kutató volt. Komoly irodalomtörténeti, tudományos munkát végzett, létrehozta az or
szág legnagyobb Madách-gyűjteményét, amely nyolcezer darabból állt.
Csodálatra méltó kapcsolatteremtő képességével szinte az egész világra
kiterjesztette Madách művének kutatását, munkásságának népszerűsí
21

http://www.agt.bme.hu/balassi/laudacio/szaboj_laud.html.
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tését. Erről a tevékenységéről Versényi György gimnáziumigazgató egy
alkalommal méltatásában így vallott: »egyaránt segítséget kapott tőle
dolgozata elkészítéséhez a kisdiák, a legnagyobb tudós«. A nevezetes
Madách-évfordulók alkalmával Balassagyarmat a kulturális élet középpontjába került Szabó püspök úr ismeretközlő újságcikkein, rádióriport
jain keresztül. Dr. Szabó József Balassagyarmatra kerülésének időpontja
egybeesett az akkori, hazai és közép-kelet-európai politikai elit által kép
viselt egyházüldözési időszakkal, ezért személye sok mellőzésnek volt
kitéve. 1952-ben püspökként már nem tevékenykedhetett, azonban
a balassagyarmati gyülekezet vezetőjeként a szószék továbbra is megmaradt számára, ahonnan nap nap után, lutherien veretes, szépen meg
formált prédikációiban találtak el szavai a szívekhez.
1973 nyarán, huszonöt év lelki szolgálatot és hosszas tudományos
munkát követően kellett elhagynia szeretett városát a Madách-gyűjteménnyel együtt, amely a Balassagyarmat vezetőire nehezedő kultúrpoliti
kai nyomás okán nem kaphatott méltó helyet nálunk. Ekkor Szabó József
visszatért arra a helyre, ahol pályája elindult: újra Győr adott számára
és világhírű Madách-gyűjteményének otthont. Élete hátralévő részében,
minden gondolatában megjelent a palóc főváros, a beszédeihez sokszor
ihletet adó Ipoly-part természeti szépsége. Irodalomtörténeti kutatásai
ért a legilletékesebbként, idősen, betegen, 1983-ban kapta meg végre
a megyei Madách-díjat.
A püspök valódi polihisztor, tudós egyéniség volt, aki szíve utolsó dob
banásáig megmaradt nógrádinak, balassagyarmatinak. A ’90-es évek
elején a város vezetői munkássága elismeréseként az elsők között nevez
tek el róla utcát, és Réti Zoltán domborműalkotásával hirdeti e nemes
életút városi kötődését.”
Részletek Kácsor Zoltán Dr. Szabó József püspök Madách-gyűjteménye
című tanulmányából:
„Ha az ember Nógrádba utazik, két író óriás egészen biztosan lépten-
nyomon az útjába kerül, és ha csak ez számítana, Szabó József akár szen
vedélyes Mikszáth-gyűjtővé is válhatott volna. De a korabeli jellemzések
alapján jó kiállású, az igehirdetés ügyét különösen szívén viselő, ízes
beszédű szónoklatokat tartó lelkészhez Madách Imre filozofikus kérdé
sekkel teli világa közelebb állt. Nem csoda, ha a városba költözése után
hamar magával ragadta a Madách-kultusz, és az általa kedvelt „munkát”,

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

a bibliaértelmezéseket immáron kiegészítette Az ember tragédiájának
értelmezése, illetve a Biblia és a Tragédia közötti párhuzamok kere
sése.”22

„…az adatokból azt látjuk tehát, hogy 1969-ben hétszáz, 1973-ban
7-8 ezer, 1982-re pedig már nyolc és fél ezer tételt számlál a gyűjtemény.
Ehhez képest Veöreös Imre lelkész, teológus – aki azért nyilván nem volt
olyan naprakész a gyűjteményadatokból, mint a gyűjtő –, és akit Szabó
Józsefhez közel ötven év barátság fűzött, 1987-ben így ír: »Több mint
7000 tételből álló gyűjteményében szerepelnek Az ember tragédiája ha
zai és külföldi magyar nyelvű kiadásai, a világ összes megjelent fordítása,
eredeti kéziratok, Madách életéről és műveiről szóló tudományos mun
kák, a vele kapcsolatos egyéb könyv- és folyóiratanyag, színháztörténeti
vonatkozások, képzőművészeti alkotások, fotók, illusztrációk és egyéb
járulékos anyag a bélyegektől kezdve hanglemezekig.« A »több mint
22 Kácsor 2016, 20. o.
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7000 tétel«-t említő Veöreös tehát az 1982-es feljegyzés alapján alulbecsüli a gyűjtemény mennyiségét, zavarunk mégis akkor válik teljessé,
amikor Tóth László 1992 januárjában a balassagyarmati Madách-ünnep
ségen elhangzott beszédével találkozunk: »A 6882 darabból álló győri
gyűjteményt Szabó József nagyobbrészt itt Balassagyarmaton gyűjtötte,
s Győrött tudományos alapossággal és tudósi alázattal rakott rendszerbe.«”23
Madách Imre politikai jellegű munkáiról kevesebbet beszélünk, pedig
azok között is találunk olyanokat, amelyek alkalmasak lehetnek biblia
órai sorozat keretében történő feldolgozásra. Ennek megismeréséhez
Szabad György történész Madách „politikai hitvallása” című tanulmányát
ajánljuk, amelyből két idézetet is kiemelünk:
„Madách programnyilatkozata, amit nyomtatott röplapon közzé is tett,
alig másfél oldalas szöveg. Programadásával nem csupán a színvallás
és a nyílt politikai elkötelezés erkölcsi követelményének kívánt eleget
tenni, amint arra a szövegben maga is utalt, szinte oktatva választóit az
új demokratikus felelősségtudatra, amely megkívánja tőlük, hogy »nyílt
politikai hitvallást« követeljenek »népképviselőjüktől«, akinek a kezére
adják »a hon és saját magok legszentebb érdekét«. Megnyilatkozásával
egyben szembefordult azzal, a polgári parlamentarizmus elleni anti
demokratikus ihletettségű akcióval, amely követutasítási jogot követelt
a még mindig nemesi többségű megyebizottmányoknak.”24
„Madách »politikai hitvallásának« második tétele így hangzott:
»Az egyenlőség alatt értem a törvények alatti egyenlőséget, a vallások
egyenjogúságát s minden feudális visszaemlékezések megszüntetését.«
Állásfoglalása egyértelműen a polgári átalakulás kiteljesítésének irányá
ba mutat, ha meglehetős általánosságban tartottan is. […] Fenntartás
nélküli volt »a vallások egyenjogúságá«-nak a követelményére utalása is.
Ezzel kapcsolatban egy megszorító jelzőnek a mellőzése érdemel külön
is figyelmet. Mint ismeretes, az 1848-as törvénykönyv még csupán a »be
vett« felekezetek jogegyenlőségét mondta ki, amit a zsidó emancipáció
val 1849-ben egészített ki az országgyűlés. Tekintettel arra, hogy a legá
lis fórumokon az 1849-es törvényekre hivatkozni nem lehetett, a vallási
egyenlőség dolgában megnyilatkozókat, ha nem tértek ki a részletekre,
23 Uo. 22. o.
24 Szabad 1973, 358. o.
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nem kevéssé éppen az különböztette meg egymástól, ki korlátozta az
egyenjogúság kívánalmát a »bevett« felekezetekre utalással s ki nem.
Madách egyébként rész vett annak a kilenctagú, az országgyűlés további
teendőivel foglalkozó választmánynak a munkájában is, amelynek javas
lata nyomán született a sok mindent eléggé általánosságba fullasztó,
de a zsidók egyenjogúsítását alapkövetelménnyé emelő határozat. Ez
a körülmény megerősíti annak indokoltságát, hogy véleményét e kérdésben is az 1848-as törvénykönyvbe foglaltak határain túlmutatónak
tekintsük.”25
KÉRDÉSEK, FELDOLGOZÁSI JAVASLATOK
• Izgalmas olvasmány lehet Veöres Imre Az ember tragédiája rekonstrukciója26 című írása, valamint Nagy László Madách Imre
Az ember tragédiája című színművének theologiai vizsgálata27
című munkája is. Ezeknek ismertetését érdemes a bibliaóra vállalkozó szellemű résztvevőire bízni.
• Madách Imre a Szabó József-gyűjtemény oldaláról. Miért válhat fon
tos lehetőséggé, ha Madách műveit teológiai oldalról vizsgáljuk?
Szabó József gyűjtői és tudományos munkája rámutat teológia és
művészet kapcsolatára. Milyen gazdagságot jelenthet a teológia
számára, ha ahhoz a művészet oldaláról is közelítünk? Ajánlatos
nem megállni Madách idejénél, hiszen kortárs kitekintésekre is
lehetőséget adhat az alkalom.
• Az ember tragédiája vagy a Mózes kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy
az irodalom oldaláról közelítsünk teológiai kérdésekhez. Javasoljuk
ezek újraolvasását, valamint a vállalkozó bibliaórai tagok felkérését,
hogy tartsanak kiselőadásokat a művekről.
• Nézzük meg Jankovics Marcell Az ember tragédiája című animációs
filmjét, és beszélgessünk róla.28
• Amennyiben előadásokat szervezünk, ne feledkezzünk meg Az em
ber tragédiája illusztrációiról sem. Ezek közül méltán leghíresebb
Zichy Mihály kvalitásában is kimagasló sorozata, de Kass János és
25
26
27
28

Uo. 362–363. o.
https://medit.lutheran.hu/files/4_Credo_03_1997_3-4.pdf. 78–81. o.
https://mek.oszk.hu/01300/01376/01376.htm.
A filmet a Netflix forgalmazza.
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Réti Zoltán munkái is kiválóak vetített előadás, meditáció megtartá
sára.29 Az ember tragédiája – Madách Imre drámája az illusztrációk és
fordítások tükrében című honlapon további információkhoz, képek
hez tudunk hozzáférni.30

1823. január 22. – Kölcsey Ferenc befejezi a Himnusz kéziratát
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Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye méltán adhatja külön biblia
óra témáját. Ezáltal lehetőségünk nyílik nemcsak a hazaszeretetről, nem
zeti identitásról, hanem egyház és nemzet kapcsolatáról is beszélgetnünk.
Kiss Ernő Himnuszaink31 című tanulmánya tömör összefoglalót ad a
Himnuszról. Ebből közlünk részletet:
„A magyar nép több évszázados történelmének fontosabb állomásai
megtalálhatók Kölcsey himnuszában. Egyes sorai borúlátónak mondha
tók, néhol egyenesen szomorúak, a himnusz utolsó strófája viszont tele
van bizakodással. A himnusznak megvan a kritikus viszonyulása a magyar nép iránt. Szigorúan elfogadja a bibliai választott nép bölcselkedését, hiszen a magyarságnak is bűnhődnie kell bűnei miatt, de a költőnek
mégis van olyan erkölcsi bátorsága, hogy a teremtő Isten kegyelmét
kérje: »Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!« A Hymnus nyomta
tott formában először 1829 decemberében jelent meg, Kisfaludy Károly
Hazai Almanachjában.
Kölcsey himnuszát Erkel Ferenc zenésítette meg. Az ősbemutató
1844. július 2-án volt a Nemzeti Színházban. A Honderűben megjelent
írás a himnuszról megjósolta: »hogy az nem sokára a legnagyobb népsze
rűséget vívandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá válandik«.
A Hymnus mint néphimnusz hódítóútjára elindult:
• 1844. augusztus 10-én először olvasták fel nyilvános népünnep
ségen: az óbudai hajógyárban, a Széchenyi nevű gőzös vízrebocsátásánál;
• 1844. augusztus 15-én először szólal meg egyházi ünnepségen:
a pesti polgári őrhad zászlószentelésén, a Rákos mezején;
29

A képek innen tölthetők le: https://mek.oszk.hu/01900/01925/html/menu_hu/
illusthu/szinek_hu.html.
30 https://mek.oszk.hu/01900/01925/html/.
31 Létünk, 2019/4. sz. 9–33. o.
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• 1848. március 25-én Marosvásárhelyen a fáklyásmenetben felvonuló ifjúság elénekli;
• 1848. augusztus 20-án először szólal meg hivatalos állami ünnepsé
gen, a budai Mátyás-templomban.
A Kölcsey–Erkel-himnuszt a nép énekelte, noha a Hymnust hivatalosan
még az osztrák–magyar kiegyezés (1867) utáni években sem fogadták
el. A magyar nemzeti himnusz ügye 1901 és 1905 között többször is fel
vetődött a Magyar Országházban, de a képviselők a pozitív döntéshoza
talt obstruálták. Maradt a Császárhimnusz. A Kölcsey–Erkel-himnusz
túlélte a Habsburg Birodalmat és a különböző diktatúrákat.
Kölcsey Ferenc költeményének a napját, január 22-ét 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük. A Hymnust hivatalosan csak az
1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény 36.
paragrafusa iktatta nemzeti jelképeink sorába, s a XIV. fejezet, 75. para
grafusaként emelte be az alkotmányba. A 2012. január 1-jén hatályba
lépett alaptörvény alapvetésének I. cikke kimondja: »Magyarország
himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zené
jével.«”
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A Himnusz keletkezés- és hatástörténetéről, megzenésítéséről, Kölcsey
életművéről most kevesebbet szólunk, sokkal inkább megragadjuk az
alkalmat, hogy emléket állítsunk a 2021-ben elhunyt Pátkai Róbert
evangélikus püspök előtt. 2004-ben az Amerikai Magyar Szó hasábjain
jelent meg – az azóta a Küldetésben című könyvben is olvasható – Nemzeti
himnuszunk című, ma is aktuális írása. Váljon ez a bibliaóra fő megköze
lítésévé:
„Zenei enciklopédiák egyöntetű véleménye szerint a nemzeti himnusz
olyan dal, ének vagy induló, amely egy nép együvé tartozását hivatott
ünnepélyes formában megjeleníteni. Impériumok és monarchiák himnu
szai többnyire az uralkodóház iránti hűséget is erőteljesen hangsúlyozzák. Bár a magyar Himnuszra – Kölcsey Ferenc versére és Erkel Ferenc
zenéjére – nagyon is illik a meghatározás első mondata, a második azon
ban nem. Nemzeti himnuszunk nem királyhimnusz, hanem néphimnusz.
Kölcsey 1823. január 22-én írt versének szellemi gyökerei mélyebbre
hatolnak a 18–19. századi nemzeti himnuszok világánál. Figyelemre
méltó Kölcsey versének sokatmondó alcíme: A magyar nép zivataros
századaiból. Értelme akkor világosodik meg előttünk, ha melléállítjuk
a mohácsi vész »zivataros századát« kutató Schulek Tibor irodalomtörténész szavait. »Soha akkora hányada a magyar írástudóknak nem
foglalkozott versírással sem előbb, sem később, mint a 16. század máso
dik és harmadik harmadában. Egyrészt a reformáció évszázados beideg
ződéseket elsöprő vihara, új életértelmezése, másrészt a török veszedelem feltartóztathatatlan térhódítása, harácsolása, rabszolgaszedése
a magyar vallásos líra addig nem tapasztalt virágzásához vezetett.«
Kollektív nemzeti és egyéni bűnbánat, kapaszkodás a Biblia ígéreteibe,
a zsoltároknak a magyar viszonyokra való alkalmazása ez a líra. A Himnusz
költője, mint versének alcíme, de formája is tanúsítja, tudatosan kapcso
lódott a 16. századi magyar verselés hagyományához.
Műve vallásos hitből fakadó könyörgés, amelyben a bibliai nép helyére a magyar nép kerül, magyar bűn és magyar panasz, az isteni könyö
rületbe vetett hitnek magyar kifejezése. Kölcsey bölcsen és tudatosan
a múltba helyezi látomásának történelmi színpadát. Korának magyar
olvasója úgyis tudta, bárhol, bármikor történik is valamely históriai
mű, az mindig őt érinti személyesen, adott helyzetében. Bár Kölcsey
csak rabló mongolt, a töröktől vett rabigát, a magyart pusztító magyart
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említette, olvasója számára azonban nem volt kétséges, milyen rabigát
kell még a leírásokhoz hozzágondolni.
Kölcsey verse – ebben is emlékeztet a Psalmus Hungaricus szövegköltőjének, Kecskeméti Vég Mihálynak 16. századi zsoltárköltésére –
Istent szólítja meg, hozzá könyörög áldásért. A második és harmadik
versszakot magában foglaló rész Isten jótetteinek felsorolása. Általa
hazára talált, ételre és italra lelt a magyar, naggyá vált a nemzetek között.
A harmadik rész (negyediktől hetedik versszakok) a bűnök megvallása:
bűn és bűnhődés. A régi dicsőség képe itt azért villan fel, hogy kontraszt
jával mélyítse a tragikus jelenkép vigasztalanságát. E mélypontról
emelkedik a befejező versszak magasságába, Isten színe elé, »víg eszten
dőt« könyörögve.
A nemzeti sors és istenhit összekapcsolása ihlette Kölcseyt a Himnusz
megírására. E nemzeti imádságunk égette bele a magyar szívbe azt
a hitet, hogy Istentől jön a balsors, de ő hozza ránk a víg esztendőt is.
Himnuszunk történelemszemléletében egyedülálló. Hadd álljon itt Illyés
Gyula elemzéséből néhány töredék: »Mi tette a Himnuszt egy nép hivata
los hálaénekévé? Első szakasza még küzd a szavakkal, mint az imádkozó,
aki Isten elé kerülve megilletődik vállalkozása merészségétől… A második szakasznál kezdi a költő a tér és idő határolta haza ábrázolását:
’Őseinket felhozád Kárpát szent bércére…’ Azután elborul a láthatár:
’Hajh, de bűneink miatt…’ Ami azután történik, egyre fokozódó vihar,
a mi történelmünk… Amikor már nem lehet tovább fokozni a zivatart,
hirtelen csend lesz, ijesztőbb, mint a zivatar, a halál csendje… Olyan,
mint az orvos szavaira: ott már csak az Isten segíthet. Ebben a valóban
halotti csendben száll fel az utolsó szakasz sóhajtása: reményért, vigaszért csak az éghez lehet fordulni… Ebben a behunyt szemű fohászban
oldódik fel a vers. Különös egy Himnusz.«
Nemzeti sorshelyzet, egyéni viszony és a hazáért érzett felelősség
szintjéhez mérten énekeljük lélektelenül vagy átélve szövegét és átérez
ve dallamát. Ez utóbbi esetben azonban sokan fennakadnak már utolsó
mondatán: »Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt.« Nos, mi
a »teológiája«, mondanivalója e verssornak? Arról lenne szó, hogy Isten
már olyan vétkeinkért is büntet külső csapásokkal, amelyeket még el
sem követtünk? Bár Isten büntethet minket külső csapásokkal is, de
nem minden ilyen csapás Isten büntetése.
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Menthetetlen lenne ez a verssor akkor, ha próza lenne és nem vers.
De nem próza, hanem vers, hasonlat, metafora, amelyet szimbolikusan
szabad és kell értelmezni. Ez jelenti azt is, hogy akik nem istenhívők, vagy
csak nagy általánosságban tudják elfogadni a nemzeti sors és az istenhit összekapcsolását, az imént említett metaforikus értelmezésben
oldhatják fel a vélt teológiai feszültséget. Tehát a Himnusz kérdéses
sora azt az igazi érzésünket fejezi ki, hogy olyan sok szenvedés érte már
nemzetünket, mintha Isten nemcsak a múltat tekintené, de a jövőben
elkövetett vétkeinkért is megbüntetett volna már – feltéve, de meg nem
engedve, hogy minden külső csapás Isten büntetése. A történelmi tapasz
talat csak kifejezi érzésünket: úgy tűnik múltba néző, történelmet idéző
szemeink előtt, mintha a jövőért is megbűnhődtünk volna. A verssor
azonban, mint minden költői, művészi szimbólum, nem elemezhető
tudományos értelemmel.
Ahhoz persze, hogy Kölcsey költeménye a szó teljes értelmében nép
himnusszá legyen, az kellett, hogy a verssorokat szárnyára vegye a zene.
Ehhez csaknem annyi idő kellett, mint a századkezdettől a vers megírásáig. Huszonegy esztendő. Akkor viszont, 1844-ben – nyilvános pályázat
lévén – nem kevesebb, mint tizenhárom pályaműve született Kölcsey
Himnuszának. Tizenkét kísérlet és egy remekmű: Erkel Ferenc kompozí
ciója. A pályázatra való nagyszámú jelentkezés jele annak, hogy a nemzeti
himnusz iránti közóhaj valamiféleképpen már ott lebegett a reformkori
ország levegőjében. Nagy volt a várakozás. A bírálóbizottság 1844. június
15-én hozta meg a döntését, mely szerint »a 20 darab arany jutalom
egyhangúlag az első szám alatti, a következő jeligés pályaműnek ítéltetett
oda: ’Itt az írás forgassátok – Érett ésszel józanon. Kölcsey’.« A bizottság
e döntése tette Erkel kompozícióját a magyar himnusszá. Ilyen értelem
ben ezt a napot tekinthetjük a Himnusz születésnapjának.
A levert szabadságharc után a Himnusz helyét egy időre erőszakkal
elfoglalta az osztrák Gott erhalte, mely ettől kezdve a nemzeti elnyomás
jelképévé vált magyar földön. 1867-től – tehát a kiegyezés időszakától
– történelmi alapdallammá válik, melyet nemegyszer együtt idéznek
Egressy Béni Szózat-melódiájával. A Kölcsey–Erkel-mű késői történeté
hez tartozik, hogy – miután több mint száz éven át élt nemzeti imádság
ként, utóbb hivatalos állami himnuszként – 1949-ben veszélybe került
fennmaradása. Az akkori kormányzat jelképeiben is szakítani akart
a múlttal, és az új államformához új himnuszt is tervezett. Komponálásá
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ra Kodály Zoltánt kérték fel, míg szövegírója Illyés Gyula lett volna.
A történelmi távlatban és teljes nemzetben gondolkodó Kodály határozottan visszautasította a felszólítást. »Jó a régi« – válaszolta a megbízási
kísérletre. Ez nem kis bátorságot jelentett abban az időben. Végül is a kor
mányzat hátrált meg. Maradt a »régi« nemzeti imádságunk, a Himnusz.”
ELMÉLKEDÉSHEZ
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Polgár Rózsa: Himnusz (1996. Az Iparművészeti Múzeum tulajdona)
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Fabiny Tamás elnök-püspök 2009. január 25-én, az ökumenikus ima
hét keretében mondott beszéde a Kereszt fogantyú nélkül című kötetben
jelent meg Szánd meg, Isten, a magyart címmel. Az alábbiakban ebből
közlünk részletet.
„Kevés nemzet mondhatja el magáról, hogy himnusza: imádság. A leg
keservesebb időkben, német és orosz megszállás, egy dicsőséges, majd
elárult forradalom zivataros századában is a nemzet jobbik felének nyúj
tott vigaszt és új reményt az a tény, hogy himnuszával Istenhez imádkozhat.
»Isten, áldd meg a magyart« – hangzott el iskolai és társadalmi ünne
peken akkor is, amikor Isten nevét nyilvánosan nem lett volna szabad
kiejteni. »Jókedvvel, bőséggel« – kértük újra és újra egy új év hajnalán,
és ez hitelesebb volt a kor közhelyes szónoklatainál. »Nyújts feléje védő
kart« – énekeltük sportrendezvényeken, és könny szökött a szemünkbe.
Mert persze a himnuszt nem hallgatni kell, hanem énekelni, együtt éne
kelni. Vagy még inkább imádkozni, együtt imádkozni.
A himnusz utolsó versszakában visszatérnek a kezdősorok motívumai,
ám megváltozott formában. Nemzetünkre itt már nem egyszerűen áldást kérünk, hanem így fohászkodunk: »Szánd meg, Isten, a magyart, /
Kit vészek hányának«. Ezt már szinte csak sírva lehet kérni. Könnyek kö
zött, ahogy Jézus is sírt Jeruzsálem fölött, mert a város nem ismerte fel
meglátogatása idejét.
Csak azt kérhetjük, hogy Istenünk szánalommal tekintsen ránk. Az Új
szövetségben a tékozló fiú apjáról olvassuk (Lk 15,11–32), hogy rátekin
tett végre hazafelé vánszorgó fiára, és megszánta, majd megölelte, meg
csókolta őt. Egy tékozló nemzet is csak ebben az atyai szánalomban
bízhat.
Egy másik bibliai példázatban pedig az irgalmas samaritánusról olvas
suk azt (Lk 10,25–37), hogy megszánta az út szélén félholtan heverő
felebarátját. Rablók által kifosztott, árokpartra lökött nemzetünk végső
reménye csakis ez a végtelen szánalom lehet.
Egy harmadik evangéliumi elbeszélésben pedig Jézus rátekint a sokaságra, és megszánja őket, mert olyanok, mint a juhok pásztor nélkül
(Mt 9,36). Ilyen a mi nemzetünk is, szétszóródó, füves legelőt egyre reménytelenebbül kereső, veszélybe került nyáj. Szükségünk van pásztorra.
Hogy ő ránk tekintsen, és megszánjon minket. »Szánd meg, Isten, a magyart!«
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A ma véget érő ökumenikus imahét mottója egy Ezékiel könyvéből
vett mondat: »…legyenek eggyé kezedben« (Ez 37,17). Az ószövetségi
elbeszélésben a próféta két fadarabot vesz kézbe, s az egyikre Júda,
a másikra József nevét írja, utalva az egymástól elszakított két országrész
re. Aztán jelképes cselekedettel egymás mellé illeszti a kettőt, kifejezve
azt a reményt, hogy Isten egykor majd újra összeilleszti őket. Az egymás
tól elszakított országrészekre vonatkozik tehát az imádság: »…legyenek
eggyé kezedben.« A magyar nemzet töredezettsége ugyanolyan szomorú
valóság, mint a választott népé a próféta korában. Imádságunk erre is
vonatkozik: »Szánd meg, Isten, a magyart.« Lásd, Urunk, szétszóródottsá
gunkat. Legyenek eggyé kezedben azok, akik távol kerültek egymástól.
Add nekünk az összetartozás érzését. Egyesíts minket a te jótetszésed
szerint. Szánd meg, Isten, a magyart!”
Érdekesség Ravasz László Ézsaiás-magyarázata, ahol a Himnuszra
való utalás szintén előkerül.32
„Véres köd (8,19–9,1). Erre a néhány versre azt mondotta egyik legjobb
Ézsaiás-ismerő: annyira összetört szöveg, hogy nem lehet lefordítani.
Még kevésbé magyarázni. De nekem nagyon jól kifejezi a teljes össze
omlás hangulatát: a kétségbeesett kapkodást – mikor már halottidézők
től tudakozódik a hívő, aki az első parancs uralma alatt áll –, az irtózatos
nyomorúságot: otthontalanul, éhezve és bujdosva pusztul el a fogságba
hajtott vagy menekülő csapat; a végső kétségbeesést, az istenkáromlás
sátáni éjszakáit, mikor átkozzák a királyt s átkozzák az Istent. Mi tudjuk,
mi ez.
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»Bújt az üldözött ’s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett ’s nem lelé
Honját a’ hazában.
Bérczre hág és völgybe száll,
Bú ’s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
’S lángtenger felette.«”

32 Ravasz 1993, 283. o.
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Végezetül érdekes beszélgetési témát adhat Szabad György Kölcsey,
az érdekérvényesítő című, 1990-ben megjelent írásának egyik megállapítása is:
„Kölcseytől, a demokratikus irányultságú nemzeti liberalizmus irány
adó személyiségétől megtanulhatta minden követője, hogy aki szabaddá
tenni és felemelni akarja nemzetét, annak meg kell találnia azokat a közös
célokat, amelyek alkalmasak a szétágazó, sőt egymásnak feszülő érdekek
egyeztetésére. […] Mint minden szolgálatnak felfogott közéleti megnyilvánulását, úgy az érdekegyesítés érvényesítését célzó erőfeszítéseit
is áthatották érzelmi és értelmi tényezők: poézis és politika, erkölcs és
intellektualitás, magyarság és európaiság. Tanulságokat megtestesítő
tények ezek valamennyiünk számára.”33
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KÉRDÉSEK, FELDOLGOZÁSI JAVASLATOK
• Idősebb testvéreinket kérjük meg, hogy elevenítsék fel, mit jelentett számukra a rendszerváltás előtt és azt követően a Himnusz.
• Pátkai Róbert tanulmánya arra is kiváló, hogy a határon túli magyar
ságról is beszélgessünk. Amennyiben vannak ilyen testvérkapcsolataink, akkor akár erre az alkalomra szervezhetünk közös online
bibliaórát is.
• Több gyülekezetben szokás, hogy az istentisztelet végén eléneklik
a Himnuszt. Beszélgetésünk témája lehet, hogy mit jelent ez.
• Kérjünk meg gyülekezetünk különböző korosztályaiból egy-egy
vállalkozót, hogy meséljenek arról, számukra mit jelent a himnusz.
Ez arra is lehetőség, hogy a nemzedékek kérdése előkerüljön a bib
liaórán.
• Ne feledkezzünk meg arról, hogy evangélikus himnuszunk az Erős
vár a mi Istenünk. Beszélgessünk ennek üzenetéről. Azt is vitassuk
meg, hogy milyen rendszeresen énekeljük himnuszunkat.

33 Szabad 2019, 57. o.
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1948 – Megalakul az Egyházak Világtanácsa
A téma feldolgozásához használhatjuk az alábbi idézeteket Boleratzky
Lóránd Az ökumenikus kérdés egyházjogi vonatkozásai című tanulmányából.34

„Az ökumenikus mozgalom zászlóvivői a protestánsok voltak, elsősorban pedig a misszionáriusok érezték legjobban, hogy mit jelent a ke
reszténység megosztottsága. A protestáns egyházak egységre irányuló
törekvéseit tulajdonképpen az 1910-ben Edinburghban ülésező Faith
and Order (Hit és Szervezet) indítja el, ahol 90 egyház képviselőjének
a részvételével világkonferenciát tartanak.”
„Az első világháborút követően közvetlen vallási szükségletként jelent
kezik az 1925. évi Life and Work, az ún. gyakorlati kereszténység konferenciája, amelyen a katolikusok kivételével 661 delegátus jelent meg.”
„A második világháború kitörése ugyan megakadályozta a »világ
zsinat« összehívását, azonban a megkezdett munka a háború alatt is
34

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20071sz/ias_065_074.pdf.
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tovább folyt. 1946-ban keltik életre az Egyházak Világtanácsa Nemzetközi
Ügyek Bizottságát (Commission on International Affairs, röviden CCIA),
amely szoros kapcsolatot tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezetével
és egyéb speciális szerveivel, mint pl. az Unescóval és a Nemzetközi Mun
kaügyi Hivatallal. Nemzetközi síkon különösen az emberi jogokkal,
köztük a vallásszabadsággal kapcsolatos deklarációval, valamint a nem
zetközi biztonsággal és a világbéke fenntartásával kapcsolatos leszerelési
kérdésekben tett nyilatkozatok kidolgozásánál, valamint a menekültügyi
problémáknál játszott fontos szerepet.”
„Az Egyházak Világtanácsának Amszterdamban 1948. augusztus
23-án történt megalakulását a reformáció óta legjelentősebb eseményként értékelték, melyen 44 ország 147 egyházának 351 delegátusa vett
részt.”
„Az Egyházak Világtanácsa azoknak az egyházaknak a közössége,
amelyek Jézus Krisztus Urunkat a Szentírás értelmében Istenüknek és
Üdvözítőjüknek elismerik, és ezért közösen teljesíteni igyekeznek azt,
amire elhívattak, Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére. Az Egy
házak Világtanácsa nem akar egyházak feletti egyház lenni, még kevésbé
egyházpolitikai célok szolgálatában állni, hanem egyfajta segítséget
nyújtó központ kíván lenni. Az egyházak szövetsége, amelynek nincs hi
vatalos teológiája. Különösképpen az egyházszakadást előidéző tradíciók
kal, de főleg minden egyház egységesítő funkciójával, és erre tekintettel
az egyházi rend problémájával foglalkozik. Mindezt arra a paradoxonra
is figyelemmel, hogy miként értelmezhető és alakítható az »egység
a különbözőségben«.”
Az Egyházak Világtanácsának honlapja szerint a szervezet a világ több
mint százhúsz országában és területén egyesíti az egyházakat, felekeze
teket és egyházi közösségeket, amelyek több mint ötszáznyolcvanmillió
keresztényt képviselnek, beleértve a világ legtöbb ortodox egyházát, ren
geteg anglikán, baptista, evangélikus, metodista és református egyházat,
valamint mint sok egyesült és független gyülekezet. Míg az Egyházak
Világtanácsa alapító egyházainak többsége európai és észak-amerikai
volt, ma a legtöbb tagegyház Afrikában, Ázsiában, a Karib-térségben,
Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és a csendes-óceáni térségben talál
ható. Jelenleg háromszázötvenkét tagegyház van.
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• Gyülekezeti tagjaink nagy százaléka éli ma meg az ökumenét családi körben. Beszélgessünk az ökumenéről, annak történetéről és
mai kérdéseiről. Amennyiben vannak vegyes házasságban élők, akik
vállalják, hogy beszélnének az otthoni ökumenéről, teremtsünk
erre módot.
• Amennyiben nem csak ökumenikus imahét keretében szoktuk átélni
az ökumenikus együttlétet, szervezhetünk ökumenikus bibliaórát
is, ahova más felekezeteket is meghívunk. Ez esetben rendezzünk
a lelkészek, papok közreműködésével ökumenikus kerekasztalt,
amelynek keretében az „egység a különbözőségben” kérdését járjuk
körül. Lehetőség szerint ehhez az alkalomhoz társuljon szeretetvendégség is.
• Nézzük meg az Egyházak Világtanácsa utóbbi években kiadott doku
mentumait. Ezek segítségével mutassunk rá, hogy milyen aktuális
kérdésekkel foglalkozik, és miről ad ki szilárd állásfoglalásokat
a szervezet.35

1973 – Leuenbergi konkordia
„A reformátusok és az evangélikusok több mint négyszáz éve, a marburgi úrvacsorai vita óta különbözőképpen vélekednek az úrvacsoráról,
sőt idővel a reformátori egyházak között lévő hitvallási viták is egyre
inkább elmélyültek. Ezeket a nézetkülönbségeket igyekezett enyhíteni
negyven évvel ezelőtt, 1973-ban a protestáns egységet deklaráló Leuen
bergi konkordia, méghozzá úgy, hogy a felekezeti sokszínűség továbbra
is megmaradhatott.
A Leuenbergi konkordia hívta életre a mai néven az Európai Egyházak
Protestáns Közösségét (GEKE). Kezdetben Leuenbergi Egyházközösség
nek hívták, új elnevezését 2003-ban kapta. Az Európai Egyházak Protes
táns Közösségének elnöksége háromtagú, tanácsa pedig tizenhárom
tagú. Ez a tanács irányítja a szervezet munkáját a nagygyűlések között:
35 A szervezet honlapja: https://www.oikoumene.org/. Magyar nyelven az Evangélikus.
hu oldalon (https://www.evangelikus.hu/component/tags/tag/cimkek-egyhazak-vilag
tanacsa) és a Református.hu oldalon (https://reformatus.hu/keres/?t=evt) érhetünk
el számos nyilatkozatot.
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tanbeli párbeszédeket kezdeményez, felügyeli az egyes műhelymunkákat
és azok eredményeit, illetve dönt arról, hogy mely közös dokumentumok,
nyilatkozatok kerülhetnek a nagygyűlés tagjai elé elfogadásra.”36
1973. március 9–17. között a svájci leuenbergi konferenciaközpontban gyűltek össze az európai protestáns, evangélikus, református egyhá
zak képviselői, hogy aláírják a Leuenbergi konkordiát.
A protestánsok közötti úrvacsorai közösség kérdésében érdemes
Reuss András A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban37 című tanulmányát előven
nünk, amely alkalmas akár külön bibliaórai sorozatra is. Amennyiben
lehetséges, kössük össze ennek a sorozatnak a feldolgozását az Egyházak
Világtanácsa feldolgozásával, és úgy vitassuk meg gyülekezetünk ökume
nikus horizontját.
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Részletek a Leuenbergi konkordia szövégéből:38
„Az egyház egyedüli alapja Jézus Krisztus, aki az igehirdetés és a sák
ramentumok által üdvösséget ajándékoz, s ezáltal összegyűjti és küldetéssel bízza meg az egyházat. Reformátori felismerés szerint tehát az
egyház igazi egységéhez szükséges és elégséges az evangélium tiszta
tanításában és a sákramentumok helyes kiszolgáltatásában való egyetértés. Ezekből a kritériumokból vezetik le az érintett egyházak az egyházi
közösség értelmezését, amelynek kifejtése itt következik.” (1)
„A reformátori atyákat hitük és lelkiismeretük vezette akkor, amikor
a teológiai gondolkodás és az egyházi cselekvés módjának lényeges különbségei láttán, a sok közös vonás ellenére sem látták annak lehetőségét,
hogy az elkülönülést elkerüljék. A részt vevő egyházak ezzel az egyezménnyel elismerik, hogy egymáshoz való viszonyuk a reformáció óta
megváltozott.” (2)
„A reformáció egyházaiban a négyszáz éves történelem folyamán az
újkor kérdéseire adott teológiai válaszok, a szentíráskutatás fejlődése,
az egyházi megújulási mozgalmak és az újra felfedezett ökumenikus
távlat a gondolkodás és az élet egymáshoz hasonló új formáit alakították
36
37

http://regi.reformatus.hu/mutat/7984/.
https://medit.lutheran.hu/files/2008_reuss_andras_protestans_egyhazak_kozos_
biztetel_urv.pdf.
38 https://www.evangelikus.hu/archiv/40-eves-a-leuenbergi-konkordia-de-mi-is-ez-
tulajdonkeppen.
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ki. Ezek természetesen a felekezeti határok felett húzódó új ellentéteket
is magukkal hoztak. Ugyanakkor, különösen a közös szenvedések idején,
újra és újra megtapasztalhatták a testvéri közösséget is. Mindez arra
késztette az egyházakat – különösen az ébredési mozgalmakat követően –, hogy mind a bibliai bizonyságtételt, mind a reformátori hitvallásokat koruk számára aktualizálják. Ily módon megtanulták, hogyan
különböztessék meg a reformátori hitvallások bizonyságtételének tartal
mát azok történetileg meghatározott gondolkodási formáitól. Mivel
ezek a hitvallások az evangéliumról mint Istennek Jézus Krisztusban
adott élő igéjéről tesznek bizonyságot, nem lezárják, hanem megnyitják
az evangélium kötelező és mérvadó továbbításának útját, és arra szólíta
nak fel, hogy ezt az utat a hit szabadságával járjuk.” (5)
„Isten az Ő Igéje és Szentlelke által minden embert megtérésre és
hitre hív, és a bűnös, de hívő embernek igazságosságot ígér Jézus Krisztus
által. Aki hisz az evangéliumban, Krisztusért Isten előtt igaz ember, és
megszabadult a törvény vádja alól. Naponként bűnbánatot gyakorolva és
megújulva, a gyülekezettel együtt dicsőíti Istent és szolgálja embertársait,
azzal a bizonyossággal, hogy Isten egykor teljességre viszi az Ő országát.
Így teremt Isten új életet és így indítja el a világban az új emberiséget.”
(10. c)
„Ez az üzenet a keresztyén embereket szabaddá teszi a világban végzett felelős szolgálatra, és késszé arra, hogy ezért a szolgálatért szenved
ni is tudjanak. Felismerik, hogy Isten számonkérő és ajándékozó akarata
az egész világra kiterjed. Síkra szállnak az egyes emberek és a különböző
népek közötti igazságosságért és békéért. Ez szükségessé teszi, hogy
másokkal együtt mindenben a józan és szakszerű megfontolást keressék
és alkalmazzák. Az a bizonyosság vezeti őket, hogy a világ Isten kezében
van, az ítéletkor pedig neki tartoznak felelősséggel.” (11. d)
„Az evangéliumnak ez az értelmezése az óegyházi hitvallások tala
ján történik, és a reformátori hitvallások azon közös meggyőződésének
szellemében, hogy a Szentírás szíve az a hír, hogy Jézus Krisztus a mi
egyedüli Üdvözítőnk és Közbenjárónk, az egyház igehirdetésének mércéje pedig a megigazításról szóló híradás, mint Isten szabad kegyelmének
üzenete.” (12. e)
„Az úrvacsorában a feltámadott Jézus Krisztus mindenkiért feláldozott
testében és vérében önmagát adja nekünk az ígéret igéje által, a kenyér
és a bor színe alatt. Ezáltal adja nekünk a bűnbocsánatot, és felszabadít
Múlt és jelen szolgálói
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minket a hitben való új életre. Újra megtapasztalhatjuk, hogy testének
tagjai vagyunk. Erőt ad nekünk embertársaink szolgálatához.” (15. b)
„Amikor az úrvacsorát ünnepeljük, Krisztus halálát hirdetjük, aki által
Isten kiengesztelte a világot. Vallást teszünk a feltámadt Úr jelenlétéről.
Az Úr hozzánk jövetelén örvendezve várjuk az Ő dicsőséges visszajövetelét.” (16)
„Egyházaink között jelentős különbségek vannak az istentisztelet
formáiban, a kegyesség megnyilvánulásaiban és az egyházi rendtartásokban. Ezeket a különbségeket a gyülekezetekben gyakran erősebben
érzékelik, mint a hagyományos tanításbeli ellentéteket. Az Újszövetség
szerint és az egyházi közösség reformátori kritériumai alapján azonban
mégsem tudunk ezekben a különbségekben egyházainkat elválasztó
tényezőket látni.” (28)
„Az egyházi közösség ezen egyezmény értelmében azt jelenti, hogy
különböző hitvallású egyházak az evangélium értelmezésében elért
egyetértésük alapján igeközösségre és sákramentumi közösségre lépnek
egymással, és bizonyságtételükben és a világért végzett szolgálatukban
minél nagyobb egységre törekednek.” (29)
„Az evangélium közös értelmezését, amelyen az egyházi közösség
alapul, tovább kell mélyíteni, a Szentírás bizonyságtételén mérni és állan
dóan naprakésszé tenni.” (38)
„Az egyházaknak az a feladatuk, hogy tovább is foglalkozzanak a részt
vevő egyházakban lévő és a közöttük fennálló tanbeli különbségekkel,
tudván, hogy azok immár nem elválasztó akadályok. Ezek közé tartoznak: a Szentírás, a hitvallások és az egyház értelmezésével kapcsolatos
hermeneutikai kérdések; a törvény és az evangélium viszonya;a keresz
telési gyakorlat; az egyházi hivatal és az ordináció; a két birodalom tana,
illetve a Jézus Krisztus királyságáról szóló tanítás; az egyház és a társada
lom. Ezek közé azokat a kérdéseket is fel kell venni, amelyek a bizonyságtétel és a szolgálat, az egyházi rend és gyakorlat terén fognak felmerülni.” (39)
„Közös örökségük szellemében a reformátori egyházaknak szembe
kell nézniük a teológiai polarizálódás ma jelentkező tendenciáival.
A velük kapcsolatos kérdések gyakran mélyrehatóbbak, mint az evangé
likus–református ellentéteket keltő korábbi tankülönbségek.” (40)
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„Egyházaink közös teológiai feladata lesz az, hogy különböző torzítá
sokkal szemben az evangélium igazságát ki is mondják s el is határolják.”
(41)
„Amikor a részt vevő egyházak egymás között kinyilvánítják és megvalósítják az egyházi közösséget, akkor tettüknek mozgatórugója az az
elkötelezettség, hogy valamennyi keresztyén egyház ökumenikus közös
ségét kívánják szolgálni.” (46. d)

Felhasznált irodalom
Az imaórák liturgiája. 3. köt. Évközi idő, I–XVII. hét. Szent István Társulat, Budapest, 2016.
Boleratzky Lóránd: Az ökumenikus kérdés egyházjogi vonatkozásai.
Iustum Aequum Salutare, 2007/3. sz. Web: http://ias.jak.ppke.hu/
hir/ias/20071sz/ias_065_074.pdf.
Chadwick, Owen: A reformáció. Ford. Szabó István. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Csepregi Zoltán: „Lutherani omnes comburantur”. Legenda, források,
rekonstrukció. In: Fazakas Gergely Tamás – Imre Mihály – Száraz
Orsolya (szerk.): Mártírium és emlékezet. Protestáns és katolikus
narratívák a 15–19. században. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen,
2015. (Loci Memoriae Hungaricae 3.) 30–40. o. Web: http://real.
mtak.hu/24616/1/Csepregi_Zoltan_comburantur.pdf.
Fabiny Tamás: Kereszt fogantyú nélkül. Luther Kiadó, Budapest, 2013.
Görföl Tibor – K ránitz Mihály: Teológusok lexikona. Osiris Kiadó, 2002.
Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Ford. Magyar István. Osiris
Kiadó, Budapest, 2000.
Jánosi Valéria: Egyháztörténet. Evangélikus hittankönyv 11. évfolyamos
diákok számára. Luther Kiadó, Budapest, 2006.
K ácsor Zoltán: Dr. Szabó József püspök Madách-gyűjteménye. In: XXI
II. Madách Szimpózium. Madách Irodalmi Társaság, Szeged–Balassa
gyarmat, 2016. (Madách Könyvtár, Új folyam 93.) Web: http://madach.
hu/old/tanulmanyok/xxiiimadachszimpmk93.pdf.
K eken András: Deák téri esték. Keken András előadásai. Magánkiadás,
Budapest, 1989.

Múlt és jelen szolgálói

255

256

K iss Ernő: Himnuszaink. Létünk, 2019/4. sz. 9–33. o.
Korányi András (szerk.): Megújulás és megmaradás. Fabiny Tibor-
emlékkönyv. Luther Kiadó, Budapest, 2009.
Lackner Pál: A budakeszi evangélikus templom és a 20–21. századi ke
resztyén mártírok. Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány,
Budakeszi, 2021.
Lane, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története. Ford. Pásztor
Péter. Harmat Kiadó – Kálvin Kiadó, Budapest, 2001.
Nagy László: Madách Imre Az ember tragédiája című színművének theo
logiai vizsgálata. Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár,
1994. Web: https://mek.oszk.hu/01300/01376/01376.htm.
Pascal, Blaise: Gondolatok. Ford. Pődör László. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978. Web: http://www.ppek.hu/konyvek/Blaise_Pascal_Gondolatok_1.pdf.
Pátkai Róbert: Küldetésben. Szellemi séta Pátkai Róbert evangélikus
püspökkel. Szerk. Bakay Péter. Luther Kiadó – Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, 2020.
Pátkai Róbert: Nemzeti himnuszunk. Amerikai Magyar Szó, 58. évf. 14. sz.
2004. április 8. 5. o.
Perendy László (szerk.): Patres. Olvasmányok az I. évezred keresztény
irodalmából. Szent István Társulat, Budapest, 2011.
R avasz László: Ószövetségi magyarázatok. Kálvin Kiadó, Budapest, 1993.
R euss András: A protestáns egyházak közös bizonyságtételének és úrvacsorai közösségének helyzete napjainkban. Theologiai Szemle, Új
folyam, 2008/1. sz. 18-20. o. Web: https://medit.lutheran.hu/
files/2008_reuss_andras_protestans_egyhazak_kozos_biztetel_urv.
pdf.
Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1990. Web: https://medit.lutheran.hu/files/solyom_jeno_hazai_
egyhaztortenelem.pdf.
Szabad György: Madách „politikai hitvallása”. Irodalomtörténeti Közle
mények, 77. évf. 1973. 4. sz. Web: http://epa.oszk.hu/00000/00001/
00282/pdf/itk_EPA00001_1973_04_357-366.pdf.
Szabad György: Polgári átalakulás és nemzeti önrendelkezés. Válogatás
Szabad György írásaiból. Line Design, Budapest, 2019.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Vanyó László (szerk.): Szent Athanasziosz művei. Szent István Társulat,
Budapest, 1991. (Ókeresztény írók 13.)
Veöres Imre: Az ember tragédiája rekonstrukciója. Credo, 1997/3–4.
78–81. o. Web: https://medit.lutheran.hu/files/4_Credo_03_1997_3-4.
pdf.

257

Múlt és jelen szolgálói

Adventi és böjti
sorozat

Tanuljunk ünnepelni!
Adventi bibliaórai sorozat

HEGEDŰS ATTILA

Bevezető
Diákjaimat kérdezve gyakran észreveszem, hogy a családok mintha nem
tudnának ünnepelni: nincsenek formáik, kereteik, ráadásul az ünnep
gondolati hátterével sem tudnak mindig mit kezdeni, holott a történetet
(pl. Jézus születése) ismerik. Az ajándékozáson és a vacsorán kívül nem
igazán tudják, mit és főleg hogyan ünnepeljenek.
Egy-két olyan gondolatot szeretnék felvillantani, amely segít értelmezni, tudatossá tenni pár dolgot az ünnepléssel kapcsolatban. Nem új
tudásról, hanem felismerésekről van szó. Ehhez bibliai szakaszokat,
könnyűzenei dalokat és történeteket kerestem ugródeszkának: ezek se
gítségével tudunk együtt gondolkodni.
Ezek a felkészítők személyesek: a dalok számomra fontosak, de lehet,
hogy van, akiknek más dalok hordozzák ugyanazt a jelentést. A szövegüket érdemes megkeresni a Zeneszöveg.hu oldalon, és kivetíteni vagy
nyomtatva kézbe adni zenehallgatás közben.
A történetek is csak példák, lehet másikat keresni, sőt közülük egy
(a közösségről, a családról szóló) kifejezetten saját történet, ez is probléma nélkül kicserélhető másikra, amelyik az elképzelt idilli, valamint
a valóságos család feszültségéről szól. A lényeg az „indukciós kezdés”:
egy egyszeri, lehetőleg személyes eseményből indulva érkezünk el az
általános mondanivalóhoz.
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Reménységem, hogy a témák kapcsán olyan beszélgetések indulnak
el, amelyek nem feltétlenül egy előre meghatározott üzenetbe torkollnak;
a cél az ünnep ünnepjellegének tudatosítása legyen.

1. A csoda
ZENE
Cseh Tamás: Szerelmes dal1
KÉRDÉSEK
• Mit jelent a varázslat szó – nem okkult értelemben, hanem a dal
szerint?
• Mi az, amit régen csodának tartottak, ma pedig meg tudjuk magyarázni?
• Vannak-e előnyei a „varázstalanításnak”?
TEXTUS
„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily
megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!
Mert »ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki 
előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?« Bizony, őtőle, őáltala és őreá 
nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Róm 11,33–36)
JAVASOLT ÉNEK
EÉ 489; ÚÉ 191
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TÖRTÉNET
Egy hároméves kisfiú rendszeresen mesélt a kismanókról, akik süteményt csempésznek a széke alá. Egyszer apja valóban odatett pár szem
sütit a szék alá, és amikor a kisgyerek legközelebb mesélt a manókról,
ravaszul azt mondta neki: „Nézd meg!” A kisgyerek a szék alá nézett,
meglátta a sütiket, sírógörcsöt kapott, és soha többé nem mesélt a kis
manókról. A valóságos édesség megölte a képzeletbeli manócskákat.

1

https://youtu.be/0H5fauGkdGg.
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GONDOLATOK
A kultúrtörténet az emberi gondolkodás három fő módszerét a mágikus,
a mitologikus és a tudományos világkép kifejezéssel írja le. A mágikus
világkép olyan, mint a kisgyermeké: minden mindennel összefügg, nincs
logikus ok-okozati összefüggés a jelenségek között, minden élő, ahogy
a kisgyermek is probléma nélkül beszélget plüssmacijával. A mitologikus
világkép már felteszi a „miért?” kérdését, de a választ nem a tudományos
tapasztalatban vagy okfejtésekben keresi, hanem rejtett erőkben, men�nyeiekében és föld alattiakéban. A tudományos gondolkodás magában
az eseményben, azok láncolatában keres magyarázatot, nem foglalkozik
a transzcendens létezésével.
Ez a logikus gondolkodás tette lehetővé azt a technikai fejlettséget,
amelyben ma élünk. Sokan e három fokozatot egymást váltó szakasznak
tartják, vagyis az egyiket el kell hagyni, hogy a másikba beléphessünk.
Ha tudományosak akarunk lenni, ne foglalkozzunk a rejtett erőkkel.
A valóság nem így működik. A gyermeki mágikus világkép és a mítoszokat teremtő gondolkodás tovább él egy modern mérnökben is, akit
szakmája a számokhoz és a rációhoz köt. Az érthetetlen csak az agyunk
számára megfejtendő probléma, legbelül érezzük borzongató titokzatosságát.
Cseh Tamás dalában a szerelem az egyetlen, ami különös módon meg
tudta őrizni misztériumát: hiába beszélünk „kémiáról”, soha nem hisszük
el, hogy a rádöbbenés – amikor reggel felébredve sok év után is elönt
minket a gondolat, hogy milyen gyönyörű nő alszik mellettünk – csak
vegyi folyamat lenne. Csoda ez a javából!
Ünnepeink is átesnek ezen a folyamaton: bibliai és tudományos szem
pontból elemezzük Jézus születésének történetét, hogy aztán kimondhassuk, Jézus nem akkor és nem úgy született, mint ahogyan a templomi
betlehemes játékban láthatjuk. Kérdés, hogy ez a tudás tényleg elveszi-e
annak a misztériumát, hogy Isten emberré lett, „belebújt a cipőnkbe”.
Különös, hogy Pál apostol a Római levélben nagyon is racionális érvelési úton megy végig, amelyben józanul végiggondolja a gyülekezet
ben élő emberek – zsidók és nem zsidók – törvénnyel kapcsolatos
tapasztalatait, míg végül eljut oda, hogy származástól függetlenül mindenkinek szüksége van a kegyelemre. Világos, logikus okfejtés. A végén
azonban nem konklúzió van, hanem felsóhajtás: „…mily kikutathatatla
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nok az ő útjai!” A racionális gondolkodás visszavezet a csodálkozáshoz,
a csodához.
Egy vicc szerint a szórakozott professzor reggel elkezdi keresni a szem
üvegét, és végiggondolja: vagy itthon van, vagy másutt; ha máshol
hagytam el, akkor vagy a munkahelyemen, vagy az utcán; ha az utcán,
akkor vagy a kávézóban, vagy a buszon; ha a buszon, akkor vagy leadták
a talált tárgyak osztályán, vagy nem; ha nem, akkor valaki most éppen
lehet, hogy használja. Végül elégedetten megállapítja: „És most, hogy
mindezt rendszerezetten végigelemeztem, már csak egy kérdés maradt:
hol a szemüvegem?”

2. A közösség
ZENE
Kex: A család2
KÉRDÉSEK
• Milyen hangulat, illat, hang jut eszedbe, ha visszaemlékszel gyerek
korodra, és azt a szót hallod, család?
• Mi az első érzés, ha a gyerekkorodra és a családra gondolsz: öröm,
félelem, szomorúság?
• Mikor érezted magad utoljára teljesen feloldódva egy közösségben?
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TEXTUS
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron sza
kállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja,
amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet minden
kor.” (Zsolt 133)
JAVASOLT ÉNEK
EÉ 444, ÚÉ 104

2

https://youtu.be/bgFMJzOE3lo.
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TÖRTÉNET
Valamikor a nyolcvanas évek második felében volt egy Terefere című mű
sora Vitray Tamásnak. Ez volt a magyar televíziózás első talkshow-ja.
Egyszer meghívott egy családot, akik szabadidejüket kamarazenéléssel
töltötték. Apám annyira fellelkesült, hogy rám szólt, szóljak a bátyámnak
a szomszéd szobában, hogy jöjjön, és nézze meg – de őt ez nem érdekelte, erre apám megsértődött, összevesztek, bátyám nekem támadt,
hogy miért nem mondtam, hogy ez parancs… Teljes lett a családi káosz
és veszekedés.
GONDOLATOK
Felnőtt fejjel értettem meg apámat: egy zaklatott (háborúval és az ötve
nes évekkel súlyosbított) gyermekkor után abban reménykedett, hogy
neki sikerülni fog ideális családot alapítani, ahol a gyerekek és a szülők
majd együtt zenélgetnek a vasárnapi ebéd után, és csalódott volt, mert
mi nem ilyen család lettünk. És nem vette észre, hogy ez a „modell”
a nyolcvanas években már nem volt reális elvárás, a tévében is azért
foglalkoznak velük, mert kuriózumok… (Mellesleg épp ezért hatódom
meg mindig, amikor fiaim kényszer nélkül, örömmel zenélnek együtt,
vagy amikor együtt énekelhetek velük. Mintha nekünk valami sikerült
volna abból, ami egy nemzedékkel korábban nem… Ráadásul kényszer
nélkül.)
A Kex dala egy sosem volt álomvilágról szól, egy ideális családról. Ta
lán halljuk is az énekes hangjában az iróniát. És ha egy család tökéletesnek is látszik, talán csak évek, évtizedek múlva derül ki, hogy milyen
rejtett titkok, bűnök árnyékolják be. Igaz volt ez azokban a régi szép idők
ben is, csak másképp csapódott le. A gyerek akkor is füllentett a szülők
nek, az apa esetleg a vasárnap délutáni közös zenélgetés után egy rossz
hírű házba sétált, az anyuka titokban a spájzban kóstolgatta a likőrt…
A család soha nem volt ideális, legföljebb rejtettek voltak a bajok.
De gondoljuk végig: a 133. zsoltárt Dávid nevéhez fűzik, az ő szájába
adják a közösség örömének himnuszát. Közben pedig neki sem volt
probléma nélküli sem családi, se más közösségi élete. Egyik felesége,
Mikál lenézte őt, a másodikat, Betsabét gyilkosság árán szerezte; öregkorában Absolon fia támadt ellene. Nem tűnik túl harmonikus családi
életnek…
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Érdekes módon mind a „hagyományőrzők”, mind a „haladók” abból
az előfeltevésből indulnak ki, hogy valaha létezett egy igazi, tiszta család – csak épp az egyik végletében élő szeretné ezt a valaha volt, igazából
illúziószerű világot akár erőszakkal újraéleszteni, a másik nézetet végletesen valló pedig a család, a közösség fogalmát mint mára elavultat
kukába dobni.
A közösség – és benne a család – azonban nem mint múltbéli emlék
fontos, és nem is célszalag, amelyet el kell érni. A közösség, a család nem
a cél, hanem a feladat maga: ezen dolgozunk, ebben dolgozunk.
A közösség akkor is alap, ha tisztában vagyunk vele, hogy nem tökéle
tes. Pár évtizede még azt mondtam volna, álszentség egy átveszekedett
vasárnapi ebéd után este meggyújtani az adventi koszorún a gyertyát.
Ma már azt mondom, akkor kell igazából: jelzi, hogy a béke, a szeretet,
az összetartozás az igazi valóság, és a veszekedés csak (ember létünkből
fakadóan szükségszerű) közjáték. A zsoltáros nem azért ünnepli a testvé
rek egységét, mert tökéletes, hanem azért, mert van. Mert a közösségben
vagyunk igazából önmagunk.

3. Tiszta szó
ZENE
Zorán: Egyszerű dal3
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KÉRDÉSEK
• Érezted már magadat kínosan, mert nem értetted, amit magyaráztak neked, de nem merted bevallani? Mit tettél?
• Érezted már, hogy valaki a maga okfejtését, okosságát arra használja, hogy téged manipuláljon vagy megalázzon?
• Volt már olyan, hogy felszabadító élményként élted meg, ha egy
bonyolult dolog egyértelművé, világossá vált számodra?
TEXTUS
„Amikor beszéltek, az igen legyen igen, a nem pedig nem! Ami ezen túl
megy, az a gonosztól van.” (Mt 5,37)

3

https://youtu.be/Jp5DgW28bwE.
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JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 246; ÚÉ 7
TÖRTÉNET
Egyetemista koromban terjedt az alábbi, állítólag Tillich-szöveget tartalmazó graffiti: „És Jézus szóla hozzájuk: »Mondjátok, ki vagyok én?«
És ők felelék: »Te vagy létünk alapjának eszkatológiai manifesztációja,
a kérügma, amelyben interperszonális kapcsolataink legvégső értelme
tárul fel előttünk.« És Jézus szóla: »Miii?«”
GONDOLATOK
Nem szeretjük azokat, akik a világot túlegyszerűsítik, akik számára min
den fekete-fehér. Egyszerűen mert nem az. Jó lenne elképzelni, hogy a rák
ellenszerét, amelyet évszázadok óta hiába keresnek laboratóriumi kutatóprofesszorok, egy garázsban kialakított műhelyben megtalálta egy
tizenéves gimnazista, és csak a gyógyszerlobbi nem engedi, hogy ez a hal
latlanul egyszerű, mindent megoldó módszer nyilvánosságra kerüljön.
Csak hát sajnos a világ nem így működik. Paul Watzlawick „szörnyű le
egyszerűsítőknek” hívja ezeket az embereket. Ha a nem egyszerű világot
leegyszerűsítjük, hazudunk.
De ami igaz a világ megismerésére, nem mindig igaz az emberi kapcso
latokra és a tetteinkre. A Facebookon a kapcsolat rovatban sokan írják:
bonyolult. És ez valószínűleg igaz is. De ez általában nem jelent örömteli,
szeretetteli viszonyt. Az igazán boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatokban van valami egyszerűség, egyértelműség. És bár tudjuk, hogy tetteink
sem mindig egyértelműek, vannak helyzetek, amelyek egyértelmű cselek
vést várnak el tőlünk. (Az ukrajnai háborúban hozzánk menekülők láttán
sem merült fel a kérdés, hogy kell-e segíteni, csak az, hogy hogyan. Ilyen
értelemben egyszerű a helyzet.)
És mi a helyzet a Biblia olvasásával ilyen szempontból? A zsidó hagyomány fontos része az írásmagyarázat: hogyan tudod értelmezni
a szöveget, milyen szövegkörnyezetben, milyen szempontokat veszel
figyelembe? Az értelmezés valódi célja igazából nem is a szöveg végső
jelentésének a megtalálása volt, hanem maga ez a folyamat, a kérdezés,
az Írással való foglalkozás öröme.
De mint minden, amit az ember csinál, ez is ellenségévé válhat: az
Írással és benne az Istennel való találkozás helyett annak a képességnek
Tanuljunk ünnepelni!
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a fitogtatása lett fontos, hogy „én képes vagyok mindent át- és átértelmezni”. Így lett logikus lépés, hogy valaki a szüleinek szánt pénzt a temp
lomnak adja, hogy állatokat árulnak a templom külső udvarán, vagy
később az, hogy bűnbocsátó cédulákat árul az egyház… Ha sikerül eléggé
túlbonyolítani a dolgokat, bármit meg lehet magyarázni. Egyik legélesebb példa: Spiró György Fogság című regénye Jézus korában játszódik.
Ott olvashatunk olyan nyilvánosházakról, amelyek kikötővárosokban
álltak, és eleve zsidó származású matrózokat fogadtak. Egy rabbi által
előre megírt házasság- és egy válólevél várta a betérőt: először a vendég
és a lány aláírta a házassági papírt, a találka után a válólevelet. Így jogilag
nem történt házasságtörés, hiszen közben házasok voltak…
És ekkor Jézus azt mondja: Állj! Tisztázzuk az alapokat! Az igen legyen igen, a nem pedig nem. Mint ahogyan a gyerek is éles fekete vonalakat rajzolva tanulja meg lefesteni a világot, és csak később tanulja
meg az árnyalatokat, az átmeneti foltokat. Mielőtt a teológia valóban
bonyolult világába lépünk, jó látni az alapot, Isten egyértelmű szeretetét.

4. Akik kimaradtak
ZENE
Anna and the Barbies: 4-es 6-os4
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KÉRDÉSEK
• Átélted már, hogy valaki iránt ellenszenvet éreztél?
• Volt már olyan, hogy érezted, hogy valaki veled szemben viseltetik
ellenszenvvel, és nem tudtál semmit tenni ellene?
• Volt már olyan, hogy szerettél volna bekerülni egy csapatba, közös
ségbe, de zárt ajtókat találtál?
• Történt már olyan, hogy bár mindenki elfogadna, te érezted magadat
a közösségre és a szeretetre méltatlannak?
TEXTUS
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éj
szaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta
őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt
4

https://youtu.be/EualNutNvms.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely
az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.” (Lk 2,8–11)
JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 403; ÚÉ 43
TÖRTÉNET
Egy drogosokkal foglalkozó fiatal szociális munkás egyszer lelkesen igye
kezett elnyerni egyik „védence” bizalmát, és megkérdezte: „Miért ne le
hetnénk barátok?” A hosszú hajú, bőrdzsekis, agyontetovált srác ránézett:
„Elvinnél engem a nagymamádhoz egy vasárnap délutáni sütizésre?”
GONDOLATOK
A lelkészek általában nem tartoznak a társadalom perifériájára szorított rétegbe. Nincs arról szó, hogy a négyes-hatoson nem akarnak mellénk ülni, épp ellenkezőleg, díszhelyet adnak hivatalos ünnepségeken.
És az egyéntől függ, ki hogyan viseli el ezt a helyet. Van, aki épp csak
elviseli, van, aki élvezi. Mindenesetre álszentségnek és a kereszthordozás
kifejezés megcsúfolásának tartanám, ha igyekeznénk magunkat áldozati
szerepben látni.
Ami nem jelenti azt, hogy időnként mi magunk ne érezhetnénk magunkat kitaszítottnak, olyanoknak, akik nem méltók arra, hogy valaki
melléjük üljön a négyes-hatoson. A társadalmi értelemben vett és a lelki
értelemben vett kitaszítottság egyaránt megszülheti ugyanazt a magány
élményt.
Sajátos feszültségben élünk: egyrészt a szegények, megszomorítottak
és megterheltek befogadásáról beszélünk, másrészt – természetesen –
hálásak vagyunk, ha nem tartozunk közéjük. Ráadásul amikor mozdulunk feléjük, tettünkben gyakran ott van a bizonytalanság: segítőkészsé
günk vajon nem válik-e lebecsüléssé? Mi van, ha élvezzük a szeretetteli
jótékonykodó szerepét?
Ha belekerülünk ebbe a szerepbe, a segítő szerepébe, emlékezzünk
Jézus szavára: „…ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb…” De lehet ennél
sokkal mélyebben is gondolkodni.

Tanuljunk ünnepelni!
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Lukács evangéliuma szerint Jézus születésének első tanúi a pásztorok
voltak. Sajátos dolog volt abban az időben ebben a hivatásban élni: egyrészt méltóságteljes a múlt (az ősatyák is pásztorok, a legnagyobb király,
Dávid is; a 23. zsoltár a legismertebb az összes között), másrészt sivár
a jelen: pásztornak lenni kitaszítottságot jelentett. Állatok közt lenni,
sabbaton is dolgozni, alapvető higiéné nélkül, betegségeknek kitéve
élni. És ezek a kitaszítottak, periférián élők (akik mellé senki nem ülne
a négyes-hatoson) lesznek az első szemtanúi annak, hogy az Ige testté
lett. Nem mi engedjük oda őket, ők voltak ott korábban.
A zsidó családok szédereste mindig plusz egy terítéket tesznek az
asztalra, mert Illés bármikor visszatérhet. Lehet, hogy a karácsonyesti
vacsoránál legalább szimbolikusan nekünk is meg kellene teríteni még
egy embernek, de nem a nagyoknak, hanem a kitaszítottaknak. Emlékez
tessük magunkat arra, hogy Betlehemben ők vannak otthon.
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Böjti sorozat
Érzelmi hullámvasúton

HEGEDŰS ATTILA
Kamaszkoromban minden nagypénteken meghallgattuk otthon a Jézus
Krisztus szupersztárt – apám a hetvenes években csempészte be az eredeti lemezt nyugatról. Emlékszem, milyen érzelmi viharokat éltem meg
abban a másfél órában, magasságokat és mélységeket egyaránt. Rájöttem, hogy a passiótörténet játszik az érzelmekkel, gyakorlatilag egy hét
be sűríti azok teljes spektrumát.
A Biblia nem igazán tudja árnyalni az érzelmeket: néhány külső jegyet
leír (pl. könnyekre fakadt), esetleg a belsőre is tesz utalás (felbuzdult szí
vében), de a lelki jelenségeket még nem „rendszerezi”. Pál apostol a Római levélben sem az érzelmeinkben meglévő, hanem az akaratunk és
a tetteink közötti feszültségekről tűnődik. Catullus Gyűlölök és szeretek
című epigrammája az, ami felteszi a kérdést: hogyan működik, mi mozgat
ja a lelkemet? Augustinus Vallomásaiban már hosszabban próbálja értelmezni saját lelkének rezdüléseit. Nagyot ugorva az időben pedig a pie
tizmus néhány irányzata tesz hangsúlyt a lelki folyamatok ábrázolására.
A Biblia szövege maga azonban eléggé szűkszavú ilyen szempontól.
Épp ezért lehet izgalmas kihívás megnézni, hogy egyes evangéliumi szö
vegek – és itt elsősorban a nagyhét eseményeire koncentrálok – milyen
érzelmeket hordoznak magukban. Tudom, hogy az érzelmeket értelmez
ni oximoron, nem érteni, hanem megélni kell. Mégis, egy ilyen vizsgálódás talán segít abban, hogy a történet jobban eltaláljon minket anélkül,
hogy érzelgőssé válna. Az igei alapok mellé jól ismert verseket is válasz
tottam, amelyek az adott érzés egy másik megközelítését is adják. Az
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lenne a jó, ha neves művészek szavalatával tudnánk meghallgatni ezeket
a verseket, ehhez is megpróbáltam linkekkel segítséget nyújtani.

1. Bevonulás – Vidámság
TEXTUS
„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek,
Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előtte
tek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikó
jával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek,
mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi
azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott
a próféta által: »Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád,
aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.« A tanítványok
pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: oda
vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus 
pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat
vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő soka
ság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr
nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felboly
dult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta:
Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta.” (Mt 21,1–11)
VERS
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal1
JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 143; ÚÉ 21
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GONDOLATOK
A vidámság ambivalens fogalom. Alapvetően pozitív élmény nevetni,
vidámnak lenni. A derű az egyik legalapvetőbb pozitív érzelem. Szeretünk vidámak lenni, és alapvetően szeretjük a vidám embereket.
Ugyanakkor van benne valami hiány. Van, amikor túl soknak érezzük,
amikor kellemetlennek éljük meg, hogy valaki mindig vidám, mindig
1

Csuja Imre előadásában: https://youtu.be/qmXzMj1lPws.
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poénkodik. Ráadásul a vidámság inkább hangulatként viselkedik. Egyegy vígjátékról kijőve nem biztos, hogy pár óra múlva fel tudunk idézni
akár csak egyetlen poént is, amin akkorát nevettünk a moziban. A vidám
sággal együtt elszállt a vidámság oka is. Elfelejtettük.
Ez a derűt, az örömöt magát nem teszi meg nem történtté, csak árnyal
ja. A Jézust fogadó tömeg őszintén örül, régi vágyának megtestesülését
látja Jézusban: eljött Dávid utódja, aki rendbe rakja az ország sorsát
mindörökre – ő lesz a felkent király, a Messiás.
Jézus nem lesz „játékrontó”, nem lohasztja le örömüket, sőt, azokat
állítja le, akik megpróbálnak ennek az örömnek gátat szabni: a főpapokat, a nép vezetőit. Nem engedi, hogy az örömünnepet tönkretegyék.
Mégis, utólag nézve ambivalens az ünnep, és ezt gyakran ki is szoktuk
emelni: azok közül, akik vasárnap hozsannát kiáltanak, sokan öt nap
múlva „Feszítsd meg!”-et ordítanak. Mi, kései utódok csak találgatásokra
vagyunk utalva: ezek ugyanazok az emberek? Egy biztos: a virágvasárnapi lelkesedés nagyon gyorsan elillant – éppúgy, mint egy habkönnyű
vígjáték okozta vidámság.
Persze tudjuk ennek a változásnak az okát is: a kezdeti lelkesedés
annak a politikai értelemben vett messiásnak szólt. Jézus a maga „hatalmát” más szinten, lélekben éli meg – aminek persze vannak e világi,
akár politikai következményei is, de nem föltétlenül azok a céljai. Érthető, ha sokan kiábrándultak belőle.
Tudom, a virágvasárnapi öröm és a vidámság nem ugyanaz. A hasonlóság ebben merül ki, a vidámság hangulatjellegében. De személyes
tapasztalatom, hogy virágvasárnapi igehirdetéseink örömébe rendszeresen belopakodik ennek a mulandóságnak a szomorúsága is.
A böjti sorozat első és utolsó alkalma a vidámság és a túláradó öröm.
Lehet akár szimbolikus is: az első hangulati, a második végtelen. Az első
illúzióból táplálkozik, a második reményből.
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2. Templomtisztítás – Harag
TEXTUS
„Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, 
akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait
és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek
a templomon. Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: »Az én házam
Böjti sorozat

imádság háza lesz minden nép számára«? Ti pedig rablók barlangjává
tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, 
hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélko
dott a tanításán. És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek
a városból.” (Mk 11,15–19)
VERS
Illyés Gyula: Bartók2
JAVASOLT ÉNEKEK
Nem találok olyan éneket, ami Jézus haragjáról szólna…
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GONDOLATOK
A miáltalunk kreált Jézus-képeken általában nyugodt, méltóságteljes em
bert látunk, gyakorlatilag Buddhát nyugatibb kivitelben és karcsúbban.
Az önkontroll fontossága, a szélsőséges érzelmek hiánya alapvetően
átjárja keresztyénségünket is. Etikánk a maga végkifejletében valóban
sokban hasonlít a buddhizmuséra, még ha a gyökerek, a kiinduló pont,
a teológiai alap teljesen más is. De a kiegyensúlyozottság mintha alapérték lenne mindkét helyen.
Holott a Biblia Istene éppen egy személyes, izzó szerelemmel szerető,
az emberre féltékeny Isten – nem az általános és jóindulatú közöny jellemző rá. Az Ószövetség Istene olykor tör-zúz, olyan féltékeny. Az Újszövetség szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta
– írja János evangélista. Vagyis olyan mértékben, olyan szélsőségesen,
olyan féktelenül.
Van, amikor Jézus sem szab gátat érzéseinek. Sír Lázár sírjánál és
a Gecsemáné-kertben. Ezt mégis jobban elviseljük tőle, mint amikor
a haragnak ad teret.
A haragnak végképp nincs tere keresztyén kultúránkban, vagy ha
mégis, az csak „annak ellenére” működik: annak ellenére, hogy keresztyének vagyunk, időnként azért elszakad a cérna, nem vagyunk mi sem
szentek. Csakhogy Jézusnál nagyobb szentet nem lehet elképelni – őrá
is igaz, hogy ennek ellenére ragad ostort és űzi ki az árusokat? Nem
éppen azzal együtt, sőt saját szentsége részeként haragszik? És miért
2

Sinkovits Imre előadásában: https://youtu.be/Tk_fpnDRZJc.
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nem szab határt haragjának? Mert mondjuk finoman és alázattal is
megkérhette volna az árusokat, hogy ha lehet, árulják egy kissé kijjebb
a szent áldozatra megvásárolható tiszta állatokat…
Az alázattal kapcsolatban amúgy is van kérdésem: amikor Jézus
a nagytanács előtt áll, és várja a rá váró ítéletet, egy templomszolga
pofon vágja, Jézus pedig rákérdez: miért versz te engem? Nem értem:
a keresztet szó nélkül vállalja, de egy nyavalyás pofont nem visel el szó
nélkül? Hogy is van ez?
Jézus haragja nem ellentétes istenfiúságával és azon alázatával, ami
a keresztre vezeti. Régen rossz, ha a haragot nem vállalhatónak, maximum emberi esendőségünk részének tartjuk, mint a középkor a testisé
get. A haragot mint személyiségünk szerves részét kellene vállalnunk.
Persze nem az öncélú és nem a pusztító haragot. Jézus nem önmagáért haragszik, hanem a templomért, az Istennel való találkozás helyéért,
amely elvesztette eredeti célját. Amit vállal önmagáért (alázatos marad
a keresztig), azt nem vállalja a templomért.

3. Az özvegyasszony két fillérje – Meghatódás
TEXTUS
„Jézus pedig leült a templomi persellyel szemben, és nézte, hogyan dobja
a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény
özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz a legkisebb
pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony mondom
nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott
a perselybe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban sze
génységéből mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát.”
(Mk 12,41–44)
VERS
Radnóti Miklós: Nem tudhatom3
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JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 329; ÚÉ 171

3

Reviczky Gábor előadásában: https://youtu.be/ga_ucCLMHrc.
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GONDOLATOK
A Facebookot kinyitva a megható képek, videójelenetek sokasága támad
meg minket: kutyusok, cicák, kisgyermekek, idősek és szerelmespárok
képei igyekeznek meghatni minket. Ezeket unott arccal továbblapozom.
Pedig olykor én is meg tudok hatódni: Déry Tibor Szerelem című novellájának meghatározott pontján, amikor a börtönből szabadult férj
újra meglátja feleségét; amikor Nemecsektől késve kérnek bocsánatot
a gittegylet tagjai.
Mi a közös ezekben a történetekben? Az, hogy valami „cuki”, kedves,
nem teszi rögtön meghatóvá. Ami pedig meghat, annak nem is kell édes
nek lennie. Más áll a dolog mögött.
Babits Mihály írja: „…a mindenséget vágyom versbe venni”. A teljesség vágya bennünk van. Ehhez képest csak kis dolgok történnek velünk,
nem látjuk a nagy történéseket, azt, hogy az emberiség nagy történetének
részesei lennénk. (Saját példa: 1989. június 16., Nagy Imre újratemetése
a magyar történelem jeles napja – bennem azonban úgy maradt meg,
hogy aznap adták kezembe frissen megszerzett érettségimet. A nagy
történetet elhomályosítja a kicsi.)
Ugyanakkor egy-egy apró mozdulatban, kicsinységben megjelenik
a nagy, a teljesség varázsa. Mint csöppben a tenger, az apró mozzanatban
a teljesség tükröződik vissza. A felismerés, az ilyen pillanatokra való
ráismerés ráz meg, ezek hatják meg lelkemet.
Jézust meghatja annak az asszonynak a felajánlása. Kis túlzással
szólva a vallási intézmények Palesztina GDP-jének 10%-ával gazdálkod
tak, ha a tizedet komolyan vesszük. Az a két fillér, amelyről Márk nem
felejti el hangsúlyozni, hogy a legkisebb pénz, nem sokat jelent egy ekkora
költségvetésű intézményben.
És mégis, ebben az apró és a nagy történetek között elenyésző eseményben Jézus azt látja meg, ami a legnagyobb: a felismerést, hogy az
adakozás nem a befogadónak fontos, hanem annak, aki adakozik – az ő
életéről, világhoz való viszonyáról árulkodik, nem az intézmény szükség
leteiről. Isten iránti hálájának végtelenségéről, nem a pénztárcájának
szűkösségéről.
Jézusnál a meghatódás nem a giccset jelenti: nem a kicsinység lát
ványa hatja meg, hanem épp ellenkezőleg, amikor a kicsiben a teljesség,
a nagyság mutatja meg önmagát. Jézus csodája, hogy a nagy tumultusban
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észreveszi, hogy nem a templom nagyságára figyel, hanem a kicsiben
lévő erőre.

4. Gecsemáné – Félelem
TEXTUS
„Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment.
Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: Imád
kozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Azután eltávolodott tőlük mintegy
kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd
el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem 
a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos 
gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint 
a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, oda
ment tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak.
Ekkor így szólt hozzájuk: Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok,
hogy kísértésbe ne essetek!” (Lk 22,39–46)
VERS
Dsida Jenő: Nagycsütörtök4
JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 403, ÚÉ 59
GONDOLATOK
Hankiss Elemér Az emberi kaland című kötetében azt írja, civilizációnkat, kultúránkat a félelem hozta létre: mivel félünk a minket körülvevő,
idegen világtól, inkább létrehozunk egy mesterséges világot, amelyben
biztonságban érezzük magunkat. Igaz, egy idő után ez a mesterséges vi
lág is olyan bonyolulttá lesz, hogy ismét kiismerhetetlenné válik, és félni
kezdünk tőle. Az erdőből a városokba, a városi zaj elől mozik mítoszaiba,
újabban pedig az internetre menekülünk – igaz, ez utóbbi lépést Hankiss
Elemér még 1997-ben nem láthatta.
Menekülünk a félelmünk elől, ösztönösen. A félelem megélése helyett
még az is segít, ha racionalizáljuk, igyekszünk logikussá tenni a helyzetet,
4

Lukács Sándor előadásában: https://youtu.be/OHV0b6Tu1xQ.
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és így válik megfoghatóvá a helyzet, amely különben csak rettegéssel
töltene el minket.
Kérdés, hogy mindig menekülnünk kell-e a félelem elől. Tudom, ez
nem választás kérdése, az életösztön mozog bennünk, menekülésünk
nem racionális döntés következménye. Nem csoda, ha félünk a félelemtől.
Jézus a Gecsemáné-kertben is azt mondta: ha lehet, múljék el tőlem ez
a pohár.
Mégis, nem mindegy, hogy ha félünk, akkor megpróbálunk kimenekül
ni a bizonytalan helyzetből, vagy éppen vállaljuk azt. Egy régi anekdota
szerint a harcmezőn a csatára várva a parancsnok meghallotta, hogy az
újoncnak kocog a foga a félelemtől. Rárivallt: Nem szégyelled magad?!
Mire az újonc: Uram, ha te azt éreznéd, amit most én, már régen elmene
kültél volna!
Álszent dolog lenne azt várni a keresztyénektől, hogy soha ne féljenek,
ha egyszer Jézus maga is vért izzadt a rettegéstől. A bátorság nem a félelem hiányát jelzi, hanem hogy vállaljuk a helyzetet, amelyben félünk.
Fontos látni, hogy a félelmet a magány felerősíti. Jézus szenvedésének
fontos része a tanítványok alvása. És csak akkor tudott megerősödni,
amikor valaki – Isten angyala – melléállt. „Páros kínt enyhíthet alázat”
– írja József Attila.

5. Péter tagadása – Szégyen
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TEXTUS
„Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter
pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték,
Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szol
gáló, szemügyre vette, és így szólt: Ez is vele volt. Ő azonban letagadta,
ezt mondva: Asszony, nem ismerem őt! Röviddel ezután más látta meg, és
ezt mondta: Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt: Ember, nem
vagyok! Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: De bizony, ez
is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta: Ember, 
nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt
a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig vissza
emlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal 
a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírás
ra fakadt.” (Lk 22,54–62)
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VERS
József Attila: A bűn5
JAVASOLT ÉNEKEK
EÉ 224; ÚÉ 82
GONDOLATOK
Az alábbi gondolatmenetet jórészt Bartha Istvántól „loptam”, bocsánat
érte!
A szégyenérzetnek van egy fejlődése, mind az egyéni emberi életben,
mind az emberiség történetében. Amikor Isten Kainon számon kéri Ábel
vérét, Kain nem érzékeli tettének iszonyatát, csak a büntetés súlyát: hogy
ettől kezdve bárki megölheti. Érzelmileg önző kisgyerek, akinek egyetlen
szempontja saját komfortérzése. (Egy ismerős kisfiú egyszer télen ki
akart menni az udvarra tüzet gyújtani, de a szülei nem engedték. Erre
elkerekedett szemmel ennyit mondott: De hát én akarok! Ez volt a végső
érve háromévesen.)
Dávid király már magasabb szinten áll. Először takargatja vétkét:
hazahívja a csatából Úriást, majd megöleti, és feleségül veszi Betsabét,
vagyis eddig teljesen énközpontúan viselkedik. Amikor azonban Nátán
rámutat tettére, összeomlik. Nemcsak amiatt, mert az ő királyi méltósá
ga, imázsa sérül, hanem mert valóban rádöbben saját embertelenségére.
A bűnvalló zsoltárban már nem a tettéről, hanem személyéről beszél:
nem egyszeri, véletlen kisiklásnak tartja, amit tett, hanem élete szerves
részének: „…anyám vétekben fogant engem.” Ehhez azonban szüksége
volt egy külső katalizátorra, aki elindítja a belső folyamatot. Szégyenében
egyaránt benne van a külső lelepleződés és a belső ráismerés fájdalma.
De mi történik Péterrel? Csak annyi, hogy Jézus ránézett. A rajtakapás
nem volt nyilvános, és nem hordozott magában semmilyen veszélyt:
nem volt retorzió. Ha racionalizálni akarjuk, ami történt, akár azt is mond
hatjuk, Jézusnak már se nem ártott, se nem segített, akármit csinált
Péter. Tettének senkire nézve nem voltak súlyos következményei. Pétert
azonban nem győzi meg a sok logikus érv, hogy igazából nem történt
semmi különös.

5

Jordán Tamás előadásában: https://youtu.be/fnkeesdfylY.
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A szégyen tehát bizonyos szempontból irracionális: nem múlik el logi
kus érvekre, ezek csak befedik, mint sebtapasz a rákos sebet. Mi a szégyen? Amikor a tudat, hogy hibáztam, átterjed a tettről a személyre: én
magam vagyok a hiba, a fölösleges tévedés Isten teremtésében. Az, amit
tettem, ezt üzeni: mire nem képes az, akiről ezt soha nem képzeltem
volna! Nem a tettemet szégyellem, hanem létemet. (A bűneset után az
első mozzanat az volt, hogy Ádám és Éva betakarták magukat – elkezdték
szégyellni testüket. Nem azt, amit tettek, hanem azt, amik.)
A szégyen és a bűnbánat nem ugyanaz: sokak szerint a bűnbánat a tet
tekkel való szembenézés, a szégyen a személyiség magját támadja meg.
A szégyen passzívvá tesz, belemerevedünk az elviselhetetlenbe és a rej
tőzködésbe. A bűnbánat eljut odáig, hogy vágyja a kiutat – és ezt Isten
megbocsátásában találja meg. A szégyen magába zár, a bűntudat felfelé
vezet.

6. Feltámadás – Flow
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TEXTUS
„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől
hatvanfutamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egy
mással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vi
táztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat
azonban mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig 
így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomo
rúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mond
ta neki: Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi
történt ott ezekben a napokban? Mi történt? – kérdezte tőlük. Ők így vála
szoltak neki: Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban
hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt; és hogyan adták át fő
papjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig 
mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már
harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezenfelül néhány közülünk való
asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírbolt
nál, de nem találták ott a testét; eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok
jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a ve
lünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok
beszélték; őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk: Ó, ti balgák! 
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Milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a pró
féták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőül
nie? És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik
mindazt, ami az Írásokban róla szólt.
Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett,
mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk,
mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük marad
jon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta,
megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azon
ban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk,
amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat? Még 
abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe
gyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy való
ban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami
az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.”
(Lk 24,13–35)
VERS
Áprily Lajos: Március6
GONDOLATOK
Diákjaimmal a Godspell című musical filmváltozatának első jelenetét
néztük meg. Emberek élik mindennapi, szürke életüket, majd valakinek
a hívó szavára otthagynak mindent, nyakkendőt, cipőt ledobva egy szökő
kúthoz sereglenek, és elkezdenek önfeledten játszani benne. A jelenet
egy Keresztelő János-parafrázis, aki megtérésre, vagyis megszabadulás
ra hívja az embereket a Jordán vizében.
A filmrészlet megnézése után megkérdeztem a diákokat, ők is örömmel részt vennének-e egy ilyen felszabadult játékban. Az első reakció: de
hát ez nem higiénikus! Elszomorodtam: tényleg ez a legfontosabb kérdés? Nem az önfeledt szabadság vágya? Ennyire elfelejtettünk szabadok
lenni – mindenről a szabályok jutnak eszünkbe? A mögöttünk lévő két
éves félelem, a Covid19 tehet róla? Rengeteg a kérdés.
Csíkszentmihályi Mihály nevéhez kapcsolódik a manapság sokszor
emlegetett pszichológiai fogalom, a flow. Áramlást jelent eredetileg, és
6

Egri Zsófia előadásában: https://youtu.be/vHwl_c5kXXY.
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azt a tapasztalatot írja le, amikor valaki teljesen belemerül a munkájába,
azonosul vele, és szinte szárnyal vele az idő. Mintha nem lenne határ…
Tapasztalatom szerint ez az élmény kivételes ajándék – és Csíkszent
mihályi sem hosszan tartó állapotnak, hanem pillanatnyi élménynek
írja le. Sajnos annyiszor emlegetik, hogy félő, elvárás lesz belőle, és az
emberek elkezdik elhinni maguknak, ha a mindennapi hivatásukban
nem szárnyalnak örökké, valami baj van. A flow hajszolása a monotónia
tűrés és a szürkeség megtanulását teszi lehetetlenné – márpedig nincs
olyan emberi tevékenység, amelyben mindig szárnyalnánk.
Ezzel együtt olyan emberi érzésről van szó, amelyben szívesen osztozunk. Az emmausi tanítványok futását ilyesminek tudom elképzelni:
a feltámadás, a tény, hogy a legfontosabb fullasztó állapot, a gyász hirte
len megszűnik, elő tudja idézni ezt a flow-élményt. Hogy nincs más, csak
ez az önfeledt sodródás az örömmel, csak a futás, hogy elmondhassák
másoknak, mit láttak és hallottak.
Sorozatunk első tagja a bevonulásról szólt, az örömről, amely aztán
illúziónak bizonyul – ezt az állapotot hívtam jobb híján vidámságnak.
A feltámadás üzenete olyan, mint a már emlegetett Déry-novella egy
jelenete: a börtönből szabadult ember számára „abban a percben megszólalt körülötte a világ. Olyasféle érzés volt, mint mikor moziban gép
hiba miatt egy ideje hang nélkül pergett a film, s egyszerre, egy mondat,
egy szó közepén visszatér a hang a színészek üresen tátongó szájába,
s a süketnéma terem, melyben mintha a közönség is elvesztette volna
harmadik kiterjedését, hirtelen milszekundumos indítással a mennyeze
tig megtelik hangos zenével, énekkel, párbeszédekkel. Körös-körül
minden szín robbanni kezdett.” A kitörő öröm, aminek átadhatjuk magunkat. Vagy legalábbis átadhatnánk…
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Ifjúsági

Frissen konfirmáltak –
kisifi éves munkaterv
KECZKÓ SZILVIA

Bevezetés
A „kisifi” megnevezés a legtöbb gyülekezetben a frissen konfirmáltak
csapatát jelöli, bár tudok olyanról, ahol a közösség egy része egyetemre
kerülve különvált, és a középiskolás korosztály maradt mint „kisifi”. Ha
a frissen konfirmáltak táboránál maradunk, akkor sem lehet egységes
korcsoportról beszélni. Vannak olyan gyülekezetek, ahol már akár tizen
két évesen, de olyanok is, ahol csak tizennégy-tizenöt évesen kerül sor
a konfirmációra. Nagy általánosságban talán annyit mondhatunk, hogy
az első ifis évben ezek a fiatalok többnyire az általános iskola utolsó
éveiben járnak, de akár már középiskolások is lehetnek köztük.
A fiatalok meglehetősen korán érnek, sok olyan téma, kérdés is érdekli őket, amely néhány évtizeddel korábban inkább a középiskolás kor
második felére volt jellemző. Az éves tematikában ezért kerülnek majd
elő olyan témák, amelyek első hallásra talán túl komolyak egy hetedikes-
nyolcadikos tanuló számára. Nyilván mindenki úgy közelíti majd meg,
dolgozza fel ezeket a kérdéseket, amilyen szinten a csoportját, kis közös
ségét érinti, érdekli, de fontosnak tartottam idehozni például az önisme
ret vagy az emberi kapcsolatok témáját, sőt a pályaválasztós blokkot
(hónapot) sem tartom elvetemült ötletnek akár már nyolcadikos, kilen
cedikes fiatalok közé vinni.
Körülbelül egy tanévre adok egy tematikát, pontosabban havi négy
alkalmat, amivel mindenki tetszése szerint gazdálkodik majd. Ebben
Frissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv
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a tanévtervben lesznek filmklubok is megbeszélésre javasolt kérdések
kel, feladatokkal. Továbbá az ünnepekhez kapcsolódóan illesztek bele
ünnepi készülést, például különböző ötleteket a karácsonyi ifis műsorra.
Két-három kirándulást és akár egy egyházmegyei ifjúsági alkalmat is
javaslok megszervezni; ezeknek abból a szempontból is fontos szerepük
van, hogy általuk a megszokott, már-már elszürkülő péntek esti alkalmak
kicsit kinyílnak, kitágulnak, vagy egészen más közegbe kerülnek át.
Bízom benne, hogy nagyszerű tanévet járhatunk be fiataljainkkal,
őszinte vagy épp hajmeresztő kérdéseikkel, nyitottságukkal, lendületes hozzáállásukkal. Mindenkinek jó munkát, sok áldást kívánok az ifjú
sági munka nem könnyű terepén.

Szeptember
A hónap témája: Visszatekintés, hálaadás, imádság
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1. TANÉVKEZDÉS – NYÁRI ÖRÖMEINK, HÁLAADÁS
Bevezetésnek javasolnék egy hangulatoldó játékot, mondjuk egy rabszolgásat, amelyben csupa nyárral, szünidővel kapcsolatos szót lehet
csak felhasználni. (A rabszolgás játék a következőképpen zajlik: minden
játékos kitalál magára egy álnevet, azt szoktam kérni, hogy magyar szó
legyen, és egyetlen szóból álljon. A kitalált név lehet ezen túlmenően bár
mi: étel, ital, tárgy, állat, tulajdonság, de fontos, hogy picit kapcsolódjon
ahhoz, aki kitalálja magára. Jelen esetben az adjon magának olyan álnevet, hogy vízibicikli, aki nyáron sokat használt ilyesmit. Az legyen citrom
fagyi, akinek az a kedvence. Ezeket a neveket a résztvevők megsúgják
a játékvezetőnek, aki felírja mindet egy lapra. Ha mindenki megvan,
lassan, tagoltan felolvassa a listát. A legfiatalabb játékos kérdezni kezd:
„Anna, te vagy a citromfagyi?” Ha Anna tényleg a citromfagyi, akkor ő
rabszolgája lesz annak, aki kitalálta, melléül, és együtt dolgozik vele,
segít neki. Ha Anna nem citromfagyi, akkor ő kérdez tovább: „Peti, te
vagy a vízibicikli?” Visszakérdezni nem ér. Ha egy rabszolgatartó álnevét
találja el valaki, akkor csak úgy kebelezheti be, ha az összes rabszolga
álnevét fel tudja sorolni! Kialakulhatnak egymás ellen játszó rabszolga
tartó rendszerek, nagyon vicces és izgalmas játék. Végül egyetlen ember
győz, de őt többnyire a rabszolgái segítik győzelemre. Tizenöt-húsz
főig működik jól a játék, és legalább nyolc-tíz fő kell hozzá.) A játék után
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

énekeljünk, ha volt tábor, akkor a tábor „slágerei” feltétlenül kerüljenek elő!
A téma tehát a nyár felidézése, hálaadás az élményekért, a feltöltődés
lehetőségéért. Ehhez válogassunk előre képeket az internetről vagy szí
nes magazinokból. A képek közt legyen tó, tengerpart, folyó, sátor, tábor
tűz, gyerekek, családi összejövetel, kerékpár, szülinap, kerti sütögetés,
csúszda, medence, erdő, hegyek, ösvény, vár, különféle járművek, háti
zsák, bőrönd és hasonló, a nyárral könnyen kapcsolatba hozható képek.
Terítsük szét a képeket a földön, és kérjük meg a gyerekeket, hogy
mindenki válasszon egyet-kettőt a szerint, ami számára a legmeghatáro
zóbb volt a nyár folyamán. Üljünk le körben, és mindenki mutassa meg,
mit választott, meséljen az élményről, és mondja el, miért hálás Istennek.
Ha kis létszámú csoport van együtt, válasszanak többet, meséljenek töb
bet! Vezessük úgy a beszélgetést, hogy a hangsúly legyen mindig azon,
ami hálára indít bennünket.
Az alkalom lezárásaképpen imádkozzunk, próbáljuk ebbe belefoglal
ni mindazt a sok örömet, amiről szó volt, adjunk hálát azért, hogy ennyi
felé eljutottunk, ennyi ajándékban volt részünk, és Isten megőrzött a nyári
szünidőben is. Énekeljük el az Új hálaének áldja Istent és az Induljunk,
érkezünk kezdetű énekeket!
2. IMÁDSÁG
Az előző héten már szóba került a hálaadás, ehhez kapcsolódva kicsit
talán ismétlésként, de kicsit talán más megvilágításban kerülhet elő az
imádkozás kérdése. Az alkalom elején énekeljünk imádsággal kapcsola
tos énekeket, például az Uram, megvizsgáltál engem vagy a Mélyből hoz
zád száll szavam kezdetű énekeket.
Bevezetésként idézzük fel, hogy mi mindent tanultunk már a konfirmációra készülve az imádságról. Ha nem túl ismert vagy elcsépelt, lehet
fülbe súgós játékkal is indítani: egy rövid mondat, mi lesz belőle a sor
végén? (A játékban nem biztos, hogy célba ér az üzenet, de vajon Isten
meghallja-e, amit felé imádkozunk…?) Beszéljük meg, egyáltalán mi az
imádság, miért imádkozunk, hol, mikor imádkozhatunk. Talán előkerül
az is, hogy Jézus tanít imádkozni, és ő az, aki buzdít, bátorít az imádságra.
Próbáljunk meg közösen olyan igéket keresni, felidézni, amelyekben ez
hangsúlyos. („Kérjetek, és adatik nektek…”; „…szüntelenül imádkozza

Frissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv

287

tok…”; „Vigyázzatok és imádkozzatok…”; Jónás imája; Mózes hálaéneke;
Sámuel stb.)
Készüljünk fel előre kész imádságokkal, nyomtassunk szövegeket,
legyen köztük kérő, bűnvalló, hálaadó és dicsőítő imádság is. Ezeket
imádságoskötetekből, az Evangélikus énekeskönyv imádságos fejezetéből, a Liturgikus könyvből, az internetről válogassuk össze, legyen válto
zatos a csokor. Osszuk ki ezeket, kérjük meg a fiatalokat, hogy olvassák
el csendben a kapott szöveget, és próbálják meghatározni magukban,
milyen fajta imádságról van szó. Ezután induljanak el, és keressék meg
társaikat, akik hasonló tartalmú imádságot olvastak. Remélhetőleg legalább páros munkát tudunk majd végezni, de az is nagyon jó, ha egy-egy
csoportban hárman-négyen is vannak.
Ha mindenki megtalálta a csoportját, üljenek le csoportokban, és
próbálják a kapott imádság fajtának a főbb jellemzőit összegyűjteni!
Ezután próbáljon meg a csoport egy imádságot megfogalmazni úgy,
hogy le is írják azt. A hálaadó csoport egy hálaadó imát, a kérő csoport
egy kérő imát, és így tovább. Ehhez találjanak a párban vagy csoportban
egy olyan témát, amely mindegyikük számára fontos, és az adott témában
fogalmazzanak. Például iskolakezdés, barátság, szülők, természet stb.
Tegyük sorba a kész munkákat Luther javasolt sorrendje szerint: dicsőítés, hálaadás, bűnvallás és kérés. Beszélgessünk arról, mi volt nehéz,
és miért. Milyenek általában a mi imádságaink? Zárásként olvassuk fel
újra együtt (minden csapatból egyvalaki) a megírt imádságokat. Énekel
jük el a Valaki így kiált spirituálét, végül a Hozzád száll az énekem kezdetű
éneket mint dicsérő imát.
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3. GYÜLEKEZETI ÉLMÉNYEK, ISTENÉLMÉNYEK A KISGYERMEKKORBÓL
Kérjük meg előre a fiatalokat (előző alkalommal vagy körüzenetben),
hogy hozzanak magukról régi képeket, amelyek a gyülekezet közösségé
hez való tartozásukat dokumentálják. Ilyesmire gondolok: keresztelő,
gyülekezeti karácsonyi műsor, hittantábor, hittanverseny, gyülekezeti
kirándulás, gyülekezeti hétvége, konfirmáció. Amennyiben a gyülekezet
nek van honlapja, galériája, talán ott is fellelhetők ilyen képek, tehát mi
is készülhetünk.
Az alkalom elején énekeljünk gyermekénekeket. Direkt olyan énekeket válasszunk, amelyeket kisebb korukban szoktunk, legjobbak a muto
gatós énekek. (Pillangó, ha lehetnék; Én nem vagyok gyalogos katona;
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Zákeus; A bolond homokra épített; Kicsiny kis fényemmel stb.) Ezekkel
visszaidézzük a kisgyermekkort, amikor talán először volt gyülekezeti,
hittanos, templomi élményük.
Ezt követően vegyük elő a képeket! Lehet teljesen digitális megoldás,
mindenki átküldi, és a saját válogatásunkkal együtt sorra kivetítjük
őket. Amikor valaki magára ismer, vagy saját képe kerül sorra, beszélges
sünk, meséljék el a fiatalok, mi az első emlékük, élményük a templommal,
a gyülekezettel vagy a nagy közösség egy kis közösségével kapcsolatosan.
Mindenki próbáljon felidézni egy konkrét emléket, történetet, miközben
tereljük úgy a beszélgetés fonalát, hogy értékeljük ezeket az eseményeket
mint Isten megszólítását, hívását. Ha a légkör és az idő engedi, meséljük
el a saját történetünket is, amely nyilván egy másik közösségben, egy
másik templomban indult.
Olvassuk el a tizenkét éves Jézus történetét. Keressünk hasonlóságokat és különbségeket a saját történetünkkel kapcsolatosan. Zárjuk le
a beszélgetést abba az irányba terelve, hogy Jézus milyen fontosnak érez
te, hogy az Atya házában legyen, és hogy ott otthon érezte magát. Bárcsak
számunkra is otthonunkká lehetne a gyülekezet közössége!
Imádkozzunk közösen, akár ők is megszólalhatnak, és hálát adhatnak
azért, hogy ezen a helyen lehetnek, és Isten hívását, vezetését tapasztal
ják. Énekeljünk a végén olyan énekeket, amelyek már az érett(ebb) hitet,
a tanítványságot fejezik ki! Pl. a Megszólított vagy az Atyám, két kezedben
kezdetű éneket.
4. KÖZÖS FŐZÉS VAGY KIRÁNDULÁS
Szeptember vége (vagy ha valahol később kezdik az ifiket, október eleje)
lévén javasolnék egy közös kirándulást az ifivel. Ha péntek este van az
ifjúsági óra időpontja, meg lehet próbálni egy egyből iskola utáni indulást,
3 óra körül, és egészen sötétedésig tenni egy túrát a közelben. Akár
megfigyelési szempontokat is lehet adni, ha sokan vannak, csapatokban
lehet indítani őket menetlevéllel, útközben elvégzendő feladatokkal,
amelyeket a végén pontozunk, értékelünk. De lehet egészen egyszerűen
a hónap, a hét fáradtságát egy kellemes természetjárásban együtt levezetni.
Ha a csoport nyitott rá, és a mi időnkbe is belefér, talán érdemes a pén
teket kihagyva, de a szombatra tudatosan készülve egy egész napos ki
rándulást megszervezni. Fontos figyelni arra, hogy nem mindenki szeFrissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv
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reti a komoly túrákat, de emiatt senki ne maradjon távol! Tervezzünk
rövidebb, könnyebb terepen megvalósuló programot, esetleg egy beikta
tott számháborúval.
Ha a lakóhelyünk közelében, könnyen elérhető környezetében nincsen
erdő vagy kirándulásra alkalmas terület, és nem akarunk ehhez sokat
utazni, akkor kiválthatja ezt a laza közösségi programot például egy kö
zös főzés is péntek délután. Tervezzük meg, hogy mit fogunk készíteni,
és osszuk be előző héten, hogy ki mivel járul hozzá. Kezdjük korábban
az ifit, aki csak tud, jöjjön segíteni. (Kézenfekvő a paprikás krumpli, de ha
van elég idő, bátran bele lehet vágni komolyabb főzésbe is.) Az elkészült
ételt egy imádság, rövid áhítat után közösen fogyasszuk el, egészen más
íze lesz így, a közös munka után.
Vannak olyan ifjúsági közösségek, ahol minden héten van közös étke
zés. Ez esetben nyilván lehet valami extrát kitalálni, a minden pénteki
zsíros kenyér helyett most megsütni száz palacsintát. A közös főzős/
kirándulós alkalom egyértelműen az alakuló, újraalakuló közösség erő
sítésére szolgál.

Október
A hónap témája: A közösség
Ebben a hónapban négy megközelítésből beszélgetjük át a közösség té
máját. Egy formálódó közösség vagyunk, fiatalok, reménység szerint egy
hosszabb időszak kezdetén járunk. Ha igazi közösség alakul, ha fontosnak érzik egy ilyen csoporthoz való tartozásukat, ha tapasztalják a sok
áldást, és megértik, hogy a közösségben feladatuk is van, akkor lehet
jövője az ifinek, akár hosszú időn keresztül, akár valóban a gyülekezet
egészébe tagozódva egyszer.
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1. A KÖZÖSSÉGBE MEGHÍVÁST KAPSZ
Az alkalom elején játsszunk egy közösségi játékot, lehet bármi, amit a cso
port ismer és szeret, de javasolnám a Vidd át a plüsst nevű vidám játékot.
Ennek a játéknak a lényege, hogy vigyünk be egy közepes méretű plüss
figurát, adjuk oda a fiataloknak, és jelöljünk ki két pontot (pl. a terem
két sarka), ahonnan és ahová úgy kell egymással együttműködve eljut-
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tatni a plüsst, hogy én nem veszem észre. Nekem egy fix helyem van,
ezt az elején ki kell jelölni, és onnan nem mozdulhatok. Nagyon vicces
és kreatív megoldások szoktak születni! Ha átért a plüss, és nem érzékeltem, hol tart, ők nyertek, jól dolgoztak együtt. Bármivel elterelhetik
a figyelmemet, ők közben beszélhetnek, szervezkedhetnek. Ezután éne
keljünk néhány éneket átvezetésképpen.
Válasszunk ki előre elhívástörténeteket, javasolnám Péter, Lévi elhívá
sát és akár Zákeus történetét. Csoportokban olvassák el ezeket, és a következő kérdésekre keressenek választ:
• Mit tudsz az elhívott elhívás előtti élethelyzetéről?
• Milyen lelki állapotban érte az elhívás?
• Szerinted könnyű vagy nehéz döntés volt igent mondani?
• Milyen közösségbe kapott meghívást?
• Hogyan képzeled az életét ebben a közösségben?
A kérdéseket beszéljék meg a kis csoportokban, de néhány választ
hallgassunk meg a nagyobb közösségben is! Ezután együtt beszélgessünk
arról, hogy a mi helyzetünk miben hasonló ezeknek a tanítványoknak,
bibliai szereplőknek a helyzetéhez. Mi is elhívást, meghívást kaptunk egy
közösségbe. A meghívást lehet, hogy egy lelkész vagy egy hitoktató küld
te, de valójában Isten szólított és hívott a közösségbe. Ezáltal Isten az
elveszettségemből is szeretett volna megmenteni. Mindazokban, akikkel
együtt meghívást kaptam, van valami közös. Bűnös emberként talált rám
Isten, és mégis kellek neki, mégis elhívott, és közösséget szeretne ajándé
kozni önmaga és a többi társam által.
Az alkalom utolsó részében a csoportok készítsenek gyurmából egyegy alkotást ezzel a címmel: Elhívást kaptam a közösségbe/Isten hívására a közösség tagja vagyok. Ha kevesen vagyunk, teljesen közös munka
is lehet a gyurmaalkotás. Fényképezzük le, előhívatva az ifiterem falán
fontos helye lehet. Zárjuk imádsággal és egy énekkel az alkalmunkat, le
gyen a Csak benned kezdetű ének.
2. A KÖZÖSSÉG MEGTART, MEGÓV, MEGVÉD
Ráhangoló feladatként feszítsünk ki egy szalagot vagy kötelet a teremben. A kötél egyik oldalán tegyünk le a földre sok-sok rajzszöget szárral
felfelé. A rajzszögek közt a földön legyenek cukorkák, apró finomságok.
Legyen néhány cukorka a tiszta terepen is, ahol nincs rajzszög, de sokkal
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kevesebb legyen az édesség ezen a részen. Adjuk feladatként a fiataloknak, hogy a terembe lépve szerezzenek minél több édességet, de mást ne
mondjunk.
Ha végeztek a feladattal, üljünk le körben, és beszéljük meg, mi történt. A korláton innen szabad, veszélytelen volt a terep, csak le kellett
hajolni, és lehetett édességet gyűjteni. Látszott, hogy a korláton túl veszé
lyes hely van, bár sok a csábító cukorka. Ha azokat akarjuk megszerezni,
bajunk is eshet. Biztosan akadtak olyan fiatalok, akik belül maradtak, és
nem mentek a rajzszögek közé. De talán akadtak olyanok, akik átmásztak/
átbújtak, és ott is gyűjtögettek. Lehet, hogy beletenyereltek, lehet, hogy
a cipő talpába fúródott a rajzszög, mindenesetre folyamatosan kerülget
ni kellett őket.
A korlátok azért vannak az életünkben, hogy mederben tartsanak,
hogy sok veszélytől, sok rossztól megóvjanak, még ha első ránézésre oly
bá is tűnik, hogy a határon, a korláton túl sokkal jobb minden. Beszélges
sünk picit szabályokról, törvényekről, amelyeknek alá vagyunk vetve
akár a családban, akár az iskolában, cserkészeten vagy bármilyen közös
ségben. Keressük meg együtt, mitől védenek, óvnak ezek a szabályok,
korlátozások bennünket!
Válasszuk ki előre a Királyok második könyvének 22. és 23. fejezetét,
és ebből olvassunk részleteket a fiataloknak (Jósiás uralkodása, a törvény
könyv megtalálása, a bálványok lerombolása stb. található ezekben
a fejezetekben). Amit nem olvasunk fel, azt is foglaljuk össze röviden!
Fontos, hogy a fiatalok megismerjék a történetből, hogy megtalálták
a közösség életét, működését szabályozó, Isten által adott törvényt, és
rádöbbentek, e nélkül milyen bajba jutottak, milyen messze kerültek
Istentől.
Vetítsük mindezt a mi közösségünkre. Milyen veszélyeknek vagyunk
kitéve mi, fiatalok? Mi csábít a kerítés túloldalán? Látjuk-e a veszélyt,
amelyet magában rejt? Egy kreatív feladatban válaszoljuk meg a kérdést,
ha kevesen vagyunk együtt, ha többen, akkor csapatokban készítsünk
egy-egy rövid jelenetet, szituációt, és mutassuk be egymásnak! A jelenet
ben próbálják megfogalmazni, mi jelenik meg az egyén számára veszély
ként, ha nem tartozik közösséghez (keresztény közösséghez), és hogyan
tudja megóvni, megtartani őt a közösség. Ha bátrak és ügyesek, hagyjuk
őket dolgozni, ha ötlettelenek, segítsünk néhány instrukcióval elindulni.
(Feltehetőleg előkerül a jelenetben az alkoholfogyasztásra, dohányzásra,
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hazugságra való csábítás, amelyektől akár vissza is tud tartani egy erős
közösség.)
Végül nézzük meg egymás jelenetét, akár kommentár vagy értékelés
nélkül, és énekkel, imádsággal zárjuk az alkalmat. Énekeljük az Egyetlen
kérés kezdetű éneket.
3. A KÖZÖSSÉG MEGAJÁNDÉKOZ, A KÖZÖSSÉGBEN HELYED VAN
Az óra előtt helyezzünk el a földön színes papírokat, rajtuk nagy betűs
felirattal, közösségek nevével. Ilyesmit javasolnék: család, osztály, sport
kör, cserkészet, énekkar, zenekar, konfirmációs csoport, ifi, gyülekezet
és ezekhez hasonló. Érkezéskor mindenkinek adjunk kis papírkorongo
kat (vagy kavicsot, gesztenyét, bármit), amelyeket elhelyezhet a lapokon
annak megfelelően, ő milyen közösségekbe érzi magát beletartozónak
ezek közül.
Amikor mindenki elhelyezte ezeket, üljünk le körben, és énekeljük
például a Tégy eggyé, Urunk kezdetű éneket. Az elején beszéljük meg, ki
hova tette a jelöléseket, hová került a legtöbb, ki mi alapján tartozik ezek
be az adott közösségekbe. Beszélgessünk arról, mit adnak számukra ezek
a közösségek, mit tapasztalnak, mivel gazdagodnak általuk, vagy milyen
örömforrások ezek az életükben. (Pl. útmutatást adnak, tanácsot adnak,
nevelnek, tanítanak, segítenek, támogatnak, szeretnek, elfogadnak, meg
örvendeztetnek, megértenek stb.)
Olvassuk fel az evangéliumból Tamás történetét! A megbeszélésben
legyen a hangsúly azon, hogy először nincs ott, és kimarad valamiből,
lemarad valamiről. Valami nagyon fontos dologról. Viszont amikor ismét
jelen van, megadatik számára is, hogy lássa Jézust, találkozzon vele, sőt
érintheti sebeit. Vezessük át a beszélgetést oda, hogy mennyi mindenről
maradunk le, mi mindenből maradunk ki, ha nem vagyunk hűségesek
egy közösséghez, ha csak olykor-olykor vagyunk jelen, és közben milyen
fontos dolgok történnek benne.
Tamás számára a közösség a bizonyosság, a szeretet, az elfogadás,
a megerősödés helye volt. Nekünk mit ad ez az ifi? A gyülekezet? Az óra
hátralévő részében találjanak ki egy történetet, amelyben valaki elmaradt egy közösségből, és oda visszatalálva rácsodálkozott, mi mindent
ad az számára. Lehet olyan történet is, ahol távolmaradás nélkül is meg
éli valaki, mi mindennel gazdagítja és áldja meg őt a közösség, az abban
való jelenlét. A kis történetet vegyük fel telefonnal, készüljön ebből egy
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minifilm, a fiatalok pillanatok alatt megvágják, és nézzük meg együtt az
alkalom zárásaképpen! Énekeljük el a Homály borult a világra kezdetű
éneket.
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4. A KÖZÖSSÉGBEN FELADATOD VAN, A KÖZÖSSÉG TŐLED IS AZ, AMI
Kezdjük úgy az ifit, hogy semmit sem készítünk elő. Se a lámpát nem
kapcsoljuk fel, se székeket nem teszünk körbe, nem főzünk teát, ha szok
tunk, nem kenünk szendvicset, ha szoktunk, nem csinálunk meg semmit
előre. (Ha ezt néhány ifis szokta megtenni, avassuk be őket, kérjük meg
őket, hogy kivételesen semmit ne készítsenek elő.) Amikor mindenki
megérkezett, rendeződjünk el, de ha lehet, tartsuk fenn a kissé feszült
és furcsa helyzetet. Mi történt? Semmi. Kinek a feladata ez? (…) Vajon
kinek a feladata lehet még mindez? Vajon megtaláltad-e már a feladato
dat ebben a közösségben?
Olvassuk fel az Apostolok cselekedeteiből az a részt, amikor Pál Milé
toszban búcsúzik az efezusi vénektől (ApCsel 20,17–36). Lássuk meg,
keressük meg benne mindazt, amit Pál tett a közösségért, és keressünk
példát arra, mi mindent kér tőlük, mit tegyenek meg ezután ők a közösségért. Ezeket a kérdéseket akár csoportokban is feldolgozhatjuk, majd
a megfejtéseket hozzuk be a nagy közösségbe.
Adjunk egy előre leírt, kitalált szituációt feldolgozásra, eljátszásra.
A lényege, hogy egy közösség megkapja a jelzést, a heti alkalomra várnak
mindenkit. Egyvalaki úgy dönt, ő most nem megy el, mert inkább az új
sorozatot fogja nézni, annyira kíváncsi a folytatásra. Közben csipog
a telefon, egy másik tag rákérdez, mennek-e együtt. Amikor kiderül,
hogy az illető nem megy, ő is az otthon maradás mellett dönt. Ezt gyorsan
meg is írja a legjobb haverjának, és végül egy harmadik csoporttagot is
megszólítva elmennek mindhárman a parkba. Az alkalom elkezdődik,
de sokan hiányoznak. Akik megérkeznek, szomorúak, és hiányérzetük
támad, így már nekik sincs kedvük ott lenni. Elhatározzák, hogy legköze
lebb nem is mennek.
Az eljátszás sikerétől függően szükséges átbeszélni a szituációt vagy
sem. Az óra célja, üzenete, hogy értsék meg, első és legfontosabb feladatuk, küldetésük a közösségben a részvétel, a jelenlét. Már ezzel hatal
masat tesznek hozzá, de ha nem jönnek el, ha nem hozzák meg ezt
a néha talán áldozatnak tűnő döntést, akkor nélkülük nem ugyanaz.
Mindenkinek nagyon fontos szerepe, helye, feladata, küldetése van! És
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bizony sokszor pusztán a jelenléttel. Az odaszánt idővel és energiával.
Mert ahhoz, hogy ott kapjak, nekem is adnom kell!
Az imádság előtt énekeljük a Mily gyönyörűség, íme, lásd kezdetű
éneket.

November
A hónap témája: Emberi kapcsolataink
1. KAPCSOLATOM MAGAMMAL; ÖNISMERET
Ahogy a fiatalok érkeznek, kérdezzük meg őket egyesével, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy gyorsan lefényképezzük őket, és ezeket a képeket
ki is vetítsük az órán. Ha vannak legalább hárman, akkor meg tudjuk való
sítani. Ha előre feltételezzük, hogy nem fognak erre vállalkozni, akkor
készüljünk képekkel, ismeretlen arcokkal, amelyeken különféle érzelmek
ábrázolódnak. Lehetőleg ne ismert sztárok legyenek a képeken. A két
dolgot vegyíteni is lehet!
Az óra elején énekeljük el az Uram, megvizsgáltál engem kezdetű éne
ket, amelynek alapja a 139. zsoltár. Ezt követően vetítsük ki egyesével
a frissen készült fotókat vagy a kiválogatott képeket. Ezeket nézve beszél
gessünk arról, milyennek látjuk őket. Nyilván elhangoznak majd külső
tulajdonságok: barna hajú, kék szemű, vékony, erősen sminkelt, van fül
bevalója stb. Próbáljuk megfejteni, milyen érzések vannak bennük. Meg
lepett, vidám, boldog, szomorú, csalódott, talán beteg, dühös stb. Megállapíthatjuk végül közösen, hogy ezek pillanatnyi állapotok, ezek alapján
és a külső alapján nem lehet megismerni/megítélni a másik embert.
Páros munkában gyűjtsék össze a fiatalok, vajon kik azok az emberek
az életünkben, akik jól, nagyon jól ismernek bennünket. Talán ilyen vála
szok érkeznek majd: szülő, testvér, nagyszülő, tanár, legjobb barát, lelkész, unokatestvér, keresztszülő. Talán olyan válasz is érkezik, hogy Isten.
Isten ismer bennünket a legeslegjobban! Nem a külsőnk alapján ítél,
nem egy pillanatképet lát belőlünk. Ő alkotott, ő teremtett minket, és
ezért mindenkinél jobban ismer, ő tudja igazán, mire van szükségünk.
Mi sokszor rosszul látjuk a másik embert, mert csak egy szeletet látunk
belőle, vagy nem tudjuk az ő szemüvegén keresztül nézni a dolgokat.
Sokszor tévesen ítélünk meg másokat. De a teremtő Isten ismer bennün
ket, ismeri minden szükségünket, ez pedig egy drága tudat.
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Miután erről beszélgettünk, adjunk körbe egy kézitükröt, és minden
ki pillantson bele, majd csendben adja tovább.
A másik ember ismereténél még nehezebb kérdés, mennyire, hogyan
ismerem saját magamat. A fiatalok abban a korban vannak, hogy ez egy
re inkább foglalkoztatja őket, és keresik is magukat, a helyüket a világban.
Érzékeny téma, vigyázni kell vele! Ezért arra helyezném a hangsúlyt, és
mindenféle túlpszichologizálás nélkül beszélnék arról, hogy Isten segít
het nekünk ebben, hiszen tudjuk, megállapítottuk, ő ismer minket a leg
jobban. Tőle bátran kérdezhetünk, hozzá mehetünk a kétségeinkkel.
Zárásként olvassuk fel a 139. zsoltárt, és énekeljük el újra az éneket is.
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2. BARÁTSÁG
Az alkalom elején nézzünk meg együtt egy jelenetet a Jóbarátok című
sorozatból. Ha az idő engedi, legyen egy egész epizód, csak húsz perc.
Olyat válasszunk, ahol a barátság küzdelmes oldala is megjelenik, de vé
gül a szeretet győzedelmeskedik.
Beszélgethetünk is róla, vagy akár átvezetés nélkül játsszuk a következő játékot:
Álljon jobbra,
• aki szerint a barátság fontosabb, mint a családi kötelék.
• aki szerint a barátság fontosabb, mint a szerelem.
• aki szerint a barátságért kell áldozatot hozni.
• aki szerint létezik örökre szóló barátság.
• aki azt mondja, inkább egy-két nagyon jó barát, mint sok felszínesebb.
• aki szerint minél többet adsz bele, annál többet várhatsz el.
• akinek van olyan barátja, aki mindent tud róla.
• aki szerint csak az azonos nemből kerülhet ki nagyon jó barát.
• aki szerint a barát minden kérésének eleget kell tenni.
• aki volt már mérgező barátságban.
• aki volt már mérgező barátságban, és kilépett belőle.
Minden kérdésnél álljunk meg egy picit, és tegyünk fel kérdést velük
kapcsolatban. Miért gondolja így, mesélje el, stb. Mindig másokat szólít
sunk meg!
Ezután üljünk le egy körben, és próbáljuk megfogalmazni saját szava
inkkal az eddigiek alapján, mit jelent a barátság. Beszélgessünk arról
is, van-e kedvenc filmjük, könyvélményük a barátsággal kapcsolatosan.
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Ezek mit fogalmaznak meg? Hozzuk szóba azt is, hogy létezik mérgező
barátság. Mik ennek a jelei? Honnan tudhatjuk, hogy a másik nem bajban
van, és emiatt viselkedik így? Ezek a kérdések napi szinten megjelennek
az életükben, szánjunk rájuk időt.
Az alkalom végén olvassuk fel Jn 15,13-at. Ez alapján rövid áhítattal,
igei gondolatokkal zárjuk az az ifiórát.
3. CSALÁDI KAPCSOLATOK
A gyülekezést követően énekeljük el az Adj értelmet című éneket! Lehet
több ének is, akkor ez legyen köztük az utolsó. Az alkalom igei alapvetése
a József-sztori. Olvassuk el belőle együtt azokat a részeket, amelyeknek
családi vonatkozásai vannak, de természetesen elevenítsük fel együtt
az egész történetet. Családi vonal: az apa kényeztető, kivételező szeretete, a testvérek féltékenysége, a hencegő álmok, a testvérek gonosz ter
ve és kivitelezése. Végül pedig a találkozások, a próbatétel, a változás
megtapasztalása a testvérek szívében és a megbocsátás.
Az óra célja, hogy meglássuk, rávilágítsunk, a bűn hatása alól ez a téma
sem mentes, Istentől való elszakadottságunk következményeit magán
hordozza ez a legbensőségesebb közösség is, a család. Ugyanakkor Isten
akaratában és Isten vezetésében ott rejlenek a megoldások, és ezekkel
helyre tud állni a békesség. A legfontosabb eszköz vagy fegyver a megbocsátani tudás. Világítsunk rá arra, hogy mindenki vétkezhet egy családban, a szülői oldal és a gyermeki oldal is, de ekkor még maradjunk
a József történetből kiolvasott példáknál. Ne mondjunk el minden ötletet,
ami a mai családi problémák gyökere lehet, mert ez most az ő feladatuk
lesz.
Osszuk két csoportra a társaságot. Az egyik csoport feladata, hogy
keressen olyan élethelyzeteket, példákat, amikor a szülők „rontják el”,
amikor ők a hibásak egy felmerülő problémában. A másik csoport
ugyanezt a gyerekek szemszögéből vizsgálja meg. Ha végeztek, osszák
meg egymással, miről beszélgettek. Ilyenek kerüljenek elő: túlféltés, túl
zott szigor, elkényeztetés, kivételezés, a másik oldalról pedig engedetlen
ség, kihasználás, hazugság, féltékenység, játszmák stb. Ha ők maguk nem
hozzák ezeket, mondjuk el mi a végén.
Végül együtt keressünk megoldást a felmerülő és valószínűleg jól ismert élethelyzetekre. Alkalmazzuk a József történetében talált megoldá
sokat, és fordítsuk le a saját mai helyzeteinkre a fiatalokkal együtt.
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Mondjuk ki, családban élni hatalmas ajándék, megtartó ereje van, és azok
a küzdelmek, amelyeket kamaszként nehezen élnek meg, úgymond teljesen normálisak. De hangsúlyozzuk azt is, hogy nem mindig a szülők
a hibásak… :)
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4. SZERELEM, PÁRKAPCSOLAT
Ez a téma mindig nehéz a fiatalokkal, ugyanakkor fontos, és érdekli is
őket. Az alkalom elején mindenképpen legyen egy-két hangulatoldó, fe
szültségoldó játék. Javasolnám a székes játékot. Ez persze bármikor lehet
kezdő- vagy zárójáték. A lényege, hogy az egész teremben tegyük le
a székeket teljesen szétszórva, de nagyjából egyenletesen. Legyen egy
üres szék, a többire üljenek le a gyerekek. A játékvezető határozzon meg
egy időtartamot: fél perc, egy perc stb., amin belül neki le kell ülnie az
üres székre. Indítsa el a stoppert, és induljon el az üres szék felé. A játék
vezető nyeri a játékot, ha az adott időn belül le tud ülni, a gyerekek nyer
nek, ha nem tud leülni. A széket azzal lehet védeni, ha valaki átül rá, igen
ám, de ezzel egy másik szék válik szabaddá, és arra indul tovább a játék
vezető. Szabályok: a játékvezető nem futhat, csak sétálhat. Egy székre
egyszerre egy ember ülhet rá. Ha egy védő felállt a székéről, ugyanoda
nem ülhet vissza egyből. A gyerekek beszélhetnek egymással, a játékvezető csak némán gyalogol. Lényeg, hogy a gyerekek próbáljanak minél
hatékonyabb együttműködést kitalálni, kialakítani. Nagyon pörgős és
vicces játék. Sok kört lehet játszani, mert egy-két perc alatt el szokta fog
lalni a széket az aktuális játékvezető.
Énekeljünk néhány kedvencet, majd osszuk négy részre a társaságot.
Mindegyik csapat kap egy igeszakaszt és néhány kérdést.
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cseleke
dettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk.”
(1Jn 3,18–19)
• Mennyire fontosak egy párkapcsolatban a tettek?
• Hogyan mutathatom ki tettekkel azt, hogy én a másikat szeretem?
• Hogyan lehet valaki igazságos egy párkapcsolatban?
• „Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben,
mert a szeretet sok bűnt elfedez.” (1Pt 4,8)
• Hogy jelenik meg a kitartás egy párkapcsolatban?
• Milyen bűnök, vétkek bocsáthatók meg a szerelemben?
• A szeretet valóban sok bűnt elfedez? Mindenre igaz ez?
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„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni 
is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában
vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szere
tet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyono
mat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi
hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem
keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem
örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen 
bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni;
legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes
a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.
Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem,
elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk,
akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy 
fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad
a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a sze
retet.” (1Kor 13)
• Pál apostol felsorolásából melyik a legfontosabb számodra, és miért?
• Be lehet mindent tartani egy párkapcsolatban?
• Milyen különbségek vannak a „világi” ember szeretetfogalma és
a Pál által használt jelzők közt? Van különbség?
„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörü
letes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást,
és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen:
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé
pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.”
(Kol 3,12–14)
• Egy párkapcsolatban hogyan lehet megvalósítani a Pál által írt
tanácsokat?
• Meg lehet bocsátani „valóságosan” egy rosszul végződött párkapcsolat, egy szakítás után?
• Az Újszövetség többféle kifejezést használ a szeretetre, ezek közül
a legfontosabb az agapé (önfeláldozó, önmagát adó szeretet). Szük
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ség van egy párkapcsolatban az „áldozatokra”? Nem sérülhetünk
ezáltal nagyon?
Adjunk elég időt a gondolkodásra, és végül mindegyik csoport kérdéseit vitassuk meg röviden a közösségben is. Végül olvassuk fel vagy
idézzük fel az ember teremtésének történetét, amelyben szépen kirajzo
lódik előttünk, hogy a szerelmi kapcsolat Isten rendje, terve és ajándéka.
Énekkel és imádsággal fejezzük be az alkalmat, és utaljunk vissza arra,
hogy végére értünk az emberi kapcsolatainkról szóló sorozatnak. Önma
gam, barátaim, családom és végül a szerelmi kapcsolat voltak a felmerülő
kérdéseink.

December
Készülés karácsonyra
Bizonyára minden gyülekezetnek van egy karácsonyi műsora, amelyen
talán nemcsak a kisgyermekek, hanem a konfirmandusok és ifisek is sze
repelnek. Ez a hónap lehetőség a készülésre, az ifik időpontjában gyako
roljuk be a műsort. A továbbiakban karácsonyi előadásra, feldolgozásra
javaslok néhány forgatókönyvet, előadást, jelenetet.
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BIRTHDAY JESUS1
A videón egy angol nyelvű jelenetet látunk, de be lehet hozzá állítani ma
gyar feliratot. A téma Jézus születésnapja. Jézusnak meglepetésbulit sze
rveznek a barátai, és mindenféle furcsa ajándékot hoznak neki. Bibliát,
homokot a Szentföldről, egy keresztet, egy gumicsónakot, hogy ebbe ül
jön, ha elfárad vízen járás közben. Szóval csupa számára felesleges dolgot.
Közben Jézus beszélgetni próbál velük, szeretné megtudni, hogy vannak,
mi van velük, de senki sem válaszol, senki sem hallgatja végig, egymás
szavába vágva csak hordják az ajándékokat. Mikor észreveszik, hogy
Jézus nem örül, megsértődnek, és azt mondják, legközelebb nem is kap
semmit. Sorra otthagyják őt, mire Jézus utánuk kiált: „Na de srácok, ami
re igazán szükségem van, azok ti vagytok!” Nagyon jól elő lehet adni, ki
lehet dolgozni, további ötletekkel kiegészíteni, de akár így önmagában
is tökéletesen megállja a helyét.
1

https://youtu.be/x03HWZZKdkI.
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A másik javaslatom egy kedves karácsonyi történet a zálogházban
ADVENTI TÖRTÉNET
Helyszín: zálogház, Pappy, a tulajdonos végig jelen van, hozzá folyamato
san érkeznek a vásárlók és a szomszédok.
Szomszédnő Pappy, idén is egyedül ünnepled a karácsonyt?
Pappy Tudod, Mary, mióta meghalt a feleségem, a lányom sem látogat
engem.
Szomszédnő Nem is tudsz róla semmit?
Pappy A címére írt leveleket tíz éve visszahozza a postás… Fogalmam
sincs, hol él, de nagyon hiányzik!
Első vásárló Jó reggelt! Szeretném zálogba adni fél évre a nyaklán
comat.
Pappy Hadd nézzem!
Szomszédnő De szép!
Első vásárló Igen, az anyukámé volt.
Pappy Míves darab. Mennyit akar érte?
Első vásárló A fiaimnak szeretnék karácsonyra síléceket vásárolni, meg
síbakancsokat. A lányomnak meg korcsolyát.
Szomszédnő A férje nem ad pénzt ezekre?
Első vásárló A férjem elhagyott bennünket.
Pappy Itt a nyaklánc ára, ebből telik majd az ajándékokra.
Első vásárló Nagyon köszönöm, uram.
Pappy Megőrzöm önnek a nyakláncot, majd visszajön, ha lesz elég pén
ze kiváltani!
Első vásárló Az Isten áldja meg a jóságát! Viszontlátásra!
Szomszéd gyerek Anya, azonnal gyere haza! Nagymama szénné égette
a sütőben a mézeskalácsot!
Szomszédnő Annyira tudtam!!
Szomszéd gyerek Most sír szegény, vigasztald meg! Nem akarta, de sze
gény már nem tud mindenre figyelni…
Pappy Menjetek csak!
Második és harmadik vásárló Jó napot!
Pappy Üdvözlöm magukat! Miben segíthetek?
Második vásárló A pecsétgyűrűmet szeretném kiváltani.
Harmadik vásárló Én pedig a zsebórámat.
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Pappy Máris hozom mindkettőt.
Második vásárló Szép hangja van az ajtócsengőnek.
Harmadik vásárló Igen. Valóban nagyon kellemes!
Pappy Itt is vannak. Tessék! Tessék! (fordítva adja oda a tárgyakat)
Második vásárló Nahát, de gyönyörű zsebóra!
Harmadik vásárló Felpróbálhatnám a gyűrűjét?
Pappy Elnézést kérek, hogy összecseréltem.
Második vásárló Ugyan. Semmi baj. Mit nem adnék egy ilyen óráért!
Harmadik vásárló Adja a pecsétgyűrűjét! Cseréljünk!
Második vásárló Benne vagyok! Cseréljünk!
Pappy Ez gyorsan ment!
Harmadik vásárló És magának köszönhetjük. Boldog karácsonyt!
Második vásárló Gyönyörű hangja van a csengőjének!
Csengő Családi örökség vagyok. Velem nyitotta a boltot Pappy dédapja.
Több mint száz éve itt csilingelek.
Pappy Nagyon a szívemhez nőttél.
(Házbéli gyerekek egyszerre jönnek.)
Gyerekek Csókolom!
Pappy Szervusztok!
Első gyerek Megígértük Pappy bácsinak, hogyha már szépen tudjuk
a karácsonyi énekünket, előadjuk itt a boltban.
Második gyerek A karvezetőnk elégedett.
Harmadik gyerek Ez lett a kedvenc dalom.
Első gyerek Én olyan büszke vagyok, hogy már a kórusban énekelhetek!
Második gyerek Tetszik tudni, fellépünk az iskola karácsonyi koncertjén.
Harmadik gyerek Tessék eljönni!
Gyerekek Igen! Pappy bácsi!
Harmadik gyerek Tessék meghallgatni minket!
Második gyerek Már jegyet is vettünk Pappy bácsinak. (hirtelen a szájá
hoz kap)
Első gyerek Ezt most miért kellett elárulnod? Tudod, hogy meglepetés
nek szántuk!
Pappy Jól van, jól van, kezdjétek már el!
(Eléneklik a karácsonyi éneket.)
Pappy (tapsol) Gyönyörű! Köszönöm ezt a szép ajándékot, gyerekek!
Második gyerek A koncerten még ennél is szebb lesz!
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Harmadik gyerek Itt a jegy, Pappy bácsi!
Pappy Köszönöm szépen.
Harmadik gyerek Anyukám majd foglal helyet Pappy bácsinak. Ő nagyon jól tud furakodni.
Pappy Feltétlenül meghallgatlak titeket.
Első gyerek Menjünk, mert lekéssük a főpróbát.
Gyerekek Csókolom! (kimennek a boltból)
Fiatal szomszéd Pappy, jó hírem van. Rátaláltam a lányodra a Facebookon.
Pappy Hála istennek, legalább tudom, hogy életben van.
Fiatal szomszéd Bejelöltem ismerősnek!
Pappy És?
Fiatal szomszéd Még nem jelölt vissza. De amint megteszi, szólok. Bol
dog karácsonyt, ha addig nem találkoznánk. (kimegy)
Pappy Neked is!
Idősebb szomszédnő Pappy, hoztam neked a karácsonyi kalácsot.
Pappy Hű, még mindig milyen finom illata van!
Idősebb szomszédnő Tedd fémdobozba, és akkor hetekig nem fog kiszáradni.
Pappy Köszönöm.
Idősebb szomszédnő Ugyan, semmiség! Megérdemled.
Pappy Igaz, hogy nagyon hiányzik a lányom, de legalább a szomszédaim szeretnek.
Újabb szomszéd gyerek Csókolom! Pappy bácsi, apukám kérdezi, hogy
mikor jöhet ma át befejezni a sakkpartit.
Pappy A szokásos időben. Zárás után. Hét körül.
Újabb szomszéd gyerek Megmondom. Csókolom!
Negyedik vásárló Jó estét kívánok!
Pappy Jó estét! Járt már nálam?
Negyedik vásárló Nem, még nem. A feleségem járt ma önnél. Egy arany
nyakláncot hagyott itt.
Pappy Ezt bárki mondhatja.
Negyedik vásárló A lánc az édesanyjáé volt. Szívmedálban a vésett év
szám 1960, a név Martha.
Pappy Igen, ez igaz.
Negyedik vásárló Szeretném kiváltani a láncot, és visszaadni neki. Az
őt illeti. Soha nem válhat meg tőle.
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Pappy Ez nemes cselekedet magától, fiatalember. Fogja! Vigye!
Negyedik vásárló Remélem, meg fog bocsátani nekem.
Pappy Karácsony a legjobb alkalom erre. Próbálja meg!
Negyedik vásárló Köszönöm a biztatást!
Pappy Sok sikert!
Ötödik vásárló Jó estét, nyitva van még?
Csengő Hatig ma is, mint mindennap.
Pappy Mit szeretne?
Ötödik vásárló Csak körülnéznék…
Csengő Csak tessék!
Kislány Csókolom!
Pappy Szervusz, kicsi lány. Mi járatban?
Kislány Szeretnék venni egy ajándékot.
Pappy Lássuk csak! Kinek lesz az ajándék?
Kislány Nagypapámnak. De nem tudom, mit vehetnék.
Pappy Nézz körül, aztán majd segítek.
Ötödik vásárló Nem tudom eldönteni, visszajöhetek holnap?
Csengő Mindennap nyitva vagyunk!
Pappy Várni fogom.
Kislány (odamegy a csengőhöz)Ez éppen jó lesz. Anya mondta, hogy
nagyapa szereti a zenét.
Pappy Sajnálom, kisasszonykám. A csengettyű nem eladó. Nem válha
tok meg tőle.
Csengő A dédapja velem nyitotta a boltot. A nagyapjának, az apjának
is én csilingeltem. Azt hiszem, szeretnek.
Pappy Tudod, kicsi lány, nekem már nem sok mindenem maradt, csak
az emlékeim és ez a csengő.
Kislány Azt hiszem, értem. Mindenesetre köszönöm. (kilép a boltból)
Pappy Miért is ne? Miért ne adjam oda a csengettyűt valakinek, aki örö
möt akar szerezni vele.
Csengő Várjon csak, kis hölgyem!
Pappy Mégiscsak eladom a csengőt.
Kislány Ó, nagyon köszönöm, uram. Nagyapa olyan boldog lesz! (El
mennek a csengővel.)
Pappy Nem teszek fel újat az ajtóra. (Elfordul és pakolászik.)
(Csengőszó, a kislány visszajön egy nővel.)
Pappy Mi történt, kis hölgyem? Meggondolta magát?
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Kislány Nem. Anya azt mondta, hogy tiéd az ajándék.
Pappy Az enyém?
Kislány Neked vettem.
Hang Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Kislány Te vagy a nagypapám.
Pappy lánya Szia, apa! Boldog karácsonyt!
Ezt a darabot alapul lehet venni, megosztani vásárlói szerepeket, ha töb
ben vannak, vagy ismételni a szereplőket, ha kevesen. Mi többször elő
adtuk, nagyon-nagyon jól sikerült.
Két műfajt ajánlanék még, az egyik az árnyjáték, ezt is sokszor csinál
tuk, például Panov apó történetével, illetve a Rorate című novellával. Kell
hozzá egy nagy kifeszített lepedő hátulról erősen megvilágítva, a mozdu
latokat fontos gondosan megtervezni és jól kigyakorolni. Nagyon hatásos,
érdekes. Ennek kicsit ellentéte, és szintén nagyon izgalmas, látványos
forma a fényjáték. Teljes sötét szükséges hozzá, illetve egy-két UV-lámpa
szemből. A szereplők feketében legyenek és napszemüvegben. Egy történet szereplőit vágjuk ki hófehér papírból, kartonból (vagy a kivágott
papírt ragasszuk kartonra), és ezeket mozgatva adjuk elő a történetet.
Közben hangozhat egy szép zene, vagy valaki olvassa a történetet (például
a karácsonyi történetet).
Amennyiben nincs szokásban a nagyobbak karácsonyi szereplése,
a decemberi ifikre javasolnék ismét közös mézeskalácssütést és díszíFrissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv
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tést, egy másik alkalomra pedig filmklubot teázással, beszélgetéssel. Ez
esetben kisebbekkel is felhasználhatjuk a javasolt jeleneteket, bár a Jézus
születésnapja videó kifejezetten ifis korosztályra alkalmas.
Ez a korosztály még talán szívesen kihúzza egymás nevét megajándé
kozásra is. Ezt megtehetjük a hónap elején és az utolsó decemberi talál
kozáson, akár a főpróbán (nem feltétlenül a gyülekezeti karácsonyon)
átadhatjuk egymásnak az ajándékot. Összeszokott, rendszeresen együtt
lévő társaság esetén érdemes ebbe is energiát fektetni.
Decemberben mindenképp szerveznék egy szilveszteri (előszilveszteri, utószilveszteri) összejövetelt az ifi részére. Ezen éneklés, áhítat, kö
zös (virsli)vacsora, vidám játékos vetélkedő lehetne a program. Ennek
szervezésében a fiatalok is segíthetnek, például ők készítik a vetélkedőt.
Egy vicces vígjáték közös megtekintése is beleférhet, vagy táncház, eset
leg karaoke.

Január
A hónap témája: Pályaválasztás, ismerkedés hivatásokkal
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Ebben a hónapban ismét egy sorozatot készítenék, minden péntekre (ifi
re) meghívott vendégekkel. Természetesen más módszerrel is meg lehet
valósítani ezt a témát, de meglátásom szerint ez nagyon vonzó, és azt is
lehet mondani, hogy feltétlenül jöjjenek el, tiszteljük meg a vendégeket
azzal, hogy meghallgatjuk őket. Minden alkalomra két vendéget hívjunk,
akik lehetnek a gyülekezet tagjai vagy ismerőseink máshonnan. Szerin
tem fontos, hogy alapvetően keresztény emberek érkezzenek. Az egyikük
inkább reál-, a másikuk inkább humán vagy művészi beállítottságú szak
mát, hivatást képviseljen.
Ezekben a hetekben mi kevesebbet fogunk szerepelni, aktívan ifit
vezetni, viszont ne felejtsük el, hogy nagyon sok előkészítő munka van
ezekkel a beszélgetésekkel is. Már hetekkel előre beszéljük meg az időpontokat, és mondjuk el (írjuk le e-mailben), hogyan képzeljük el az alkal
makat, mire készüljenek, mire számítsanak.
Az alkalmak elején énekeljünk, majd köszöntsük és mutassuk be a ven
dégeket. Kérjük meg őket, hogy öt-öt percben meséljenek magukról,
a foglalkozásukról, és egy érdekes történetet osszanak meg a fiatalokkal.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Esetleg villantsanak fel valami nehézséget, kihívást, és valamit, ami öröm
abban, amit csinálnak. Ezt követően kérjük meg a fiatalokat, hogy válas�szanak. Ha nagyon aránytalan lesz az eloszlás, kicsit avatkozzunk bele,
és tereljük át a csapat egy részét. Lehetőség szerint két külön helyiségben beszélgessenek a vendégekkel, akiket kérjük meg arra, hogy az első
húsz percben meséljenek arról, miért választották a foglalkozásukat, mi
mindent kellett hozzá tanulni, hol, mennyi ideig, és milyen örömei és
milyen nehézségei vannak. Ezt követően lehet kérdezni, beszélgetni.
Ha kevesen vannak az ifiben, akkor mindenki hallgasson meg mindenkit, esetleg kicsit rövidebben beszéljenek a vendégek, és ezt követően vegyesen lehessen kérdezni őket.
Végül ismét gyülekezzünk össze (ha külön voltunk), énekeljünk,
tartsunk egy rövid záróáhítatot, és egy kis ajándékkal köszönjük meg a
vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást. Hirdessük ki, kiket várunk
legközelebb.
• Első alkalom
Javasolt vendégek: jogász és építész
• Második alkalom
Javasolt vendégek: egészségügyi dolgozó (orvos, nővér, ápoló, gyógy
tornász, akár gyógyszerész) és informatikus/programozó
• Harmadik alkalom
Javasolt vendégek: pedagógus és újságíró/tévés, filmes munkatárs
• Negyedik alkalom
Javasolt vendégek: színész/pszichológus/coach és önkéntes munká
ban tevékenykedő ember
Természetesen lehet másképp kombinálni a szakmákat vagy más fog
lalkozásokat keresni, kitalálni, ami érdekes, amit szeretnénk megismer
tetni a fiatalokkal. Próbáltam egyrészt olyan szakmákat válogatni,
amelyek keresettek, felkapottak, de olyanokat is, amelyeket fontos, hogy
megismerjenek, mert nagy szükség van rájuk. A másik megjegyzésem,
hogy én nagyvárosi ifivel dolgozom, lehet, hogy egy kisvárosi, vidéki
környezetben egészen más embereket tudok elérni, vagy más érdekli
a fiatalokat. A saját közegemből indultam ki, de természetesen bármire
lehet módosítani. Ha sok ebből a teljes hónap, az utolsó legyen egy film
klub. Filmötletek: Bakancslista, A remény rabjai (amennyiben mindenki
tizennégy év feletti), Mindenható stb.
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Február
A hónap témája: Hogyan olvassuk a Bibliát?
Érdekességek az Ószövetségben
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1. HOGYAN OLVASSUK A BIBLIÁT?
Az óra elején énekeljük el a Szavad törjön utakat kezdetű éneket. Ezután
álljunk fel. Állítások következnek, amelyekről döntsük el, véleményünk
szerint igazak-e vagy sem. Aki igaznak ítéli, álljon a terem jobb oldalára,
aki hamisnak, álljon a bal oldalra. Ha valaki nem tud dönteni, helyezkedjen el ahhoz az oldalhoz közelebb, amelyik felé hajlik a választásában.
Ezután soroljuk az állításokat, várjuk meg, hogyan helyezkednek el, majd
néhány embert mindig szólítsunk meg, miért gondolja így.
Az állítások:
• A Biblia a világ legismertebb könyve.
• A Biblia a világ legkeresettebb könyve.
• A Biblia a világ legjobb könyve.
• A Biblia alapján meg lehet ismerni a világot.
• A Biblia alapján meg lehet ismerni az embert.
• A Biblia alapján meg lehet ismerni Istent.
• Csak a Biblia alapján lehet megismerni Istent.
A „játék” után üljünk le körben, és beszélgessünk kicsit tovább közösen a következő kérdésekről: Fontos számodra a Biblia? Ki az, aki olvas
sa a Bibliát? Ki az, aki naponta olvassa? Ki az, aki hetente? Ki az, aki rit
kábban, de kézbe szokta venni? Aktuális ma a Biblia szövege? Mennyire
áll közel a modern emberhez? Mennyire áll közel a természettudomány
hoz? Mennyire áll közel a világvallásokhoz? Mennyire áll közel hozzám?
Ezeket a kérdéseket fő irányvonalként ajánlom, természetesen nem kell
mindet végigbeszélni, talán arra idő sem lenne. Ami a csoportot legjobban megmozgatja, érdekli, arról beszélgessünk.
A beszélgetés végét formálhatjuk kicsit tanító jellegűvé, például ennek
a klasszikus igének az alapján: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;
hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített le
gyen.” (2Tim 3,16–17)
Az utolsó feladatot csoportokban dolgozzuk fel. Minden csoport meg
kapja ezt az ámószi igeszakaszt:
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

„A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek
lesz az Úr, a Seregek Istene – ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, 
szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán meg
kegyelmez József maradékának az Úr, a Seregek Istene.” (Ám 5,14–15)
A feladat pedig ezzel kapcsolatban ez lehetne: Olvasd el a szöveg kör
nyezetét (Ám 5,1–27), majd újra az igeszakaszt. Válaszold meg a következő kérdéseket:
• Ki a cselekvő? Mit tesz pontosan?
• Hol járunk a Biblia idővonalában?
• Miért történik mindez?
• Mi az igevers jelentése a szövegben?
Akár még a csoportban vagy ismét nagy közösséggé alakulva keressük
a választ ezekre a kérdésekre is: Mit kér tőlem Isten? Milyen változás
lesz(lehet) az életemben? Hol lehetnek akadályok? Adhatok ebből vala
mit a másik ember felé is?
Az alkalom végén énekeljük el a Jöjj, add tovább a jó hírt kezdetű éne
künket!
2. HOGYAN VISZONYULJUNK AZ ÓSZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEKHEZ?
Volt már szó korábban a törvényről mint védőkorlátról; most kicsit más
vonatkozásában kerül elénk. Gyülekezéskor énekeljük az Annyi mindent
hordozunk a világban kezdetű éneket.
Kérjük meg a fiatalokat, hogy írjanak szabályokat, törvényeket, amelyek jelen vannak az életükben. Legyenek köztük fontos, hasznos és ha
szontalannak tűnő szabályok is, írják le, melyek azok, amelyekkel valaki(k) az ő életüket szabályozzák. Minden egyes törvényt, szabályt külön
kis papírra írjanak. Egyesével, maximum kettesével dolgozzanak!
Ha elkészültek, helyezzünk egy hosszú madzagot a földre, majd kérjük
meg őket, hogy olvassák fel, amit írtak, és helyezzék el ezen a hasznossági
vonalon aszerint, mennyire érzik fontosnak, szükségesnek, hasznosnak
az adott szabályt. Ez már közös alkotás legyen, azaz közös megegyezéssel
döntsék el, hová kerül a papír. Vezessük a feladatot hatékonyan és békes
ségben. Beszélgessünk arról, miért vannak szabályok az életünkben. Mi
kor vagy mitől hasznos, illetve haszontalan egy szabály?
Tanítsunk röviden arról, hogy a Bibliában nagyon sok szabállyal, tör
vénnyel, rendelkezéssel találkozunk. Egészen az első lapjaitól kezdve,
különösen az Ószövetségben sok-sok isteni parancsot, szabályt olvasunk.
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Fontos, hogy a Biblia nem törvénykönyv, hanem egy történet, amelyben Isten vezeti a népét, és ebben a vezetésben sokszor ad útmutatást
a népnek. Vajon tudja-e valaki, mi az első parancs, amit Isten ad? („A kert
minden fájáról szabadon ehetsz, de…”) Ha megfejtettük, ez alapján beszélgessünk Isten törvényeiről, próbáljuk oda kifuttatni a beszélgetést,
hogy ezek sokszor a vele való kapcsolatunkról szólnak, a belé vetett biza
lomról vagy arról, mennyire tudunk az ő mindenhatóságára és bölcsessé
gére hagyatkozni.
Vizsgáljuk meg a Tízparancsolatot is. Vegyük kézbe, és előzetes isme
reteik alapján mondják el, mi mindent tudnak róla. Hogyan csoportosít
juk, mikor, hogyan adta át Isten az ő népének? Miért adta? Mondjuk el,
hogy ezen túlmenően hatszáztizenhárom törvény, illetve rendelkezés
található az Ószövetségben, amelyek a zsidó nép életének minden terüle
tét szabályozni kívánták.
Ezután rendeződjenek párba vagy csoportokba, és adjunk a kezükbe
ószövetségi törvényeket. A következőket javaslom:
„Ne légy bosszúálló, se haragtartó néped fiaival szemben! Szeresd fele
barátodat, mint magadat!” (3Móz 19,18)
„Örök rendelkezés legyen ez mindenütt, ahol laktok, nemzedékről nem
zedékre: se kövérjét, se vért ne egyetek!” (3Móz 3,17)
„Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne
szennyezd be házadat, ha valaki leesnék róla.” (5Móz 22,8)
„Ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény életét, mert ti
is jövevények voltatok Egyiptomban.” (2Móz 23,9)
„Ha kölcsönadsz valamit felebarátodnak, ne menj be a házába, hogy zá
logot végy tőle! Állj meg kint, és az az ember, akinek kölcsönt adtál, maga
vigye ki hozzád a zálogot.” (5Móz 24,10–11)
A csoportokban gondolják végig, melyik mennyire bizonyult hasznos
törvénynek, és miért. Végül közösen is hallgassuk meg és beszéljük át
ezeket, kitérve arra, hogy mennyire fontos volt az áldozat bemutatása,
és sok törvény ezzel kapcsolatos; aztán fontosak voltak a rítusok, néme
lyik szabályt ez magyarázza. Ezek megkülönböztették őket más népektől
is, és ezek a törvények tették tisztává más népekkel szemben.
Az alkalom záró részében a törvény(ek) megtarthatósága, betartható
sága legyen a téma. Hiszen látjuk, hogy Isten törvényt adott, a nép pedig
sokszor megszegte azt. Még több szabályt kaptak, de az sem segített iga
zán a tiszta és szent életre. Új „törvényre” volt szükség. Ez nem azt jeGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

lenti, hogy minden korábbi felesleges volt, mert azok is az ember védel
mét és javát szolgálták és az Istennel való kapcsolat megélését tették
lehetővé. Viszont Isten saját maga írta felül ezeket azzal, hogy az idők
teljességében elküldte Jézus Krisztust, aki betöltötte a törvényt. Aki maga
volt az áldozat, ezért nincs szükség többé áldozatra. Aki egymaga legyőzte a bűnt és a halált, hiszen mi több száz rendelkezéssel sem tudtuk
legyőzni azt. Jézus egy törvényt írt a szívünkbe: szeresd az Urat és szeresd a másik embert. A szeretet parancsa írja felül mindazt, ami korábban
kifejtve állt előttünk. Nem eltörölte azokat, de betöltötte szeretetével,
nem szükséges már küzdeni vele, de egyvalami szükséges: hogy mi is
követői legyünk ebben a tőle kapott és tanult szeretetben.
Az óra végén imádkozzunk, és énekeljük a Szeretni nem puszta szó
kezdetű éneket!
3. ÉRZELMEK A ZSOLTÁROKBAN
Néhány nappal az alkalom előtt kérjük meg a fiatalokat körüzenetben,
hogy küldjenek olyan zenéket, amelyeket akkor szoktak hallgatni, amikor
szomorúak, rossz kedvük van, vagy dühösek, és olyat is, amit boldog,
vidám állapotukban vesznek elő.
Az óra elején játsszunk le ezekből az összegyűlt zenékből néhányat
külön csokorban: Ilyesmit hallgatunk, amikor… Ilyen zenét hallgatunk,
amikor… Persze biztosan kíváncsiak lesznek, ki melyik zenét küldte, de
most nem ez a lényeg. Ha meghallgattuk a csokrokat, kezdjünk is bele
a témába.
Páros munkához vagy kisebb csoportoknak adjunk zsoltárokat. Legyen köztük hálaadó, dicsérő, bűnvalló, szomorkodó és átokzsoltár is.
A feladat előtt meséljünk röviden a zsoltárokról: hol találjuk őket, mennyi
van, kik írhatták, valójában énekek, sok mindent kifejeznek. A csoportok
a szövegeket tanulmányozva keressenek választ a következő kérdésekre:
• Milyen érzelmeket fejez ki a zsoltár?
• Vajon milyen szituációban, élethelyzetben született?
• Mennyire érzed őszintének?
• Mennyire zavarnak az erős kifejezések, amelyek az érzelmeket fogalmazzák meg?
Amikor elkészülnek a csoportok, számoljon be mindenki a beszélgetésről pontról pontra, de először minden csoportban valaki olvassa fel
a zsoltárt.
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Közösen megállapítjuk, hogy amikor a zsoltárok szerzői megfogalmazták ezeket a szövegeket, érzéseiket vitték bele az imádságba, nagyon változatosan hangot adva nekik. Felmerül a kérdés, vajon ezt mi is
megtehetjük-e. Mi fér bele az imádságainkba, milyen lelkiállapotot tükröznek vissza? Beszélgessünk ezekről a kérdésekről őszintén. Fogalmazzuk meg, mondjuk ki, hogy ezek a szövegek példaként is, segítségként is állhatnak előttünk, amikor szeretnénk megfogalmazni a saját
imádságunkat. Vitassuk meg, segít-e nekünk érzéseink őszinte megfogalmazásában, ha mások érzelemben gazdag imádságát olvassuk. Végül beszéljünk arról is, lehet-e, szabad-e dühösnek lenni és mindezt
Isten elé vinni. Miért születtek az átokzsoltárok? (Az ember inkább Isten elé tegye le a dühét, keserűségét, mint hogy másokra öntse ki.)
Az alkalom végére válasszunk egy szép hálaadó zsoltárt, és énekeljünk zsoltár alaphangú éneket.
4. JÉZUS SZÜLETÉSE A (KIS)PRÓFÉTÁK TÜKRÉBEN
Tanító jellegű órára készüljünk, feltehetőleg nincs olyan sok előzetes is
meretük a prófétákról, különösen a kisprófétákról. Akár haladhatunk
a következő vázlat mentén.
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A tanítást követően alkossunk négy csoportot! Minden csoport kapjon
egy próféciát az alábbiak közül.
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén
lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel
neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan 
vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát
verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján.
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és
tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,1–5)
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke 
nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr
ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem
a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél
a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dol
gában.” (Ézs 11,1–4a)
„Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érke
zik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó
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hátán. Mert kiirtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből –
mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek; uralma
tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig.” (Zak 9,9–1)
„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei kö
zött, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása
visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgál
tatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog 
térni Izráel fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az
Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed
a föld határáig. Ez lesz a békesség!” (Mik 5,1–4a)
A csoportok beszélgessek a következő kérdések alapján:
• Az egyházi esztendő mely időszakához kapcsolódnak ezek a prófé
ciák? Hogyan kapcsolódik oda az igeszakasz? Milyen szimbólumok,
motívumok köszönnek benne vissza?
• Milyen újszövetségi, jézusi történet jut eszedbe erről?
• Hogyan írnád le ez alapján, hogy kicsoda a mi Urunk? Milyen Urunk
van?
(Adventi próféciák vannak előttünk, remélhetőleg megfejtik a fiatalok,
ha nem, vezessük őket ebben.)
Az órát és a hónap témáját zárjuk egy rövid összegzéssel. Szó volt ar
ról, hogyan olvassuk a Bibliát, vizsgáltuk a törvényeket, a zsoltárokban
és a saját imáinkban megjelenő érzelmeket és a Biblia különleges részeit,
az ószövetségi próféciákat, amelyek hitünk szerint Jézus Krisztusra mu
tatnak. Zárásként mindenki nevezzen meg egy dolgot, ami újdonság,
érdekesség volt számára ebben a hónapban. Énekeljünk olyan éneket,
amely az elmúlt alkalmakon került elő, és az igéről, az ige által teremtett
hitről vagy közösségről szól.

Március
A hónap témája: Úrvacsora, úrvacsora gyermekekkel
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1. JÉZUS ASZTALÁHOZ HÍV MINKET
Az alkalom elején énekeljünk sokat az úrvacsora témájában. A Zarándok
énekben a 122–128. énekek mind alkalmasak erre. A terem közepén
egy kis asztalra előkészíthetünk egy kelyhet, a paténát ostyával, hogy
jelölje a témát, és segítsen a ráhangolódásban.
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Készítsünk előre jó néhány papírcetlit, rajtuk a következő feliratokkal:
polgármester, miniszterelnök, bank vezérigazgatója, Michelin-csillagos
séf, angol királynő, pápa, focibíró, takarítónő, cigány kisfiú, koldus, kerekesszékes lány, matektanár, hajléktalan ember, koronavírusos néni, ré
szeg bácsi, rasztás hajú fiatal, kukás bácsi. Bármivel kiegészíthetjük a sort.
Ezeket egyesével osszuk ki, ha kevesen vannak, kettőt, hármat is kaphat
valaki. A feladat, hogy egy asztalnál, ahol ők ülnek a főhelyen, kivel ülné
nek együtt szívesen. Kihez ülnének közel, kitől szeretnének messzebb
helyet foglalni, és ki az, akivel egyáltalán nem vállalnának asztalközössé
get. Ennek megfelelően tegyék le a cédulákat az asztalra, és röviden indo
kolják is meg döntésüket.
Miután ezt lezártuk, idézzük fel azokat a történeteket, amikor Jézus
betegekkel, bűnösökkel, vámszedőkkel, nőkkel (magyarázzuk el, milyen
dolog volt ez abban a korban) ült egy asztalhoz, és együtt evett velük.
Azt is hangsúlyozzuk, mennyire sokat mondott el maga a tény, hogy ki
kivel ül egy asztalhoz. Jézus mindenkivel vállalta ezt az asztalközösséget.
Bizonyosan ma is vállalná, azokkal is, akiket mi az asztal mellé vagy az
asztal végébe, magunktól távol tettünk. És ő készített valamit, amiben
mindig, a mai napig vállalja velünk ezt a közösséget, sőt hív minket ebbe
a közösségbe. Mert velünk is vállalja a közösséget.
Ezután idézzük fel az úrvacsoráról, az úrvacsora szerzéséről tanulta
kat. Olvassuk fel a szerzési igéket, és beszélgessünk közösen arról, mi is
történt Jézussal az utolsó vacsorán, és hogyan kapcsolódik mindez az ő
kereszthalálához. Beszélgessünk arról, mit jelent az, hogy mindez értünk
van. Gondolkodjunk közösen arról, hogyan kapcsolódik a gyónás az úrvacsorához, miért előzi meg azt. Figyeljünk arra, hogy ez az alkalom még
ne a gyakorlati megvalósulásról szóljon, hanem a fiatalok szintjén igyekezzünk átgondolni, átbeszélni mindent az úrvacsora fontos kérdéseiről,
evangélikus jelentéséről, elsősorban Luther tanítása alapján.
A zárókörben mindenki mondjon egy szót, egy kifejezést, amely a leg
inkább összekapcsolódik számára az úrvacsorával. Fel is jegyezhetjük
ezeket, következő alkalommal lehet ismét ezzel kezdeni. Talán ilyen sza
vak érkeznek majd: Jézus, Jézus teste, Jézus vére, hit, értem van, értem
adatott, bűnbánat, bűnbocsánat, közösség, közösség Jézussal, közösség
egymással, valóságos, jelen van, ajándék, kegyelem stb.
Zárásként az imádság után énekeljük el a Te vagy az út kezdetű éneket.
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2. SAJÁT EMLÉKEIM, ELSŐ ÚRVACSORAÉLMÉNYEM
A gyülekezés, éneklés után egy ráhangoló feladat következzen. Helyezzünk el a kör közepén egy asztalon különféle tárgyakat: plüssállat, ceruza,
toll, első osztályos füzet, hálózsák, biciklicsengő, szelet sütemény, fakanál,
tengerparti kép, karácsonyfadísz stb. Olyan tárgyakat válogassunk össze
akár ezeken túl, amelyekről a gyerekeknek valami „első” juthat eszükbe.
Első ovis napom, első iskolanapom, első ottalvós táborom, először anya
nélkül, első radírozható tollam, első emlékezetes karácsonyom, első sü
tésem/főzésem egyedül, első önálló biciklizésem, első tengerlátásom,
és bármi, ami ezekhez hasonló, és egy tizennégy-tizenöt éves fiatal életé
ben már lejátszódhatott. Akár első szerelem is lehet, mondjuk egy piros
szívecskével.
Miután jól megnézték a kikészített tárgyakat, kérjük meg, hogy válas�szanak közülük, és mondjuk is el, hogy aszerint válogassanak, amiről
eszükbe jut valami legelső az életükben. Mondjunk is egy konkrét példát,
hogy könnyebb legyen elindulni. Nem baj, ha többen is – valaki tollat,
másvalaki ceruzát, füzetet választva – az első iskolai napjukra gondolnak.
Ha valaki nem tud, nem baj, ha csak passzívan figyel. Akinél viszont van
tárgy, mesélje el azt a bizonyos első élményt, miért maradt meg benne,
jó élmény-e, vagy épp ellenkezőleg.
Ezután beszélgessünk arról, hogy mennyire fontosak, mennyire meg
határozóak életünkben ezek az úgynevezett első dolgok. Térjünk ki arra,
ezek mikor, hány éves korban jöttek el, mit hoztak, mit változtattak meg,
és vajon ideje volt-e ezeknek. Hogy látják, megfelelő korban érte-e őket
az a bizonyos első valami? Jobb lett volna később/korábban? Itt akár elő
is kerülhet, hogy van, aki éppen hatévesen, mások hét és fél évesen kezde
nek iskolát. Persze ne ragadjunk le itt, ez csak a ráhangoló beszélgetés.
Az óra következő szakaszában mindenki idézze fel, mikor volt az első
úrvacsoravétele. (Ha az adott gyülekezetben még nincs bevezetve a gyer
mekúrvacsora gyakorlata, nyilván mindenki a konfirmációját fogja meg
jelölni. Ha több év konfirmandusai vannak jelen, akkor ez már nem egy
időpont lesz. Ha már gyakorolják a gyermekúrvacsorát, akár lehet a fia
talok közt olyan, aki a konfirmációja előtt részesült az első úrvacsorában.)
Idézzük fel, meséljék el, milyen élményként maradt meg bennük, akárhogyan is történt. Úrvacsorázó gyülekezeti taggá váltak-e vajon? Ha igen,
más volt-e az az első alkalom, vagy nem, csak egy a sok közül? Bármikor
is, bármilyen helyzetben is volt az az első, határvonal volt-e? Ha igen,
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

mit választott el mitől? És végül érkezzünk el az előző témához: Megfelelő
korban ért el titeket? Hány évesek voltatok? Túl korán? Későn? Miért?
Milyen érzések vagy elvárások voltak bennetek előtte, amikor még nem
tapasztaltátok, és megkaptátok-e, azt kaptátok-e, amit vártatok?
Amennyiben a gyülekezetben nincs gyakorlata a gyermekúrvacsorá
nak, vagy a gyerekek nem, illetve keveset tudnak erről, ismertessük a tör
vényt, a lehetőségeket, és ennek tükrében beszélgessünk tovább. (2020
őszén a zsinat megszavazta, 2021 februárjában törvénybe foglalta, 2021
nagycsütörtökén bevezette a gyermekekkel történő úrvacsoravétel lehe
tőségét. Mindez ötéves kor felett valósulhat meg, megfelelő felkészítés
után, egy felnőtt kíséretében. Az első önálló úrvacsoravétel továbbra is
a konfirmációt követő ünnepi istentisztelet.) Az ellene, illetve mellette
szóló érvelésbe ne menjünk bele, maradjunk meg annál a kérdésnél, hogy
megfelelő korúnak éreztünk-e magunkat az első úrvacsoravétel alkalmával. Mondjuk el, hogy ezt a témát folytatjuk majd a következő alkalommal is.
Az óra végén énekeljük el az Ez az öröm el ne múljék kezdetű éneket.
Kivételesen adjunk „házi feladatot” a fiataloknak: kérjük meg őket, hogy
gondolják végig, mely érvek szólnak a gyermekek úrvacsoravétele mellett, és melyek ellene.
3. GYERMEKÚRVACSORA, ÚRVACSORA GYERMEKEKKEL
VAGY GYERMEKEK MEGÁLDÁSA?
A gyülekezést, imádságot, éneklést követően alkossunk két csoportot.
Az egyik csoport feladata, hogy próbáljanak az eddigi ismereteik, tapasz
talataik alapján érveket gyűjteni amellett, hogy a gyermekek is részesül
jenek e szentségben. Adjuk a kezükbe ezt az igeszakaszt:
„Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és
így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne aka
dályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek: 
aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen
sem megy be oda. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.”
(Mk 10,13–15)
A másik csoportot kérjük meg, hogy előzetes tudásuk, hittapasztalatuk, előző ifiórák, családi beszélgetéseik, olvasmányélményeik alapján
keressenek ellenérveket a gyermekek úrvacsorája kérdésében. Tegyék
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ezt bátran akkor is, ha alapvetően (szívük szerint) nincs ellenérvük, vagy
azonosulni tudnak vele, de bizonyára el tudnak képzelni olyan gyakorlati
szituációt, amely problémás lehet. A vezetőre bízom, hogy odaadja-e ne
kik a következő igeszakaszt, avagy nem:
„Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon
az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva meg
törte, és ezt mondotta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérette
tek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.« Hasonlóképpen
vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: »E pohár amaz új
szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az
én emlékezetemre.« Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok
e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul
eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére
ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyér
ből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem be
csüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.” (1Kor 11,23–29)
A csoport korát, érettségét vegyük figyelembe ennél a feladatnál. Nem
az a cél, hogy elrettentsünk, vagy minél több ellenérvet gyűjtsünk, és
ezáltal ellenérzést váltsunk ki, hanem az, hogy legyen párbeszéd, és őszin
tén elmondhassák a véleményüket. Mivel ötéves kor feletti gyermekek
felkészítést követően élhetnek a szentséggel, feltételezzük, hogy a tizen
három-tizennégy-tizenöt éves fiataloknak – akik túl vannak a konfirmá
ciói felkészülésen, az első és akár több úrvacsoravételen – van véleményük a témáról, vannak érzéseik mindezzel kapcsolatban.
A két csapat végül adja be a közösbe, miről beszélgettek, miket gyűjtöt
tek, mi pedig igyekezzünk szeretetben vezetni, terelni a beszélgetést,
adott esetben a vitát. Jó lenne, ha el tudnánk oda jutni, hogy mi a gyermeki hit. Próbáljuk meg ezzel lezárni ez a talán nem könnyű beszélgetést,
hogy a gyermekeknek is van, lehet hite, amit mi talán már másképp ér
zünk vagy ítélünk meg. Lehet, hogy a fiatalok még könnyebben vissza
tudnak emlékezni erre, akár mesélhetnek is róla.
Mondjuk el, hogy a következő alkalom a téma záróalkalma lesz, egy
filmet fogunk megnézni, amely valahol ott veszi fel a fonalat, ahol ezt
a beszélgetést abbahagytuk: a gyermeki hit kérdésénél.
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4. FILM
Az élet szép című filmet javaslom közös megtekintésre. A film nyilván
nem az úrvacsoráról szól, de csodálatos és szívszorító módon mutatja
be számunkra egy gyermek lelkét, kis világát és azt a hitet, amely abban rejtőzik. Ha van idő (legyen), egy kicsit beszéljünk erről, kapcsoljuk össze azzal a nagy témával, amellyel egész hónapban foglalkoztunk.
A film 1tizenkét éves kor felett megtekinthető, nagyon híres, több Oscar-
díjat is kapott.

Április
A hónap témája: A világ, amelyben élünk, teremtésvédelem,
környezetvédelem, sport
1. KI A TERMÉSZETBE!
Menjünk el kirándulni! Tervezzük meg és szervezzük meg április elejére
a közös kirándulást. A kiránduláson tegyünk megfigyeléseket a természetben: kivágott fák, viharban vagy fagyban sérült fák, újratelepített te
rület, védett növények, állatok élőhelyei vagy bármi hasonló. Készüljünk
zsákokkal és kesztyűvel, ha szemetet találunk, szedjük össze azt.
Ha sikerült ezt a programot egy szombati napra tervezni, a kirándulás
végén főzzünk valamit közösen, és beszélgessünk a látottakról a meg
adott szempontok alapján. Hívjuk fel a figyelmet azokra a szépségekre,
amelyeket láttunk, és a problémákra, amelyekkel szembesültünk. Ha pén
tek délután vágtunk neki, és este érkeztünk csak vissza, kérjünk meg
valakit a presbiterek közül, hogy egy kis vacsorát készítsen nekünk, ne
menjünk haza közös étkezés és beszélgetés nélkül.
2. FELELŐSSÉGÜNK VAN A TEREMTETT VILÁGÉRT – FILM
Nézzük meg közösen David Attenborough legújabb filmjét, címe: A life
on our planet (Egy élet a bolygónkon).2 A film döbbenetesen szép, hátborzongatóan hiteles, és nagyon határozottan hívja fel a figyelmet arra,
hogy mekkora felelőssége van egyetlen embernek is a világon azért, hogy

2 E sorok írásakor a film a Netflixen lelhető fel, csak angol nyelven, de remélhetőleg lesz
magyar felirat hozzá.
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a természet pusztulása a visszájára forduljon, és lassan elinduljon egy
helyreállító, helyreállítódó folyamat a világban.
Mivel hosszú filmről van szó, és lehet, hogy fordítani is szükséges lesz
néhol, ha csak angolul hozzáférhető, és a gyerekek esetleg nem értik jól,
ezért ezen a találkozáson nem, hanem a következő alkalommal beszélgetünk a látottakról, hallottakról. Ha adódik kérdés, ne hagyjuk válasz
nélkül, de mondjuk el, hogy a következő találkozásunk ennek a témának
a feldolgozásáról szól majd.
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3. HELYEM ÉS FELADATOM A TEREMTETT VILÁG MEGÓVÁSÁBAN
Ha valaki nem tudott ott lenni az előző alkalommal, otthon is megnézheti a filmet, de akár annak ismerete nélkül is lehet beszélgetni ezekről
a mindenkit érintő, nagyon aktuális kérdésekről. Az óra elejére hozzunk
képeket, amelyek egy része a problémát, a katasztrófát jelzi számunkra
(olvadó sarki jég, erdőtüzek, műanyag a tengerekben, szemét mindenütt
stb.), más képek pedig lehetséges megoldási javaslatokat mutatnak be
(napelemek a tetőn, szelektív szemetes, újrahasznosítás stb.).
Tegyük fel a kérdést: Mit tehetek én mindezért? Ki miben határozódott
már el, kinek a családja milyen módon óvja a környezetet? Mikor kezdté
tek el, van-e felelőse, nehéznek érzitek-e? Milyen örömöt találtok benne?
Ötletek, amelyekkel segíthetünk, amelyekbe mi is bekapcsolódhatunk:
• Szelektíven gyűjtjük a szemetet.
• Komposztálunk a kertben.
• Kizárjuk az eldobható műanyagokat: lufit, szívószálat, zacskót stb.
nem vásárolunk, nem használunk.
• Viszünk magunkkal kulacsot.
• Nem vagy ritkán veszünk új ruhát.
• Újrahasznosítunk, például egy táborban minden kézműves-foglalko
záshoz ilyen anyagokat használunk.
• Gyalog vagy kerékpáron közlekedünk, inkább a tömegközlekedést
választjuk autó helyett.
• Környezetbarát tisztítószert használunk a háztartásban.
Kicsit új gondolatként vessük fel, hogy nem csak a családban, az ottho
nunkban, a szűk környezetünkben tudunk tenni valamit a környezet,
a természet megóvásáért. Mindezeket a kezdeményezéseket, ötleteket
bevezethetjük a közösségben is, amelynek tagjai vagyunk, és amelyért
ugyanúgy felelősek vagyunk. Jó példával járhatunk elöl, és biztosan lesz
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nek majd, akik követik a példánkat. Találjuk ki közösen, mi az, ami meg
valósítható a gyülekezetben, és az ifi készítse elő mindezt. Egyik istentiszteleten egy lelkes és bátor ifitag beszámolhat a jó kezdeményezésről.
Mit lehet vajon megvalósítani? Néhány ötlet:
• Szelektív kukákat vásárolni, az épületben válogatva gyűjteni a szemetet.
• A különféle alkalmak és szeretetvendégségek műanyag tányéros,
műanyag poharas megoldását legalább papírra cserélni.
• Ha van rá lehetőség, üvegpoharakat, csészéket vásárolni, hogy eze
ket használja a közösség a rendezvényeken.
• Ha van rá lehetőség, a kert végében komposztálógödröt kialakítani.
• Bevezetni a környezetbarát takarítószerek használatát.
Ahol mindez vagy ezek közül több dolog már gyakorlatban van, fontos,
hogy megerősítsük a fiatalokban ennek szükségességét, hiszen az ő jövő
jüket, életüket fogja meghatározni az, hogy most mennyire felelősen
élünk.
Számtalan más dolgot is össze lehet gyűjteni, tegyük is meg ezt, és
adjuk (házi) feladatként, hogy egy új dolgot vezessenek be a családjukban, amelyhez ők még nem kezdtek hozzá, de ami megvalósíthatónak
tűnik.
Az alkalom végén imádkozzunk közösen, hálát adva a teremtett világért, Isten sok ajándékáért, amellyel körülvesz bennünket. Énekeljük el
a Minden, mi él kezdetű éneket.
4. SPORT
Az óra elején játsszuk a székes játékot. Ez kellően megmozgatja a csapa
tot, és nagyszerű illusztráció a témához. Jó idő esetén lehet az udvaron
találkozni, és az ifi összetételétől, érdeklődésétől függően lehet valamilyen sportprogrammal kezdeni, focival, röplabdával vagy egy sima ipiapacs fogócska-bújócskával.
Amikor a játék végén leülünk, kérdezzük meg a fiatalokat, milyen
érzés volt kicsit mozogni, elfáradni, tapasztalják-e sokszor, szeretik-e
ezt az érzést? Kérdezzük meg, ki mit sportol, milyen rendszerességgel
és mióta. Ki választotta azt a sportot, ő vagy esetleg a szülő, és miért ép
pen azt választották? Van-e olyan, aki korábban mást sportolt, és aztán
váltott?
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Alkossunk csapatokat, és adjuk nekik feldolgozásra a következő páli
igéket, amelyekben az apostol a sporttal, a versenyzéssel kapcsolatos
képeket használ a keresztény élet kihívásaira és küzdelmeire. Keressük
a választ a következő kérdésekre:
• Milyen sportot nevez meg, vagy mire utal Pál a szövegben?
• A sportmetaforát mire vonatkoztatva használja?
• Mit gondolsz, mennyire találó, kifejező a kép?
„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak
ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.
Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért,
hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.
Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök,
mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé
teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek
alkalmatlanná a küzdelemre.” (1Kor 9,24–27)
„Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igaz
ságnak engedelmeskedjetek?” (Gal 5,7)
„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus
Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet
teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus
Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3,12–14)
„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen 
versenyez.” (2Tim 2,5)
Ha elkészülnek a feladattal, beszélgessünk közösen a kérdésekről.
Érdekességként, tanításként mondjuk el, hogy Pál apostol tanította is
a gyülekezeteket, amerre járt, felkészítette a Krisztusban hívőket – az
ő idejében és ma is –, hogy jobban megértsék Isten kinyilatkoztatását.
Írásbeli stílusára jellemző, hogy könnyen érthető példákkal illusztrálja
a szellemi tanítást. Azáltal, hogy Pál az atlétikai metaforákra utal, az atlé
tikai világ törvényszerűségeivel illusztrálja a sajátos keresztény életet.
Pál lényegi mondanivalója ezekkel a példákkal az volt, és továbbra is az,
hogy a fegyelem biztosítja az atléta számára célja elérését; ugyanígy a ke
resztyén ember számára is a fegyelmezett élet biztosítja annak a célnak
az elérését, hogy olyan legyen, mint Krisztus.
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Az óra végén egy gondolat erejéig térjünk vissza az eredeti kiinduláshoz, a valóságos mozgáshoz és annak fontosságához. Látjuk, hogy az
apostol egy ennyire életbevágóan fontos kérdésben, mint a hitünk, az
Istennel való kapcsolatunk és ennek kérdései, használja a sport képeit.
Nyilvánvalóan itt nem az elsődleges szerepére gondol, csak hasonlatként
kerül elő. Mégis látjuk, hogy már abban a korban nem volt kérdés, hogy
ezeket a példákat jól értik majd az emberek, mert ismerik és tapasztalják
a mozgás örömét, szükségességét, a verseny izgalmas kihívását és a győ
zelem örömét. Építsük be mi is az életünkbe ezt, mert visszatekintve
a hónap témájára, nem csupán az a fontos, hogy a körülöttünk lévő vilá
got, természetet óvjuk, hanem a saját testi és lelki egészségünket is.
Zárásként hasonló mozgásos játékot javasolnék, mint amellyel az órát
kezdtük.

Május
A hónap témája: Isten ajándékai
1. ZENE, ÉNEK
Kérjük meg előzőleg a fiatalokat, hogy erre az órára hozzák el hangszerei
ket, amennyiben lehetséges. Talán érkezik majd gitár, fuvola, furulya stb.
A témából adódóan most énekeljünk többet, mint szoktunk. Tanuljunk
meg esetleg egy teljesen új éneket. Aki szívesen megmutat egy rövid dara
bot, zeneszámot a hangszerén, azt hallgassuk meg. A bevezető körben
énekeljünk néhány koráléneket is az énekeskönyvből, és végül hallgassunk zenét: válasszunk egy könnyűzenei slágert, amelyet bizonyára is
mernek, kedvelnek a fiatalok, és egy ismertebb, rövid komolyzenei darabot is.
A bevezető, ráhangoló rész után mindenki nevezze meg, melyik a leg
kedvesebb keresztény éneke, akár ifjúsági, akár korálénekről legyen szó.
Mikor szerette meg, mit szeret benne? Az emléket, amelyhez kapcsolódik,
a szövegét, a dallamát?
Ezután vizsgáljunk meg közösen néhány bibliai igeszakaszt, amelyek
ben az ének fontos szerepet kap. Milyen funkcióban kerül elő, miről éne
kelnek, és miért?
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„Akkor Mózes és Izrael fiai ezt az éneket énekelték az Úrnak:
»Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt,
lovat és lovast a tengerbe vetett!
Az Úré az én erőm és dicsérő énekem,
mert ő lett az én szabadulásom.
Ő az én Istenem, hadd dicsőítsem,
Atyámnak Istene, hadd magasztaljam!” (2Móz 15,1–2)
„Azon a napon így énekelt Debóra és Bárák, Abinoem fia:
»Ti, akik Izraelből önként veszélynek tettétek ki magatokat,
áldjátok az Urat!
Halljátok, királyok, hallgassátok meg, fejedelmek,
amit én az Úrnak énekelek,
az Úrnak, Izrael Istenének zengek.
Uram, amikor kijöttél Szeírből
és átvonultál Edom mezein,
megrendült a föld,
vizet csepegtettek az egek és a felhők,
elolvadtak a hegyek az Úr színe előtt,
s a Sínai az Úrnak, Izráel Istenének színe előtt. […]
Kelj fel, kelj fel, Debóra!
Kelj fel, kelj fel, s zengj éneket!” (Bír 5,1–5.12a; Káldi-Neovulgáta ford.)
„Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint
nap! Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!
Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden istennél.”
(1Krón 16,23–25)
„Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekel
jetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Be
széljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! Mert nagy
az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. Hiszen
a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltó
ság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei! Magasztaljá
tok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát!” (Zsolt 96,1–6)
„Dávid pedig és egész Izráel szent táncot járt Isten színe előtt teljes erő
vel, énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében.”
(1Krón 13,8)
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„Másnap megszállta Sault Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe
esett a házában, Dávid pedig, ahogy ilyenkor mindig, játszani kezdett
a lanton.” (1Sám 18,10a)
A szakaszok közül válogathatunk, vagy kereshetünk más, énekkel,
zenével kapcsolatos szakaszokat is. Meg fogjuk látni, hogy az ének az
Isten dicséretére, magasztalására, a neki való hálaadásra, az ő segítségül
hívására szolgált, a tartalma szinte minden esetben ezt mutatja meg
számunkra. Kiemelhetjük Dávid és Saul történetét, ahol a zene a lélek
megnyugvását segítette. Beszélgessünk arról, hogy nagyon fontos, hogy
miről énekelünk. Isten elsősorban azért adta a zene, az ének ajándékát,
hogy azzal is őt szolgáljuk, őt dicsérjük. Fantasztikus ajándék és eszköz
a kezünkben (torkunkban), hogy énekelhetünk, és ezzel is kapcsolatba
léphetünk Istennel. Énekeljük el az új éneket, amelyet az alkalom elején
tanultunk!
2. ÉRTÉKEIM
Az alkalom kezdetén ismételjük át a múlt órán tanult új éneket (persze
énekelhetünk többet is). Már az óra előtt készítsünk elő egy asztalra kü
lönböző értékű, de kedves és/vagy fontos dolgokat, tárgyakat. Ilyesmiket:
arany ékszerek, nyaklánc, gyűrű, ezüst ékszerek, fényképek, plüssállat,
különféle igazolványok, különböző értékű fémpénz és papírpénz, porce
lán, mobiltelefon, laptop, néhány könyv stb.
A fiatalok figyeljék meg ezeket a tárgyakat, és azután válasszanak kö
zülük olyat, ami számukra valamiért értéket képvisel. Próbáljanak közös
megegyezéssel egy sorrendet kialakítani, melyik értékesebb a másiknál.
Valószínűleg nehéz lesz vagy szinte lehetetlen. Minden dolog értékes, ami
az asztalon van; vannak emberek, akiknek hatalmas érték a számunkra
értéktelen fénykép vagy plüssmackó. A próbálkozásban, beszélgetés
ben érkezzünk meg oda, hogy sokféle szempont létezik, sok minden hor
doz értéket magában, nem csak a húszezres vagy az arany ékszer.
Lépjünk tovább, és gondolkodjunk közösen arról, hogy bennünk is
hasonlóképpen rejlenek az értékek. Mindannyian kaptunk kincseket, ér
tékeket, ha úgy tetszik, talentumokat az Istentől, és egyikünk sem érték
telen attól, hogy neki más van, mint a társának. Keressük meg most azt,
mi tesz minket értékessé. Alkossunk kicsi, két-három fős csoportokat,
és ez alkalommal hadd legyenek együtt azok, akik jobban ismerik, jobban
szeretik egymást. Ebben a kérdésben nehéz megnyílni, de talán a hozFrissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv
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zánk közelebb állónak könnyebben megfogalmazzuk, mi értéket fede
zünk fel saját magunkban. A feladat kétirányú legyen: a párok/kis csopor
tok tagjai elmondják magukról, mit tartanak értékesnek, majd elmondják
egymásnak, mit látnak értéknek a másikban. A feladat megoldását nem
kell behozni a nagy körbe.
Zárásként hozzuk be azt a gondolatot, hogy valóban sok minden érté
kessé tesz minket, sokféle értéket hordozunk (jók vagyunk valamiben,
kedvesek, segítőkészek, empatikusak stb. vagyunk), de igazán attól vagyunk értékesek, hogy Istenéi vagyunk. Őhozzá tartozunk, és ő mindenes
tül értékesnek, szerethetőnek tart és fogad el minket. S ha Isten így tekint
ránk, mi sem tekinthetünk másképp magunkra.
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3. BÁTORSÁG ÉS ERŐ
Az órát kezdjük a szabadban (és akár tartsuk is kint az egész alkalmat).
Szerezzünk be előre egy kötelet, és tartsunk kötélhúzó versenyt. Kötél
híján, de akár amúgy is játsszunk egy Adj király, katonát játékot.
A játékok után üljünk le, és beszéljük meg, mire volt szükség ezekhez
a játékokhoz, a győzelemhez: erőre, bátorságra. Mikor van szükség erő
re? Keressünk élethelyzeteket, amikor arra van szükség, hogy erősek
legyünk. Mi mindenhez kell a testi és mihez szükséges a lelki erő? Van
összefüggés a kettő között?
Vizsgáljunk meg néhány igét az erővel, erőtlenséggel kapcsolatban.
Vetítsük ki vagy adjuk kézbe ezeket.
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)
„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 
Legszívesebben hát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék bennem.” (2Kor 12,9)
„Most pedig legyetek erősek, és legyetek bátrak! Mert uratok, Saul meg
halt ugyan, de engem már királlyá kent Júda háza.” (2Sám 2,7)
„Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te ke
zedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé.”
(1Krón 29,12)
„Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban,
nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor
erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10)
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Kérdések megbeszélésre:
• Mi tetszik Istennek? Az erő vagy az erőtlenség?
• Honnan jön az erő?
• Mi a különbség a saját erőm és az Istentől kapott erő között?
• Ha kérek, kapok erőt?
• Elég az Úrtól kapott erő?
• Milyen az, amikor erőtlenül vagyok erős?
• Jézust erősnek képzelem? Milyen helyzetben volt gyenge, és mikor
volt erős?
• Tudom-e őt követni ebben (is)?
Zárásként énekeljük el az Erőt adsz minden helyzetben kezdetű éneket. Hirdessük, hogy évzáró, utolsó alkalmunkra készülünk, tervezzük
meg, mit fogunk akár együtt főzni, sütni, ki mivel tud hozzájárulni az
alkalomhoz.
4. TANÉVZÁRÓ ALKALOM
A tanév utolsó ifjúsági óráján talán már jelen vannak a frissen konfirmál
tak is, ez esetben velük ismerkedjünk. Hozzunk sok ismerkedős, közösségi játékot, remélhetőleg szabad téren megvalósítható lesz az alkalom.
Énekeljünk sokat a tanév során megismert és megszeretett énekek közül.
Ha még nincsenek ott az új ifisek, akkor is játékos, visszatekintő alkalom
legyen az utolsó, és ha van rá lehetőség, sütögessünk velük a kertben,
a pillecukor két keksz közé sütve nagyon nagy sláger.
Hirdessük a nekik szóló nyári programokat, akár tervezzük meg közö
sen a tábor témáját. Búcsúzáskor mindenkit ajándékozzunk meg egy
névre szóló igés lappal, amelyen áldó, megerősítő, bátorító igék szerepel
nek. Mindenki olvassa fel, milyen igét kapott. Az Áldásoddal megyünk,
Valami véget ér, Induljunk, érkezünk kezdetű énekekkel zárhatjuk a talál
kozást és a tanévet.
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Frissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv

„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
Tizennégy alkalmas ifjúsági programsorozat

SIMON Z. ATTILA
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Az alábbi ifjúsági óratervezet egy előkészítő, egy lezáró, és közte egy
minimum hatszor két alkalomból álló programsorozatból áll, melynek
elsődleges célja, hogy kimozdítsa az ifjúság tagjait megszokott környeze
tükből, miközben az egyház különleges szolgálati helyeibe kaphatnak
betekintést. Ez azt is jelenti, hogy ezek megvalósításához szükségesek
azok a kapcsolatok, összeköttetések, amelyeken keresztül megtaláljuk
annak a módját, hogy a lehető legbiztonságosabb, ugyanakkor a lehető
legadekvátabb módon tudják a fiatalok megismerni ezeket a szolgálati
formákat. A látogatások helyszíneivel, a szolgálati ágakat végző kollégák
kal, szakemberekkel a lelkésznek, ifjúságvezetőnek tehát nem árt előre
felvenni a kapcsolatot, és egyeztetni velük a lehetséges szolgálati, találko
zási formákról, időpontokról.
A sorozat mindegyik alkalma egy-egy speciális szolgálat előkészítését
vagy feldolgozását mutatja be. Ehhez az alábbiakban óravázlatot, játék
ötleteket, beszélgetési témajavaslatokat is közlünk. Eldönthetjük, hogy
számunkra melyik munkaforma kedvezőbb: ha a szolgálat megelőzi
a csoportfoglalkozást, vagy fordítva. Lehet mindkettőről is szó, ekkor
a sorozat az egész tanévet is kitöltheti. A vezető készítsen képes és video
dokumentációt a folyamatról (az utolsó alkalmon szükség lesz rá).
A tervezet Jézusnak ezen a mondatain alapszik: „Akkor így szól a király
a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ
kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem ad
tatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
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börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az
igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna,
vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek,
hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?
A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek
ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg.” (Mt 25,35–40; ÚF)

Teológiai alapvetés – együttérzés helyett azonosulás
Jézus a fentiekben a társadalom által perifériára szorított, szorult emberekkel azonosul. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bibliai
szövegben csak azokat a társadalmi konzekvenciákat kell keresnünk,
amelyek a társadalom szélén élőkkel való együttérzést vagy sajnálatot
növelik bennünk. Éppen ellenkezőleg. Jézus ezen mondatai egy olyan
korban kerültek összegzésre, amelyben a keresztények hitükért már
üldöztetéseknek vannak kitéve, magukon tapasztalják meg, hogy mit
jelent éhezni, szomjazni, börtönben lenni, akár az üldöztetések következ
tében ápolásra szorulni. Ez a narratíva lehetőséget ad arra, hogy ne
pusztán morális vagy társadalometikai szempontok szerint közelítsünk
ehhez az igéhez és a foglalkozásokhoz, hanem mi magunk is azonosulni
tudjunk azokkal, akik közé szolgálni indulunk. A szöveg olvastán ugyan
is a mai igehallgatónak sokkal inkább a mai társadalom peremén élők
juthatnak eszébe, és ezekkel együtt a társadalmi konvenciókból fakadó
előítéletek is. („Minek mentek oda? Minek jönnek ide? Ő tehet róla! Miért
nem élt egészséges életet! Remélem, én nem leszek ilyen öregkoromban!” stb.)
Amikor Jézus ezekkel az emberekkel azonosítja magát, mindezeken
felül egy holisztikus dimenzióra terjeszti ki a társadalom vetületét:
Krisztusban – ahogy Pál írja – nincs sem szabad, sem szolga, és mindnyá
jan ennek a holisztikus testnek egy-egy tagja vagyunk. Továbbmenve:
vajon megőrizhetjük-e az egész táradalom egészségét, ha nem teszünk
semmit, vagy még csak észre sem akarjuk venni a „beteg, öreg, elesett”
tagjait Krisztusnak, vagy ha csak sajnáljuk őket? Végül pedig itt vannak
a hitbeli konnotációk is: ha Krisztus magát ezekkel a nehéz körülmények
között élőkkel azonosítja, vajon hogyan szerethetnénk Krisztust, ha
„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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őket nem szeretjük? Az igazi szeretet pedig nem áll meg a sajnálkozásnál.
Még tovább menve: hogyan hihetünk az emberben a „teremtett jót” kereső, arra építő, arra felszabadító Krisztusban, ha nem hiszünk az ember
társunkban, és nem tesszük ugyanezt? Hinni bennük, a bennük lévő
jóban. Ha egy testvér nem teszi meg azt, hogy hisz abban, hogy a bennük
lévő jó munkálható, hogy a Szentlélek munkája rajtuk van, hogy Isten
kegyelme rajtuk is munkálkodik, ha ebben mi nem tudunk hinni, akkor
vajon ki tud a társadalomban? És ha nem hisszük, vajon hihetünk-e az
éppen bennünk munkálkodó Krisztusban?
Krisztus mondja: „Azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt.” Betöltse,
méghozzá a kegyelmes szeretetével. Nem valami liberális, általános és
olcsó szeretet-központúság ez. Ez a szeretet nagy harcok, nehéz fizikai-
lelki munka által teszi működőképessé a megjegesedett, megmerevedett,
tehetetlenné, mozdulatlanná vált hitet, ahogy Jézus az életében tette és
teszi ma is, ahogy minden tettében erről tett és tesz tanúbizonyságot,
és ami miatt mi is azt tudjuk mondani: őbenne van az élet és az Ige. Ez
a szeretet, az életre hívő, teremtő szó és tett, ha mi is munkát teszünk
bele, működőképessé teszi kapcsolatainkat és reményeink szerint az
egész társadalmat is.

1. alkalom – Bevezetés a szolgálatba
Fontos, hogy először is tudomásul vegyük, hogy az előítéletektől nem
vagyunk mentesek. Éppen ezért az első alkalom „faltörögetőinek”
ezekkel a bennünk lévő rossz érzésekkel is foglalkozniuk kell. Ehhez
érdemes például képekkel kezdeni, amelyek a társadalmi periférián
élő embertársainkat ábrázolják.
SZOCIOMETRIKUS JÁTÉK
Helyezkedjetek el a térben a letett képekhez képest az alapján, hogy
melyikhez állnátok közel, melyiktől távol.
Az elhelyezkedés után készítsünk rövid interjúkat! (Miért álltál ide,
miért ennyire távol, kihez akartál közel lenni, miért? stb…)
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PÁROS/KISCSOPORTOS MUNKA
Nevezzétek el a képeken szereplő embereket! Beszélgessetek róluk!
Vajon milyen élethelyzetekben vannak most? Hol élnek? Vajon mi vezeGYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

tett ahhoz, hogy ide kerüljenek? Mit gondolhatnak ők Jézusról? Vajon
jó helyen vannak-e? Mire van szükségük?
GONDOLATMEGOSZTÁS, BESZÉLGETÉS
A beszélgetés során előkerülő rossz érzéseket is mondassuk ki, lehetőleg
reflektáljunk rájuk érzelmi visszatükrözéssel (félünk tőlük; félünk az
öregedéstől; az idegenek rossz érzéseket keltenek bennünk; haragszunk
rájuk, mert…; stb.).
EGYÉNI MUNKA
Mit tehetünk értük? Mindenki gondolkozzon el azon, hogy vajon melyik
emberért mit tudna tenni a képeken szereplők közül. Cetlik segítségével
mindenki tegyen „valakiért valamit”.
GONDOLATMEGOSZTÁS, BESZÉLGETÉS
Beszéljük meg a csoporttal, hogy ki mit miért tette oda a „segítőkész
ségét”, ahová. Bátorítsuk a csoportot, hogy reflektáljanak egymásra, és
ha van még javaslat, írjuk azokat is a képekhez.
TANULÁSI SZAKASZ
Nézzünk meg egy vagy akár több kisfilmet az egyházban folyó karitatív munkáról (pl. https://youtu.be/LZlsg-Xot9M). Beszélgessünk a filmekről.
TANÍTÁSI SZAKASZ
Jézus azonosítja magát a társadalom szélén lévőkkel. A keresztények is
ebben a helyzetben voltak/vannak. Jézus rájuk is a közösség tagjaként
tekint.
Lehet-e egészséges a társadalom, ha nem minden tagja egészséges?
Mit lehet tenni?
BESZÉLGETÉS
Beszéljük meg azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik, hogy
ezekkel a munkaágakkal, karitatív tevékenységekkel megismerked
hessünk. Beszéljük meg, milyen szolgálatot érdemes/lehetne végezni
egy-egy ilyen területen.

„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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2–3. alkalom: „Amikor befogadtatok egyet is e kicsinyek
közül…” – Látogatás egy óvodában vagy kisiskolások között
A csoport lelkésze/hitoktatója egyeztessen a részvételi szándékukról
a fogadó helyszínnel. Fontos, hogy minden esetben legyünk tekintettel
a „hely szellemére”, jelenlétünkkel ne zavarjuk az oktatás, a foglalkozások
menetét vagy a nevelés folyamatait. Adott esetben lehetséges az is,
hogy mindössze 30-60 percet töltünk az adott intézményben, és utána
megosztjuk egymással élményeinket. Az alkalom lehet énekes, zenés
szolgálat, meseolvasás, bibliai foglalkozás, rövid színdarab, bábjáték
előadása, amely akár az óvodai, iskolai programba is illeszkedhet.
JÁTÉK
Mi volt a jeled az óvodában? Mindenki rajzolja le óvodai jelét egy papírra
úgy, hogy a többiek ne lássák. Ezután a lapokat a táblára vagy asztalra
téve próbálják meg a fiatalok kitalálni, kinek mi volt a jele. Amikor vala
kiét kitalálták, az mondja el, szerette-e a jelét, és miért, mit jelent ez ma
neki. Érdemes a lelkész óvodai jelével kezdeni, akkor könnyebb a játékba
bevonni a fiatalokat.
BESZÉLGETÉS
Mennyire befolyásolja szerintetek a gyerekkor azt, hogy most milyenek
vagytok? Osszunk meg olyan alapvető élményeket, amelyek hozzájárul
tak ahhoz, hogy milyenek vagyunk most!
(A lelkész/hitoktató készüljön fel arra is, hogy esetleg ezekben a meg
osztásokban lehetnek negatív életesemények is.)
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PÁROS/KISCSOPORTOS MUNKA
Próbáljuk meg meghatározni, hogy mi az az öt dolog az alábbiak közül,
amelyet mindenképpen biztosítani kellene ahhoz, hogy valaki mindent
megkapjon a gyermekkorában, vagy állítsunk fel sorrendet.
• Jó táplálék
• Biztonság
• Ház, lakás
• Nevelés
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egészséges szülők
Jó szülői párkapcsolat
Hitélet
Testvérek
Anyagi háttér
Istenhit
Barátok
Jó képességek (barátkozáshoz, mozgásban, tanulásban)
Gyülekezeti közösség

BESZÉLGETÉS
Osszuk meg a sorrendünket! Beszéljük meg, miért ezeket választottuk!
A beszélgetés után át is rendezhetjük a sorrendünket.
TANÍTÁSI SZAKASZ
„…ilyeneké a mennyek országa” – mire gondolt Jézus? Tisztább-e a gyermeki élet? A hit hallásból van – vajon kell-e, hogy egy gyermek hallgassa
Isten igéjét? Jézus a gyermekek lelki tisztaságát tartja mércének – a szív
mondja meg, hogy mi az igaz, és mi nem. Naiv kor, ugyanakkor mentes
az emberi álcáktól, az emberek közötti konvenciókon alapuló akadályok
tól, előítéletektől, formalitásoktól. Jézus ennek a naiv hitnek a mércéjét
teszi le a tanítványok elé. Vajon megfelelünk-e ennek? Vajon a „fej tiszta
sága” ellensúlyozza-e a „szív tisztaságát”?
KISFILM
Friderikusz: Gyerekszáj 1. – 6-8 évesek a szerelemről1

4–5. alkalom: „Így most már lesz, aki megvigasztalja lelkedet,
gyámolítja öregségedet” (Ruth 4,15) – Idősek között végzett
szolgálat
Általában igen hálás terep az idősek között végzett szolgálat. A fiatalok
látványa, kisugárzása már sokszor önmagában elég ahhoz, hogy egy
öregek otthonában vagy idősközösségben örömteli szolgálatot végez1

https://youtu.be/F6GnSQWG3tw.

„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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zünk. Nem árt azonban felkészülnünk olyan műsorral, amely jól érthető,
hallható, látható, és amely az idősek életében aktuális jelentőségű, például egyházi évhez, a közösség valamely ünnepéhez, alkalmához kapcso
lódik. Készülhetünk apró ajándékokkal is.
SZEREPJÁTÉK
„Én, ha öreg lennék…” – Kérjük meg a csoportot, hogy találjanak ki fiata
lok és öregek közötti interakciókat, helyzetgyakorlatokat. Ehhez osszunk
ki véletlenszerűen helyszíneket, tárgyakat, szavakat (pl. busz, templom,
játszótér, csokigyár; roller, táska, smaragd nyakék, szivacs; te mindig,
én sosem, bárcsak egyszer, mostanában). Megkérhetjük a csoportot, hogy
a szavak szerepeljenek legalább háromszor a helyzetgyakorlatban, a töb
bieknek pedig ki kell találniuk a szavakat, tárgyakat.
FELDOLGOZÁS
Milyen hasonlóságok rajzolódtak ki a játékokból? Milyenek voltak az
„öregjeink”? Vajon mit árul ez el a mi öregképünkről?
KÉRDEZZ-FELELEK
Fejezzük be a mondatokat:
• Egy idős ember mindig…
• Egy fiatal egy idős emberrel szemben…
• Egy idős embernek illik…
• Egy fiatal egy idős emberrel szemben soha nem lehet…
• Egy fiatal egy időssel szemben mindig legyen…
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TANÍTÁSI SZAKASZ
A Bibliában az időskort Isten ajándékaként tartották számon. Az éleme
dett kort tehát egyáltalán nem büntetésként, az élet hanyatlásaként
fogták fel, hanem kivételes lehetőségként. Az agg Simeon és Anna a temp
lomban, akik kijelentésben tudták meg, hogy saját szemükkel láthatják
a Megváltót, mindezt ajándékként fogadták el. Ma mégis idegenkedünk
az idősektől, van egyfajta ellenérzés bennünk. Az életigenlő világba nehe
zen fér bele, ha valaki a közfelfogás szerint „nem produktív” tagja a társa
dalomnak többé. A produktivitás azonban nagyon sokféle lehet.
Isten adja az életünket, és ő adja az időt is. Ezt az időt azonban mi is
értékessé tehetjük. Vajon hogyan lehet értékes és produktív tagja egy
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

idős ember a társadalomnak, a közösségnek, a gyülekezetnek? Mit kell
ahhoz tennie, mit kell a közösségnek tennie ahhoz, hogy ez lehetséges
legyen?
KISFILM
You are never too old to dance (https://youtu.be/i2klytNWk-A)

6–7. alkalom: „Éhes voltam, és ennem adtatok” –
Hajléktalanok között végzett szolgálat
A hajléktalan emberek között végzett szolgálat az egyik leglátványosabb
és legkönnyebben megszervezhető alkalom. Az ország szinte minden
városában van olyan karitatív szervezet, amely foglalkozik hajléktalanokkal vagy olyanokkal, akik ilyen jellegű intézményekben keresnek
menedéket maguknak, és általában ezek a szervezetek nagyon örülnek,
amikor bármilyen segítséget kapnak a munkájukhoz. A legegyszerűbb
szolgálat az ételszállítás, ételosztás, esetleg – amennyiben ez megoldható – ételfőzés. Miközben az étel elő- vagy elkészítése folyik, érdekes
lehet, ha váltott csoportokban leülünk beszélgetni az ott lévőkkel sorsok
ról, életutakról. Általános tapasztalatunk, hogy nagyon hálásak egy-egy
jó szóért, beszélgetésért ezek az emberek. Mindenképpen fordítsunk
arra is időt, hogy azokkal is beszélgessünk, akik ezt a szolgálatot folytat
ják, akiknek mindennapos munkája a szálló/menhely/melegedő üzemel
tetése, az ott dolgozó szociális munkások, alkalmazottak is sok történetet
– szép és kevésbé szép történeteket – tudnak megosztani erről az élethelyzetről.
IGEI FELADAT
Olvassuk el együtt János evangéliumából a négyezer ember megvendége
lésének történetét (Jn 6,1–15). Válaszoljunk kis csoportokban az alábbi
kérdésekre:
• Vajon mindenki vett magának eleget a kosárból?
• Vajon mit csináltak a maradékkal, mi lett a sorsa?
• Miért akarják királlyá tenni Jézust?
• Miért vonul el Jézus?

„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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BESZÉLGETÉS
Nézzük meg, mit mond Maslow piramisa a szükségletekről! Keressük
meg ezt az ábrát, és beszélgessünk a következőkről:
• Érezheti-e magát biztonságban az, aki állandóan éhezik? Hogyan?
• Megtalálhatja-e az élete értelmét az ember éhesen? Hogyan?
• Maslow piramisa alapján miért olyan fontos, hogy mindenkinek
meglegyen a mindennapi betevő kenyere?
TANÍTÁSI SZAKASZ
„Nem csak kenyérrel él az ember…” – ezt a kifejezést először Mózes ötödik
könyvében találjuk meg. A manna kapcsán kerül elő Isten gondoskodása.
Az a nép, amely folyamatosan az egyiptomi húsosfazekakról, az otthagyott minimális létbiztonságról fantáziál, önmagát viszi bele a pusztai
vándorlás egzisztenciális és lelki nyomorúságába. A vándorlás folyamán
formálódó identitás egyik fontos eleme a népéről minden szükségben
gondoskodó Úr, Atya képe. Mégis, akkor és most is az a tapasztalat, hogy
az ember inkább a saját egzisztenciájával foglalkozik. Ennek pedig két
eredménye van: kialakulnak a szegénység és gazdagság emberi fogalmai
és fájdalmas különbségei, és létrejönnek azok az emberi tragédiák, ame
lyek az egzisztencia elvesztésével a társadalomba vetett hitet és a benne
való részvételt is felemésztik.
Az egzisztenciáért folytatott küzdelem és Isten nagyvonalú csodáinak ellentétei határozzák meg Mózes második könyvének történéseit.
Vajon kialakulhat-e ott hit, ahol nincs bizalom Isten gondviselése iránt?
Vajon az, aki inkább a saját szűk keretein belül gondolkodik csak egzisz
tenciáról, nem marad-e egész életében lelki szegény? És vajon lenne-e
testi, anyagi szegénység és nyomorúság egy olyan társadalomban, ahol
egyesek nem arra törekednének, hogy az anyagi javak halmozásával
biztosítsák be maguknak a jogokat az Életre? Ha ezek az emberek nem
törődnének saját egzisztenciális biztonságukkal, vajon nem csökkenné
nek-e a társadalmi különbségek?
KISFILM
Wolfgang és Christoph Lauenstein: Egyensúly (1989)2
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JÁTÉK
Igenjáték: a csoport tagjai kapnak két-két cetlit, rajtuk az igen, illetve
nem feliratokkal. A kérdések után odaadjuk a csoportvezetőnek a válaszo
kat tartalmazó cetliket úgy, hogy senki ne lássa, melyiket adtuk. Meg
kell tippelni, hogy hány igen és hány nem válasz lesz a csoportban az
alábbi állításokra. A tippek után a vezető megszámolja az igen és a nem
válaszokat. A körök után beszéljük meg a válaszokat!
• Beszéltem már hajléktalan emberrel.
• Szoktam pénzt adni nekik.
• Van hajléktalan ismerősöm.
• A hajléktalanság nem bűn.
• A hajléktalanok gyakran veszélyesek másokra.
• A hajléktalanok veszélyesek a társadalomra.
• A hajléktalanok nem hisznek önmagukban.
• A hajléktalanok nem hisznek a társadalomban.
• A hajléktalanok nem hisznek.

8–9. alkalom: „Jövevény voltam, és befogadtatok” –
Menekültek között végzett szolgálat
Sajnálatos módon az utóbbi évtizedben Magyarországon is egyre több
lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan emberekkel is találkozzunk, akik
háborúk, éhínség, vagy más csapások miatt a hazájukat elhagyva ideiglenesen vagy állandóan hazánkban keresnek otthont maguknak. Sok
szervezet foglakozik háborús menekültek befogadásával, segítésével,
az Ukrajnát ért orosz agresszió esetében egyházunk számos szervezete,
különösen a keleti országrészben aktívan részt vesz/vett a menekültek
megsegítésében. Érdemes lehet akár meghívni a közösségbe ilyen mene
külteket az őket megsegítő szervezetek, egyházközségek által, vagy segítségül hívni olyan egyházközségek lelkészeit, tisztségviselőit, ahol
befogadtak menekülteket. Jó alkalom lehet ez a békesség melletti elköte
leződés megerősítésében, a békesség szeretetének megőrzésében.
JÁTÉK
Alkossunk kört, és kérjünk meg valakit a csoportból, hogy távolodjon
el, hagyja el a termet egy pillanatra. A többiek beszéljenek meg egy jelet,
„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”

337

amely csak a kör két tagjára jellemző, a többiekre nem (pl. ők ketten
mindig félrenéznek, ha rájuk néz valaki, a többiek pedig mindig ránéznek
az előttük állóra). A két tag között lesz a kapu, ahol a kör közepébe be
lehet jutni, de ez csak ott lehetséges. Hívjuk vissza a kiküldött csoporttagot, és mondjuk meg neki, hogy be kell jutnia a kör közepébe, de csak
ott juthat át, ahol a kapu van.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Milyen érzés kirekesztettnek lenni? Aki sokára találta meg a kaput,
hogyan élte meg, hogy nem eresztik be a többiek?
A csoport hogyan érezte magát a „kívülállóval” szemben? Milyen
volt őt „nem befogadni”?
ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK
Kérjük meg a csoport tagjait, hogy asszociáljanak arra a szóra, hogy
menekült.
BESZÉLGETÉSINDÍTÓ
• Mi elől lehet és érdemes menekülni?
• Jó válasz a menekülés?
• Mi lenne az az ok, ami miatt a csoport tagjai elmenekülnének az
országból?
• Mikor lehet feladni valakinek az életét, egzisztenciáját?
• Mit lenne a legnehezebb itthagyni? Mit a legkönnyebb?
FILMRÉSZLET
’56-os menekült kamaszok a francia idegenlégióban.3

338

TANÍTÁSI SZAKASZ
Jézus korában számtalan ember menekült, változtatott lakóhelyet
a Római Birodalomban. A gazdasági, politikai, vallási menekültek nem
a 21. század találmányai. Sokan indultak a birodalom szívébe egy jobb
élet reményében, mások a politikai üldöztetés elől menekültek a birodalom peremvidékére. A zsidóság és később a kereszténység is sokszor
volt áldozata üldözésnek már az ókorban is. A zsidóság elleni pogromok,
3

https://youtu.be/GJwOuTpLBFE
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gettósítások történetét már az ókori Alexandriából is ismerjük, ahol
a helyi hellén lakosság nem szívelte a zsidó kisebbséget, akik közül aztán
sokan tértek haza a Szentföldre. A jézusi mozgalom megjelentekor pedig
éppen fordítva, sokan menekültek el Jeruzsálemből a Krisztus-követő
zsidók közül hittestvéreik erőszakos tettei miatti félelmükből. Jézus
maga is ismerte a számkivetett életet. Bár vándortanítóként nem volt
állandó lakóhelye, de sokszor még hazájában sem hallgatták szívesen,
például a kapernaumi zsinagógában („Mi közünk hozzád, názáreti Jézus?”
– Lk 4,34). Így vall erről Jézus: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi
madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.”
(Mt 8,58) Mégsem mondhatjuk Jézust „hazátlannak”. Sokat beszél a men�nyei hajlékról, az Atya házáról, a mennyei otthonról.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
• Vajon otthon lehet-e valaki, aki fizikailag nem lehet otthon?
• Mi kell ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát?
• Hogyan segít ebben a hit?
• Felülírhatja az idegen földön való lakást a meggyőződés, a hit?
• Van reménység a bujdosó életben?
• Mit adhat a belső hajlék, a belső szoba, amelyről Jézus beszél?
• Hogyan adhatjuk meg ezt magunknak?
• Hogyan adhatjuk ezt meg másoknak?
FELDOLGOZÓ FOGLALKOZÁS
Alkossunk kört, és hagyjunk időt arra, hogy a csoport tagjai elgondolkozhassanak azon, hogy ők hogyan tudnák egymást vagy egy kívülállót
az elfogadásban, befogadásban erősíteni. Fogalmazzanak meg ezzel kap
csolatban egy-egy szót, mondatot. Amikor valaki megvan, mondja ki
hangosan ezt a szót vagy mondatot, és üljön be a kör közepére.

10–11. alkalom: „Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám” –
Fogvatartottak között végzett szolgálat
A sorozatban ez talán a legellentmondásosabb foglalkozás. A börtönmisszió – bátran mondhatjuk – egyike egyházaink leglátványosabb „sikerekben” gazdag missziós terepeinek. A rendkívüli mélységekből
„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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nagy erővel hat a felszabadulás, a megtérés a reménytelenségből, az
emberi méltóság és szabadság legmélyebb kútjából való kikerülés.
Ugyanakkor ez a terület hordozza talán a legtöbb és legerősebb előítéletet is. Lehet, hogy érdemes a találkozási alkalom előtt is beszélgetni
a fiatalokkal, hogy a bennük lévő félelmeket, előítéleteket könnyebben
legyőzzék. Manapság egy büntetés-végrehajtási intézményben tett láto
gatást meg lehet valósítani, de kapcsolatok nélkül nem könnyű, és ráadá
sul megrázó élmény lehet, főleg a legfiatalabbak számára. Éppen ezért
érdemes felvenni a kapcsolatot olyan börtönmissziós szervezetekkel,
akik szívesen beszélgetnek a fiatalokkal a találkozás előtt, vagy akár
segítenek megszervezni ezt.
FELDOLGOZÁSI JAVASLAT
Még az alkalom előtt kérjük meg a fiatalokat, hogy hozzanak otthonról
olyan tárgyakat, amelyekhez pozitívan kötődnek valamilyen módon.
Kérjük meg, hogy meséljenek róla, mit jelentenek ezek a tárgyak az ő
életükben. Tegyünk le mi is tárgyakat a kör közepére: kötelet, bilincset,
alkoholos üveget, félbeszakított fényképet, pénzt, képeket luxusautókról,
házakról, villákról.
BESZÉLGETÉS
Miben mások ezek a tárgyak, mint a tieitek? Vajon hogyan határozhatja
meg egy-egy ilyen tárgy egy ember életét?
Találjunk ki a tárgyakhoz egy-egy személyiséget, aki ahhoz a tárgyhoz kötődik. Fejezzük be a mondatot: „Ennek az embernek az életében
az a megkötözöttség…”
Milyen életsorsokat mesélnek el ezek a tárgyak? Milyen a fantáziaszemélyeink múltja, és milyen lehet a jövője?
KISFILM
Hallgassunk meg egy bizonyságtételt egy fogvatartottól.4
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REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Mit gondolunk, vajon mi nehezebb: egy ilyen múlttal élni vagy egy ilyen
élettel a jövőt tervezni? Vajon mi szívesen fogadnánk-e a gyülekezetben
4

Pl. https://youtu.be/HnuVF7u19y4
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valakit, aki bv-intézetből szabadult? Milyen előítéletek munkálhatnak
bennünk? Hogyan lehet ezeket legyőzni?
TANÍTÁSI SZAKASZ
Jézus különleges képessége volt, hogy nagyon érzékenyen tudott különb
séget tenni a bűnös ember és az elkövetett bűn között. Soha nem mentettefel a bűn alól a vele találkozó bűnös embert, de mindig megszakíttatta
vele a bűnhöz való ragaszkodásának rossz köreit. Sokszor éppen ezt nem
ismerjük fel: azt, hogy mennyire a bűnök rabjai vagyunk, és hogy milyen
a valós viszonyunk a bűneinkhez. A bűnről Jézus elítélőleg beszélt, de
a bűnös emberről éppen ellenkezőleg. A tékozló fiúról szóló példázatában vagy találkozásaiban – például a bűnös asszonnyal – minden esetben
az új élet felé hívja ezeket az embereket. Különösen izgalmas, hogy a fa
rizeusokkal folytatott vitájában Jézus újra és újra szembesíti az őt körül
vevőket, hogy a bűnöst ne ítéljék el. Nagyon nehéz ez a feladat, nagyon
nehéz a bűnt a bűnöstől számunkra is elszakítani. A bűn nem más, mint
az Istentől való elszakítottság és az iránta való bizalmatlanság, amelynek
legnagyobb elszenvedője maga a bűnös ember.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Ha a bűn az Istentől való elszakítottság és az iránta való bizalmatlanság,
akkor vajon beszélhetünk-e egyáltalán bűnről egyes szám első személyen kívül? Ki kell-e mondanunk a másik emberre, hogy bűnös? Miért
fontos ez nekünk? Vajon mi segít minket a helyes lelkiismeretre vagy
a helyes „bűnismeretre”? Hogyan lehet erre eljutni?
JÁTÉK
Játsszuk el az elmúlt órán tanult játékot, de ezúttal középen legyen az,
akinek ki kell szabadulnia a kapu megtalálásával.

12–13. alkalom: „Beteg voltam, és meglátogattatok” – Betegek
között végzett szolgálat
Egyházunk egyik legrégebbi hagyományokkal rendelkező karitatív tevékenysége és missziói ága a kórházi lelkigondozói, lelkészi munka.
Szinte minden nagyvárosunkban és kórházunkban jelen vannak egyhá
„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”

341

zunk lelkészei, kórházlelkészei, az ő segítségükkel bejuthatunk a kórházi osztályokra is. Érdemes természetesen érdeklődni és leszervezni
előre ezeket az alkalmakat is. A kórházban igen érzékenynek kell lennünk
arra, hogy ott nem feltétlenül csak hívőkkel találkozhatunk, lehet, hogy
megjelenésünk egyeseket zavarba hoz. Érdemes egy-egy osztályt is kinéznünk magunknak, ahol szívesen látnak bennünket, akár egy műsorral,
énekléssel. Az elesettekkel, betegekkel való törődés sok érzékenységet
kíván, ezért ez előtt az alkalom előtt is beszéljünk szakemberekkel,
kórházlelkészekkel.
TÖRTÉNET
Egy ember súlyos műtét miatt került kórházba. A teremben két ágy volt
csupán, egy az ablak mellett, egy az ajtó felől, itt feküdt a nagybeteg
ember. Egyszer, amikor magához tért, és alig tudott mozogni, megkérdezte az ablaknál fekvőt:
– Milyen az idő odakint?
– Csodaszép időnk van! – válaszolta a szomszédja.
– Mesélj, mit látsz az ablakon kívül! – kérte meg a nagybeteg az ablak
nál lévőt. Az nagy nehezen felült, és mesélni kezdett a zöldellő fákról,
a parkról, amelyre az ablak néz, a téren játszó gyerekekről. Ezután szoba
társa mindennap megkérte őt, hogy mesélje el, mit lát a parkban. Pár
hét múlva a nagybeteg lábadozni kezdett, de a másik beteg egyre ros�szabbul lett. Ahogy egyre betegebb lett, már nem tudott felülni és mesél
ni a parkról. Egy nap már üres volt az ágya. Akkor a nagybeteg, aki már
lassan járni is tudott, megkérte a nővért, hogy hadd feküdjön át az ablak
nál lévő ágyra. Ahogy aztán onnan kinézett az ablakon, látta, hogy a kór
terem ablaka egy tűzfalra néz.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Milyenek vagyunk, amikor betegek vagyunk? Van jó és rossz beteg?
Vajon milyen lelkülettel vagyunk benne a betegségeinkben? Lehet valaki lélekben ép és testben beteg? És fordítva? Milyen összefüggés van
a testi betegség és a lelkiállapot között?
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TANÍTÁSI SZAKASZ
Jézus és az apostolok is sokszor felhívják a figyelmet tanításukban
a test és a lélek kapcsolatára. Jézus a gyógyításokban mindig a lélek
gyógyulását is akarja. Gyakran mondja: „Megbocsáttattak a bűneid.”
Erre azért volt szükség, mert Jézus korában nagyon sokszor a betegségek
ről Isten büntetéseként gondolkodtak. A lelki megkötözöttség és a testi
betegségek nagyon gyakran kéz a kézben járnak. Az orvostudomány már
régóta felfigyelt erre a jelenségre, amelyet pszichoszomatikus tünet
együttesnek neveznek. A test betegsége legtöbbször a lelki betegségekre
való hajlamot erősíti, és a lelki megrázkódtatások rossz hatással vannak
immunrendszerünk védekezőképességére. Mindez egyszerűen is megfigyelhető: aki izgul, annak gyakran fáj a gyomra, izzad a tenyere, megszé
dül, pedig nem evett rosszat, nincs melege, vagy nem kapott napszúrást.
De mindez fordítva is igaz. Az orvosok megfigyelték, hogy a jó lelkiállapot a testi gyógyulást is meggyorsítja. A bohócdoktorok, akik legtöbbször gyermekosztályokon foglalkoznak a betegekkel, nemcsak
szórakoztatják a gyerekeket, hanem ezek a foglalkozások a páciensek
gyógyulását is szolgálják, mivel ezek a gyerekek hamarabb gyógyulnak,
és így kevesebb napig foglalják a kórházi ágyakat, ami még anyagi
előnnyel is jár a kórházak számára.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Megtapasztaltátok-e már ezeket a folyamatokat? Hogyan kapcsolódott
össze nálatok a lelki és testi egészség? Ép testben ép lélek – tartja a mon
dás. Minden esetben igaz lehet ez? Vajon az, hogy Jézus a betegeknek
a bűnbocsánat ajándékát adja, hogyan járulhat hozzá olyan erősen a testi
gyógyuláshoz?
FELADAT
Keress rá, milyen betegségeket jelenthetnek ezek a népi aforizmák! Vajon
milyen kapcsolatban lehet a betegség az aforizma jelentésével?
• Valaki „epés” – az epebetegségek és a hasnyálmirigy betegségei
gyakran az elfojtott agresszió vagy stressz tünetei
• Valaki „beles” – a bélrendszer hasüregből való kitüremkedése (pocak) a helytelen mértékű és minőségű étkezés jele lehet.
• Valaki görcsös – szintén a stressz és az ennek köszönhető rossz
tartás, alvási pozíciók a testünk izomzatában izomletapadásokhoz,
„Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai…”
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izomgörcsökhöz vezethetnek.
Találunk még ilyeneket?
JÁTÉK
Mindenki találjon ki magáról egy-egy különleges jó tulajdonságot,
amelyet a többiek nehezen találhatnak ki. Írjuk ezeket papírra, tegyük
be egy kalapba, és keverjük össze. Üljünk körbe, húzzunk a kalapból,
és találjuk ki, melyik kié. Ha valakiét eltaláltuk, mondjunk rá gyorsan
egy-egy igaz jó tulajdonságot.
REFLEXIÓK
Gyakran a másikkal való kedvesség, pozitív visszajelzés is felér egy-egy
vitaminnal!

14. alkalom – Zárás
FELDOLGOZÁSI JAVASLAT
Tegyünk le az általunk megszervezett alkalmakról egy-egy fotót a földre.
Mindenki – az első alkalomhoz hasonlóan – álljon ahhoz közel, amelyhez a legjobb emlékek fűzik. Készítsünk interjút (Miért ez állt hozzád
a legközelebb? Mire emlékszel szívesen? stb.) Ezután azt is kérjük meg,
hogy mondják el, melyik állt tőlük a legtávolabb. Beszéljük meg, miért.
Adhatunk osztályzatokat is, értékeljük az alkalmakat és a magunk telje
sítményét.
KISFILM
Nézzük meg a saját magunkról készített filmet!
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Milyen volt ezekben a szerepekben látni magadat? El tudod képzelni,
hogy a közeljövőben hasonló szolgálatot végzel? El tudod képzelni,
hogy egy ilyen szolgálati helyen dolgozol? Miben lennél a legügyesebb,
és miért?

344
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

TANÍTÁSI SZAKASZ
Jézus arra tanít minket, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol szolgálni tudunk. Az aranyszabályban Jézus a szeretet proaktív formáját
írja elő nekünk (azt tedd, amit szeretnél, hogy veled tegyenek), éppen
ezért fontos, hogy megtaláljuk a szolgálatnak azokat a formáit is, amelyek
tevőlegesek, kimozdítanak a komfortzónánkból az önfeláldozó szeretet
felé. Fontos azonban az is, hogy megismerkedhessünk saját határainkkal
és azokkal a területekkel is, amelyek számunkra kézenfekvőek. Sóvá,
világossággá lenni azt is jelenti, hogy másokat is erre a szeretetre bizta
tunk, indítunk.
REFLEXIÓS KÉRDÉSEK
Hogyan folytassuk a karitatív tevékenységeinket? Melyiket folytatnánk
a legkönnyebben? Melyikre lenne a legnagyobb szükség?
JÁTÉK
Indítsunk asszociációs sort a tevékenységek valamelyikével. Kérjük
meg, hogy az asszociációkat az elmúlt hetekből próbálják válogatni.

345
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Családi istentiszteletek

PETHŐ-SZŰCS MÁRIA

Bevezetés
Kiskőrösön a családi istentisztelet első rügyei 2019-ben jelentek meg.
Ez az alkalom a vasárnapi 10 órás istentisztelet keretén belül lett kialakítva, és minden hónap harmadik vasárnapján tartjuk. Összesen egy óra
szokott lenni, plusz a szeretetvendégség, ebből a gyermekrész külön
tizenöt-húsz perc. Ma már szépen hajtásnak indult, talán azt is mondhat
nánk virágzik. „Még csak rügy fakad a fákon, / Már gyümölcsért nyúl
a hit” – énekeljük a 329-es énekünkben, s valóban: nem tudhatjuk, mit
alakít ki az új forma a gyülekezet életében, de tele van ígéretekkel. Bízom
abban, hogy ezt már sokan megtapasztalták, s lesznek, akik talán most
indulnak erre a kalandra: kísérje áldás a szolgálatukat!

Gyermek- vagy családi istentisztelet?
A családi istentisztelet műfajában eltér a gyermek-istentisztelettől.
A gyermek-istentiszteleten a cél az, hogy a gyermekek korosztályuknak
megfelelően kapcsolódjanak bele Isten dicséretébe és megismerésébe.
A családi istentisztelet pedig nevében hordozza, hogy nemcsak a gyerme
kek, hanem az egész család van a fókuszban. Gyakran a szülők gyermekeik miatt kapcsolódnak be a gyülekezet életébe, és együtt haladnak
Isten megismerésében, ezt jó szem előtt tartanunk (igen, írjuk ki, hogy
a Jézus, a te beszéded hányas ének melyik versszaka). És hadd menjünk
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tovább! Ez nem is egy istentisztelet családosoknak. Szeretnénk, ha az
egyedülállók is jól éreznék magukat ezeken az alkalmakon, hiszen így
együtt Isten nagy családját alkotjuk. Ezért fogalmazunk legszívesebben
úgy, hogy várjuk szeretettel azokat, akik interaktív módon, a zajt és moz
gást elfogadva szeretnék együtt ünnepelni Istent és igéje köré gyűlve
megérteni az ő üzenetét, hogy együtt növekedjünk a hitben.

Aktivitás
A családos istentiszteletnek is jó, ha megvan a maga méltósága, nem egy
nyári gyerektábor áhítata ez. Ám ezzel összeegyeztethetőek a rávezető
játékok, szimbolikus cselekedetek. Mivel nemcsak a gyerekekért vagyunk
ott, hanem az egész családért, így jó, ha a felnőtteket is direkt megszólít
juk. Nem szeretnénk, ha gyermekprogramnak tekintenék az alkalmat,
hanem jó, ha ők is úgy mennek el, hogy őket is szíven találta az ige, őket is
megszólította az alkalom. A gyermekrésznél két irányban indulhatunk
el: vagy a történetet ismerjük meg jobban, vagy az üzenetet vezetjük fel
(például a tékozló fiú történeténél a történet személyeivel, helyszíneivel
való megismerkedés vagy játék az „elveszett és meglett” témára).

Liturgia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prelúdium orgonával, köszöntés, hirdetések
Kezdőének
Zsoltár
Imádság
Igeolvasás
Hitvallás
Gyermekrész
Főének
Igehirdetés
Családos rész/felnőtt rész
Imádság, ének (Jézus, a te beszéded)
Oratio oecumenica, Miatyánk
Áldás
Záróének
Szeretetvendégség
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Énekek
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Szép lutheri hagyomány, hogy a kántor és a lelkész együtt beszéli meg az
énekeket. Luther Márton is írta Georg Spalatinnak a levelében,1 milyen
fontos, hogy „Isten igéje az éneklés által is megmaradjon az emberek
körében”, így az énekeket kimondottan az adott vasárnap témájához iga
zíthatjuk. Nálunk a kezdő- és záróének mindig énekeskönyvi ének, mert
szeretnénk, hogy a frissen becsatlakozó családok és a hűséges gyülekezeti tagok tudjanak együtt ünnepelni, énekelni. Szerencsés helyzetben va
gyunk, mert van evangélikus óvodánk, iskolánk, és így az énekeskönyvi
énekek között mindig van olyan, amit az áhítatokon éneklünk a gyerekek
kel, fiatalokkal. A gyermekrészhez általában gyerekénekeket választunk,
sokszor mutogatós énekeket. Bár nálunk nem szokás, de jó ötlet, ha pél
dául egy állandó kezdőénekünk van, amikor a gyerekeket hívogatjuk ki
az oltár elé; egy idő után elég csak elkezdeni az éneket, és már jönnek is.
Ifjúsági vagy dicsőítő éneket pedig az igehirdetés után – ha van felnőtt
vagy családos rész – hallgatunk vagy éneklünk, ahol szeretnénk, ha nagyon személyessé válna és elmélyülne az ige, amelyet hallottunk.

A szolgálók
Ha a családi istentiszteletet időben(!) elkezdjük szervezni, akkor ez remek lehetőség arra, hogy szolgálókat vonjunk be.
• Lehetnek emberek, akik köszöntenek, vagy valamit osztogatnak az
ajtóban (papír, toll vagy hazafelé menet igés lap, kis ajándék). Itt jó
kihangsúlyozni, hogy nem csak a kezükbe nyomunk valamit, hanem „Erős vár a mi Istenünk!”-kel köszöntjük, aki érkezik. A vendég
látás fontos szolgálat.
• Mások az istentisztelet utánra zsíroskenyeret kenhetnek, süteményt
süthetnek vagy teát készíthetnek, Isten gondoskodásának jele ez.
• Ismét mások, akik kínálják ezeket, és elpakolnak utána. (Nem kell
nagy előkészület, nálunk 1,5 kg zsíroskenyér pirospaprikával, lilahagymával és max. 10 liter tea fogy el.) Ez nemcsak munka, hanem
másoknak így mutathatjuk meg Isten gondoskodását.
• Szolgálhatnak mások igeolvasással, imádságolvasással (mindig leg
1

LVM 7: 373. o.
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alább kettő). Itt nem azok kellenek, akik szépen tudnak olvasni. Ter
mészetesen az olvasás képessége is fontos, de jó elmondani nekik,
hogy a lényeg, hogy úgy olvassanak, hogy akik hallgatják, jobban
megértsék, miről is van szó. Akár egy rövid igemagyarázatot is
küldhetünk nekik, hogy értve olvassanak. Érdemes előtte mikrofon
próbát tartani.
• Vannak, akik szívesen segítenek az előkészületekben (vágnak, vásá
rolnak, hajtogatnak), pakolnak asztalt.
• Mások a zenei kíséretben segítenek; elmondhatjuk nekik, hogy ez
nemcsak zenélés, hanem lévita szolgálat, azaz ők a lelkésszel együtt
vezetik a gyülekezetet. Jó, ha elküldjük nekik az egész istentisztelet
menetét, így ismerkedhetnek meg az alkalom ívével, az istentisztelet
részeinek fontosságával.
• Ha szoktunk vetíteni, akkor valaki készíthet PowerPoint-prezentációt (bár ezt leggyakrabban az igehirdető lelkész állítja össze ná
lunk, ezzel egységes arculatot és szép ívet adva az istentiszteletnek).
Ha időben elkészül, akkor valakit megkérhetünk, hogy lépegessen
a diák között (ehhez jó átadni neki az istentisztelet menetét nyomta
tott formában).
• A Facebookra készíthet valaki meghívót.
• Más fényképezést vállalhat – akár egy jó minőségű mobiltelefonnal –, és a képeket felrakhatjuk a Facebookra, honlapra. Jó nekünk
is visszanézni ezeket a képeket, és lesznek, akiket az szólít meg, hogy
látják, mi is történik egy ilyen alkalmon.
• Végül ha van rá vállalkozó, írhatnak róla a helyi lapba.
Jobb minél előbb felkérni embereket a szolgálatokra, és éreztetni velük, hogy fontos a szolgálatuk, nem csak az utolsó pillanatban berántani
valakit (és jellemzően mindig ugyanazokat). Így lesz a liturgia igazán az,
amit eredetileg is jelentett: „közmunka, népért végzett közszolgálat”.2
Az idei téma a rügyfakadás, a növekedés, így minden hónap témájában
növényeket, kertészeti munkákat hoz alapul. Az eszközöknél a központi
szimbólum van feltüntetve, ha van más, akkor az adott résznél (pl. játék)
részletesen le van írva. Linkeket is megadok, ahonnan vásárolni lehet
az alkalomhoz eszközt; ezek nem szponzorált hirdetések, csak javaslatok
és szemléltetések, mire is gondoltam. Mivel ez a konfirmáció éve lesz,
2

https://hu.wikipedia.org/wiki/Liturgia.
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így legyen ennek az évnek a vezérfonala az az egyszerű mondat, amelyet
Luther a Kis kátéban ír le: „Ilyen egyszerűen tanítsa reá a családfő háza
népét.” A témajavaslatok a Konfirmációi káté témáit érintik, ezeket a fel
nőttüzenet-rész végén jelzem, tartalmukat az igehirdetésbe csatolhatjuk
be. Céljuk, hogy egyszerűen, érthetően átgondoljuk és megértsük hitünk
alapjait, így meghalljuk az örömhírt, hogy Isten mennyire szeret minket,
és ezáltal elkötelezett evangélikus keresztények lehessünk. Növekedjünk
együtt Isten kertjében!

Szeptember – Isten kertjében

Javasolt alkalom: Évkezdés, kezdőalkalom (Mindannyian értékesek vagyunk)
Igehely: Jer 1,1–5
Aranymondás: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek…” 
(Jer 1,5a)
Zsoltár: Zsolt 139
Örömhír: Isten, tudja mi vagyok, ki vagyok, mi leszek, ki leszek!
Énekek: EÉ 472; 58
Gyerekénekek: Ki teremtette ezt a világot?;3 Nem is éltem én, te már úgy
szerettél;4 Pintér Béla: Fel is út, le is út
Eszközök: virághagymák, virágmagok
3
4

https://youtu.be/ZtZM3zeHg4Q.
https://youtu.be/kM9JPiEnyu4.
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GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Mi van a kezemben? Magok, virághagymák. Ki látott már ilyet? Ki az, aki
szokott kertészkedni? Mit szoktunk ezekkel tenni? (Elültetjük stb.) Ki is
mer olyan növényeket, amik ezekből nőnek? Nevezzetek meg néhányat!

Játék
Szórjunk ki sok magot, hagymát egy szétterített anyagra (lehet kettévágott szemeteszsák is), tegyünk le annyi tálat, ahányféle magot, hagymát
hoztunk (legfeljebb hat-nyolcfélét: napforgómag, kukoricamag, tulipán
hagymák, nárciszhagymák, búzaszem, borsó, bab stb. – könnyen válogat
ható legyen, hogy ne vegyen túl sok időt igénybe). Válogassuk szét őket
a gyerekekkel.

Tanítás
Ha ilyen jól ismeritek a növényeket, virágokat, akkor mondjátok meg
nekem, mi lesz ebből a magból? (Kukorica vagy borsó legyen, könnyen
felismerhető.) És ebből a virághagymából? (Kevésbé felismerhető.) Miért
nem tudod? (Mert még nem nőtt ki, nem látod.) Nem tudom, te jártál-e
már úgy, de én igen, hogy elültettem egy virághagymát ősszel – mert ne
kem azt tanították, a tavaszi hagymás virágokat akkor kell elültetni, ami
kor a gyerekek iskolába mennek, és az most van –, és a virághagymám
összekeveredett a kosaramban a többi hagymával, és amikor kinőtt ta
vasszal, nagyon csodálkoztam, mi lett belőle. Egy nagy csokor tulipánra
számítottam, és nárcisz lett a vége. Egy értő szem talán észrevette volna
a különbséget, de a többség nem. Én a többséghez tartoztam. Ezért is
jó, hogy amikor vásárolsz valamit, a tasakon rajta van a képe annak a nö
vénynek, ami lesz belőle. Azonban nem csak a növények, a virágok ilyen
titokzatosak. Néha meglepődhetünk, miből mi lesz, kiből ki lesz.

Történet
Jeremiás Hilkija pap fia volt. Azt gondolnád, hogy egy papnak biztosan
pap lesz a fia is, de ez azért nem mindig van így. Az sem biztos, hogy te
olyan leszel, és azt csinálod majd, mint a szüleid. Még egészen fiatal fiú
volt Jeremiás, amikor Isten megszólította, és azt kérte tőle, hogy legyen
a prófétája, mondja el üzenetét a többi embernek. Jeremiás hallott a régi
prófétákról is, de Habakukról is, aki még az ő idejében is élt. Arra jutott,
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hogy ő nem lehet próféta. A próféták nem olyanok, mint ő. Nem, nem!
Túl fiatal hozzá. Nem alkalmas a feladatra. Nem tudja megcsinálni. De
Isten így szólt hozzá: Mielőtt megszülettél, édesanyád hasában/méhében
voltál, senki sem látott, de én már akkor tudtam, ki és mi lehet belőled.
Jobban ismerlek, mint te magad. Tudom, hogy meg tudod csinálni. Pont
alkalmas vagy a feladatra, te vagy az én emberem!
Ahogyan a virághagymából csak az tudja, mi lesz, aki ismeri, úgy egy
kisbabából, aki még az édesanyja hasában van, is csak az tudja ki lesz,
aki nagyon jól ismeri. Ennyire jól sem édesanyád, sem édesapád nem
ismer téged és az életed titkait. Csak Isten. Mert ő alkotott. Ő helyezett
el édesanyád szíve alatt, és ő ajándékozott téged a szüleidnek. Isten már
akkor tudta, hogy fogsz kinézni, miben leszel erős, miben gyengébb, ami
kor még senki sem tudta, hogy létezel. Tudta, mi fog neked tetszeni, mi
előtt megszülettél. Tudta, milyen ember leszel: türelmes vagy türelmet
len, hangos vagy halk, félős leszel vagy bátor. Ha hagyod, hogy ő legyen
a te Gazdád, aki gondot visel rólad, akkor pont olyan leszel, mint amilyen
nek megálmodott: csodálatos, különleges ember. Jeremiás lassan elhitte,
hogy Isten alkotta, így ő az, aki tudja, mi lehet belőle. Elkezdett hallgatni
rá és követni őt, a prófétája lett. Nem volt neki mindig egyszerű, de szép
lassan azzá az emberré vált, akinek Isten tervezte, alkotta, teremtette.
Erre biztat ma bennünket is az ő története: Isten ismer minket, tudja
a nevünket, tudja, mi lehet belőlünk. Ezért bízzunk benne, hallgassunk rá,
és kövessük őt, hogy Isten kihozza belőlünk a legjobbat. Így a legjobb
felnőni!
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Minden emberi élet Isten ajándéka, egyedi, megismételhetetlen. Éppen
ezért drága. Végtelenül értékes. Azért, mert egy van belőle. Isten a maga
képmására alkotott bennünket. Hasonlítunk rá, de mindenki egyedi.
Ahogy például az ujjlenyomatunk. Ezért fontos, hogy ne akarjunk beolvadni a tömegbe, átlagosnak lenni, hanem keressük és találjuk meg azt,
amiben Isten egyedit alkotott bennünk. A másikat pedig – ha nagyon kü
lönbözik – örömmel fogadjuk, még ha néha nem is egyszerű. Istennél
nincs selejt. A házastársunk is Isten alkotása, és jó, ha hagyjuk, hogy Is
ten formálja őt, és nem mi állunk neki formálni arra a képre, ami nekünk
tetszik. A gyermekeink szintén Isten ajándékai, alkotásai. Szülőként,
nagyszülőként mindenki tudja, hogy mekkora titok egy gyermek. A sze
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münk előtt nő és változik, senki sem tudja, mi lesz, ha nagy lesz. Még
amikor a legjobbat is akarjuk neki, rá kell jönnünk, hogy nem tudjuk meg
adni. Mert nem ismerjük igazán, pedig úgy hisszük, jól ismerjük. Ám iga
zán csak egyedül Isten ismeri. Ő tudja, mi a jó neki. Gyermekeinket is
úgy kell nevelni, hogy megismerjék Istent, a Gazdát, Alkotót, aki tudja, ki
lehet belőle. Feladatunk, hogy ne a saját képünkre formáljuk őket, hanem
hagyjuk és segítsük, hogy Isten egyedi alkotásai legyenek, még ha nem
is olyanokká válnak, mint amit mi terveztünk. Hajrá és kitartás a kamaszo
kat nevelő szülőknek!
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
40. Mire rendelte Isten az embert a világban?
Isten arra rendelte az embert a világban, hogy békében éljen, dolgoz
zék. Ismerje meg a természet erőit, és uralkodjék azok felett. Használja
a teremtett világ kincseit maga és embertársai javára és Isten dicsőségére (1Móz 1,27–30; Zsolt 8,5–9).
41. Mit cselekszik Isten a teremtett világgal?
Isten a teremtett világot fenntartja és kormányozza, gondot visel róla.
Gondja van reám is (ApCsel 17,24–28).
42. Mit jelent az, hogy Isten gondot visel a világról?
Isten gondot visel a világról, ez azt jelenti, hogy kezében tartja a sorsunkat (1Pt 5,7; Fil 4,6).
43. Hogyan használja fel Isten gondviselő munkájában az embereket?
Isten úgy használja fel gondviselő munkájában az embereket, hogy
egymásra bízza őket.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• A templomkertben ültessünk el véletlenszerűen tavaszi virághagy
mákat, hogy tavasszal megnézzük, miből mi lett. (Esetleg ültetőtáblákra rárajzolhatjuk, mire számítunk.)
• Mindenki készítsen családrajzot (az is, aki egyedül jött), és rajzolja
le a családtagjait, majd írja oda, hogy ki miben egyedi alkotása Isten
nek a családban. (Esetleg a közel ülő családok a végén egymásnak
megmutathatják és el is mesélhetik, amit rajzoltak, így a családok
is megismerkedhetnek egymással).
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• Rajzoljunk egy nagy fát (háztartási csomagolópapírra), vegyünk egy
tintapárnát,5 mindenki jöjjön ki, és tegye oda az ujjlenyomatát, mint
ha a fa levelei lennének (egyediek vagyunk, mint az ujjlenyomataink), vagy mindenki külön egy virágra.6
AJÁNDÉKÖTLET
Minden gyermeknek adjunk egy virághagymát (ha nagy létszámú a gyü
lekezet, akkor minden családnak).

Október – Jó tanácsok a gondozáshoz

5
6

Pl. https://www.printker.hu/spd/FFCE0002/CreArt-Negyzetes-Tintaparna-23x23mm-Tintaparnaval.
https://www.parakletos.hu/ujjlenyomatos-virag-sikmakett/.
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Javasolt alkalom: Bibliavasárnap, reformáció ünnepe
Igehely: 2Tim 3,14–17
Aranymondás: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fed
désre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre…” (2Tim 3,16)
Zsoltár: Zsolt 1
Örömhír: Isten ajándéka a Biblia, amely minket segít a növekedésben.
Énekek: EÉ 280; 283
Gyerekénekek: Ki teremtette ezt a világot?7 (lehet ismétlés); Olvasd egyre
szent Bibliád;8 Kis barátom, ne feledd soha9
Eszközök: kertészeti újság vagy könyv
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Emlékeztek, hogy előző alkalommal mit csináltunk? Valószínűleg nem.
(Esetleg kivetíthetünk képeket az előző alkalomról, ha készítettünk.) Vi
rághagymákat ültettünk el, és arról beszélgettünk, hogy a virághagymák
ból nem tudjuk, mi lesz, csak a gazda tudja, aki ismeri a hagymákat. Pont
így van velünk, emberekkel is: csak az ismer minket igazán, aki a Gazdánk, Isten. Ő ért hozzánk. Abban segítsetek nekem, hogy mondjátok
meg: hogyan kell ápolni egy növényt? Mitől tud tönkremenni? (Túl sok
víz, szárazság, bogarak stb.) Nem egyszerű a növekedés, a kertészkedés,
mert a növények maguktól nőnek, de mégsem. Honnan is tudhatná bár
ki, hogy mit kell csinálni? Hát például innen! (Mutassuk meg a kertészeti könyvet, újságot.) Ki az, aki el tudná olvasni a címét? Nézzük csak,
milyen jó kertészek lennétek segítség nélkül!

Játék
Tegyük ki virágok, növények képeit (tíz-tizenkét darabot) és négy nagy
képet (sok víz, kevés víz, nap, árnyék). Tippeljétek meg, melyik mit szeret!
Tegyék az alá a kép alá, amelyikhez tartozik (majd ellenőrizzük).

7
8
9

https://youtu.be/ZtZM3zeHg4Q.
https://youtu.be/3hG7l6g4hn0.
https://youtu.be/w6lYwvJbX5g.
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Nem kell, hogy értsük elsőre, mit hogy kell csinálni a kertben, de egy ilyen
remek könyv/újság sokat segíthet. Elmondja, mire figyeljünk, mikor mit
csináljunk. Nálunk például vannak helyek, amelyekre sok nap süt, és van
nak árnyékos helyek. Van növény, amelyik sok vizet igényel, van, amelyik
inkább a szárazságot kedveli. Van, amit metszeni kell, van, ami ha egyszer
virágot hozott, abban az évben már pihenni kell hagyni. A mai vasárnapon azt is ünnepeljük, hogy Isten is adott nekünk egy könyvet, amelyben
segít nekünk, hogy mit hogy csináljunk, mert azt szeretné, hogy az életünk virágzó és gyümölcsöző legyen.

Történet
Timóteus egy fiatal fiú volt, akinek édesanyja és nagyanyja is hívő asszony
volt. Kisgyerek korától ismerte Istent, a családjában sokat meséltek neki
Jézusról, és hamar megtanulta azokat a szavakat, amelyeket egykor Jézus
mondott. Timóteus nagyon szerette Istent. Látta ezt Pál apostol is, akit
Jézus megbízott azzal, hogy szerte a világban utazzon, és adja át az ő
tanítását másoknak. Timóteust rábízták Pálra, utazzanak csak együtt. Pál
is látta, hogy Timóteus szeretne vele tartani, mert tudta: Jézusról minden
kinek hallani kell! Timóteus olyan jó tanuló volt, hogy Pál apostol néhány
évvel később rábízta egy gyülekezet vezetését, mondjuk azt, ő lett a lelké
szük. De ez nem volt olyan egyszerű. Mindenféle dolgok történtek, Timó
teus elkedvtelenedett, elbátortalanodott, majdnem feladta. Pont úgy,
mintha te mindent előkészítenél egy veteményeskerthez, elszórod a ma
gokat, meglocsolod őket, gyomlálgatsz, és a végén mégsem nő ki semmi,
vagy csupa kukacos termés lesz. Mit ért a kemény munka! – gondolhatod
te is, és gondolta Timóteus is.
Eljutott ez a hír Pálhoz, és gyorsan levelet írt Timóteusnak: ne add
fel, van valamid, ami segíthet neked! Így szólt: „A teljes Írás Istentől ihle
tett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban
való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre
felkészített legyen.” Timóteus, lehet, hogy úgy tűnik, kudarcba fullad a sok
munkád, de ne ad fel. Ha Isten igéjéhez, a Szentíráshoz ragaszkodsz, és
mindent úgy csinálsz, ahogy ott olvasod, akkor meg lesz a munkád gyümölcse, te leszel a legjobb gazdája a gyülekezetnek. Ne add fel! És Timóteus kitartott. Olvasta az Írásokat, Isten szavát, és mindent úgy tett,
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ahogyan Isten tanácsolta neki. Úgy élt, hogy Jézus büszke legyen rá. Ez
nem csak egy egyszerű kézikönyv volt, és ma sem az, hanem benne ma
gával a Gazdával, Istennel találkozhatunk, és ő maga szól hozzánk belőle.
Ő tudja a legjobb tanácsokat adni. Te ismered-e az Isten szavát? Van-e
gyerekbibliád? Szoktad-e olvasni? Kitől kaptad? Tudsz-e fejből bibliai
igét? Ha rendszeresen olvasod, akkor találkozni fogsz benne Istennel.
Isten igéje, a Biblia ma is a legjobb tanácsokat adja az életünkhöz: mit
és hogyan, mikor csináljunk, sőt az örök életre vezet el bennünket.
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Talán mindenkinek van otthon Bibliája. Olvassuk-e egyedül, közösen?
Vajon tudjuk-e értelmezni azt, amit olvasunk, vagy érezzük: szükség van
segítségre. Voltunk-e már bibliaórán (hívogassunk), ahol megtanuljuk rá
hangolni magunkat Isten igéjére és megérteni azt? A Biblia ma is a világon a legtöbbet fordított könyv, és a legnagyobb hatással van az életünk
re. Nemcsak a művészetekre hat, hanem több millió ember ma is olvassa
nap mint nap, hogy közel kerüljön Istenhez, és megmaradjon mellette.
Jézus, aki maga Isten Igéje, közel jött hozzánk, hogy segítsen megértenünk Istent, Szentlelkével ma is segít, hogy ez megtörténjen. Ilyenkor
érezzük azt, hogy nekünk szól az ige, vagy felfedezünk, megértünk belőle valamit, és „aha”-élményt élünk át. Amikor az igében találkozunk
Istennel.
Isten igéje istentiszteleteink központja is, fennállva tiszteljük meg azt,
hogy Isten beszél hozzánk. Ezért van az oltáron is mindig nyitva a Biblia
és sosem csukva: jelzi, Isten ma is szól hozzánk. Van-e olyan bibliai törté
neted, bibliai igéd, ami sokat jelent ma is? Amire emlékszel, mennyire
élő volt. Egy üzenet Istentől, amely tanácsolt egy helyzetben, reményt
adott vagy vigasztalást. Amely elindított vagy megállított, amely kinyitotta a szád, vagy épp miatta maradtál csendben, amelyen keresztül bá
torítottál vagy épp megróttál valakit, és tudta, szeretetből jön, és így is
fogadta. Csoda, amikor Isten szava pont úgy talál el bennünket, ahogy
szükségünk van rá. Fontos, hogy gyermekeinkkel is így olvassuk közösen a Szentírást. Hogy ők is rátaláljanak benne és rajta keresztül Istenre,
hogy megértsék, amikor szükségük van Isten útmutatására – nemcsak
ebben az életben, hanem az örök élet felé is. Timóteust anyja és nagyany
ja tanította az igékre; a gyermekeidnek, unokáidnak megvan-e ez a lehe
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tőségük? Látnak-e téged igét olvasni, tudnak-e veled Bibliát olvasni?
Találhatók már családi áhítatoskönyvek is, amelyek segítséget adnak
a szülőknek, nagyszülőknek, hogy gyermekeiknek ne csak elolvassák
a történetet, mint egy mesét, hanem tudjanak róla beszélgetni, tudják
őket Istenre hangolni.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
13. Hogyan szól hozzánk Isten?
Isten igéjében szól hozzánk.
14. Mit tartalmaz Isten igéje?
Isten igéje az ő törvényét és evangéliumát tartalmazza.
15. Mi a törvény és az evangélium rövid összefoglalása?
A törvény rövid összefoglalása a Tízparancsolat. Az evangélium rövid
összefoglalása ez az ige: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
16. Hol halljuk Isten igéjét?
Isten igéjét a Jézus Krisztusról szóló igehirdetésben halljuk.
17. Mi az igehirdetés forrása?
Az igehirdetés forrása a Biblia.
18. Mi a Biblia?
A Biblia az a könyv, amely Isten igéjét tartalmazza, ahogyan azt a pró
féták, valamint az apostolok hirdették.
19. Kik voltak a próféták és az apostolok?
A próféták Isten választott emberei voltak, akik Isten akaratát hirdet
ték, és az Üdvözítő eljöveteléről jövendöltek. Az apostolok pedig az üdvö
zítő Jézus Krisztus megérkezéséről tanúskodtak.
20. Hány részből áll a Biblia?
A Biblia két részből áll: Ószövetségből és Újszövetségből.
21. Miről szól az Ószövetség?
Az Ószövetség arról szól, hogy Isten megteremtette a világot, majd
megígérte a Megváltót a bűnbe esett embernek, és előkészítette eljövetelét Izrael népének történetében.
22. Miről szól az Újszövetség?
Az Újszövetség arról szól, hogy Isten Jézus Krisztus személyében
elküldte a megígért Megváltót, és általa üdvösséget szerzett minden em
bernek.
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23. Miért szólított meg és szól most is hozzád Isten?
Isten azért szólított meg és szól most is hozzám, mert szeret, és azt
akarja, hogy visszatérjek hozzá.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Bibliai totó kitöltése (lehet magáról a Bibliáról vagy bibliai kikereső,
gyülekezettől függ).
• Készítsenek igés lapokat (adhatunk Bibliát vagy vetíthetünk ki igé
ket), díszítsék ki, majd rakják bele egy kosárba, és a kijáratnál min
denki húzzon egyet (készítsünk pluszokat, hogy biztos jusson min
denkinek).
• Extra videó és ötlet: hívjunk meg valaki(ke)t a Wycliff Bibliafordítók
közül, vagy nézzük meg a videójukat.10
AJÁNDÉKÖTLETEK
Gyerekeknek igés matricák, felnőtteknek Útmutató a következő évre vagy
Bibliaolvasó vezérfonal nyomtatva.11

November – Búcsúzik a falevél

Javasolt alkalom: Halottak napja/örök élet vasárnapja
Igehely: 1Kir 2,1–4
10
11

https://youtu.be/IBvDcF0NaYc.
https://infaustus.files.wordpress.com/2008/09/terv.pdf.
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Aranymondás: „…akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8b)
Zsoltár: Zsolt 16
Örömhír: Isten a halálunkkor új életet kezd velünk
Énekek: EÉ 214; 512; 269
Gyerekénekek: Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád (Jertek,
énekeljünk 251.); Fenn a menny egy boldog hely (Jertek énekeljünk 252);
Pintér Béla: Örökország
Eszközök: levágott, száraz növények (pl. rózsa) és száraz, lehullott falevél,
mécsesek, gyufa
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Milyen hónap van? Hogy néz ki ilyenkor a természet? A kert? Milyenek
azok a növények, amelyeket hoztam? (Száraz, halott, lehullott.) Tudjátok,
hogy még a nyár közepén is vannak ilyen elhervadt virágok? Sok ember
szeret kertészkedni, és nyáron is sétál a virágok között, hogy levágja
a száraz virágokat. Szerintetek miért? (Mert csúnya.) Például a rózsákat
vagy a muskátlikat folyamatosan meg kell szabadítani az elszáradt virá
goktól, csak akkor hoznak új bimbót. Az ő idejük lejárt, és új időszak kez
dődik a lehullott rózsának és a megmetszett rózsatőnek is. Ha elszáradt
virágokkal lenne tele a rózsabokor, és úgy hagynánk, akkor nem virágozna a rózsa, pedig ezért van, ez a feladata. A rózsa, miután virágzott,
elbúcsúzik, befejezi az életét, és egy új élet indul. A fa is hasonlót él át,
amikor el kell búcsúznia a faleveleitől.

Játék
Egy nagy kosár száraz falevelet vigyünk be (tegyünk alá takarófóliát),
és rakjuk középre. A gyerekek nyújtsák ki a kezüket, csukják be a szemü
ket, és akinek a kezébe hullajtunk egy falevelet, kinyithatja, és megnézheti.
Honnan jön a faleveled? Miért hagyta el a fát? Hova akar menni? Ha
a levél beszélni tudna, mit mondana nekünk? Vajon szomorú lenne vagy
kalandvágyó, mert új helyekre megy, ahogy a szél röpíti? Vajon a fa örül-e
neki, mert tavasszal így lesz új levél rajta, vagy szomorkodik, hogy el kell
búcsúzni? Talán mindkettő. A falevél is új életet kezd. Mi lehet belőle?
Készítsetek a falevelekből képeket! (Adhatunk nekik egy-egy A3-as
fehér lapot, hogy jobban látszódjon, ha gondoljuk, akkor mindenkinek
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meghatározott helye lesz.) Mit raktál ki belőle? Mi lett az új élete a fa
levélnek?

Tanítás
Talán ti is voltatok kint a temetőben nemrégiben. Ki volt kint? Ott is jó
sok lehullott falevél van. Mit csináltatok ott? Talán te is gondoltál rá, hogy
hol van az, akire ott gondoltatok. Biztosan hiányzik. Lehet, sírtak is ott
a temetőben a szüleid. Nem baj, ez így van jól. Olyan nehéz, amikor valaki elmegy közülünk, és nem látjuk többé. Elengedni valakit mindig ne
héz. Mint a fának a levelet. Képzeljétek, volt egyszer egy király: Dávid
király, aki pont arra készült, hogy elmenjen arra az útra, amelyre minden
élő elmegy. Tudta, nemsokára el kell engednie ezt a földet, meg fog halni.
Neki is el kellett búcsúznia, a fiának, Salamonnak pedig el kellett enged
nie őt.

Történet
Dávid már nagyon öreg volt, érezte, hogy elfogy az ereje. Pont, mint ahogy
egy hervadó rózsa vagy hulló falevél érzi. Már nem tudta tartani magát,
elfáradt. Tudta, elvégezte a feladatát, amelyet Isten rábízott, és nemsoká
ra Istennel lesz. Lejárt az ideje, befejezheti az életét mint földi király, és
végre új életet kezdhet Istennél a mennyben, amelynek sohasem lesz
vége. Biztos nehéz szívvel hívta magához fiát, Salamont. El is mondta
neki: „Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó
elmegy. Légy erős, légy férfi! Tartsd meg, amit elrendelt Istened, az Úr!
Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, törvényeit és
intelmeit, ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében. Akkor boldogulsz
mindenben, amit teszel, és mindenütt, amerre fordulsz.”
Dávid tudta, az ő ideje lejárt, mégsem félt. Szomorú volt, hogy fiától
el kell búcsúznia, de attól nem félt, hogy mi vár rá. Tudta, hogy ha befeje
ződik az élete, akkor Istennel lesz együtt egy új, örök országban, örök
életben. Az nem lesz olyan, mint a mostani, de nem lesz rosszabb sem,
sőt! Békesség volt a szívében, és így nézett a fiára is, Salamonra. Életében
hallgatott Istenre, szerette őt. Amikor rosszat tett, bűnt követett el, akkor
elmondta Istennek, és tudta, Isten megbocsátott neki. Bízott Istenben,
hogy szereti őt, és nem kell félnie, hiszen Isten vigyáz rá itt is és ott is.
Tudjátok, ránk is vár a mennyben egy szép ország, ahol már nem fá
radunk, nem öregszünk, nem fáj semmi. Ez az az ország, ahol Isten él,
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és vele találkozhatunk ott. Nehéz elbúcsúzni, nehéz elengedni valakit, de
talán már ti is találkoztatok olyan idős emberrel, aki azt mondta: ő már
sokat élt, vár az Úr Jézusra, hogy hazavigye. Minden ember életében ide
je van annak, hogy búcsút vegyen, és elinduljon minden földi ember
útjára. Akinek a sírjánál voltatok, az is elment ezen az úton, ott Istennel
találkozott (ez biztos, hogy utána merre folytatja az örök életet, azt bízzuk
Istenre). Így gondolj azokra, akiktől búcsúznod kell, akiket már nem látsz
többé. Ők Istennel találkoztak, ahogy egyszer majd te is és én is fogok.
Olyan hihetetlenül szép lesz és jó lesz, hogy el sem tudjuk most még kép
zelni. Új életet kezdtek, örök életet. Ez az, amit Jézus ígér azoknak, akik
bíznak benne, és követik őt.
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Nehéz a halálról beszélnünk. Nem is nagyon tudunk. Talán mi magunk
is feltesszük a kérdést: hová tűnt a szerettünk most, hogy nincs velünk?
Ha ismerte Istent, akkor talán békességünk van, még ha hiányzik is nekünk. Hiszen ismerjük Isten ígéretét: aki az övé, akár él, akár hal, az Úré.
Mi a halált látjuk innen a földről, de onnan, Isten szemszögéből egy új
élet kezdődik el. Észrevettük, hogy a mi énekeskönyvünkben nincsenek
halottas énekek? Nekünk Örök élet reménysége cím alatt vannak összegyűjtve azok az énekek, amelyekkel búcsúztatjuk és elengedjük szeretteinket. Mert nem halálba mennek ők, hanem halálból az életbe, örök
életbe. Ahogy a rózsatő akkor marad életben, ha az elhervadt rózsát le
metsszük, úgy mi is úgy maradunk életben, ha el tudjuk engedni azt, akitől
meg kell válnunk. Azért, mert rá is és ránk is más élet vár. Új életszakasz.
A menny, Isten országa nem fent van, felhők felett nem találunk egy új
helyet. Szeretteink már nem járnak itt közöttünk, akármennyire vágyunk
rá, mert akik az Isten országába belépnek, azoknak a földdel megszakad
a kapcsolatuk. Más élet vár rájuk. És bízhatunk benne, ha Istennel járták
az útjukat, akkor az út végén Jézus várta őket, és mutatta nekik a helyet,
amelyet nekik készített. Majd minket is, ha folytatjuk ugyanazt az utat.
Jézust, aki az út, az igazság és az élet, akin keresztül mehetünk az Atyához.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
105. Mit jelent az, hogy életedben és halálodban Istené vagy?
Életemben és halálomban Istené vagyok: ez azt jelenti, hogy szereteté
től még a halál sem szakíthat el, mert szeretete erősebb a halálnál.
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106. Hogyan mutatta meg Isten, hogy az ő szeretete erősebb a halálnál?
Isten úgy mutatta meg, hogy szeretete erősebb a halálnál, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust, és vele együtt feltámaszt minket is.
107. Mikor lesz a halottak feltámadása?
A halottak feltámadása akkor lesz, amikor Jézus Krisztus dicsőségesen
visszatér.
108. Hogyan támadnak fel a halottak?
A halottak úgy támadnak fel, ahogyan Jézus Krisztus is feltámadott:
valóságos, de megdicsőült testben.
109. Miért jön vissza Jézus Krisztus Urunk isteni dicsőségben?
Jézus Krisztus Urunk azért jön vissza isteni dicsőségben, hogy ítéljen
élők és holtak felett, eltörölje a bűn valamennyi következményét, és min
dent újjáteremtsen.
110. Mi történik az ítéletben?
Az ítéletben mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus színe előtt,
és számot kell adnunk cselekedeteinkről. Urunk az igazakat magához hív
ja örök életre, a bűnben megátalkodottakat pedig eltaszítja a kárhozatra.
111. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus mindent újjáteremt?
Jézus Krisztus mindent újjáteremt: ez azt jelenti, hogy az újjáteremtett
világban nem lesz többé bűn, és ezért nem lesz szenvedés és halál sem.
Az emberek tökéletes békességben élhetnek Istennel és egymással.
112. Hogyan várja az egyház visszatérő Urát?
Az egyház visszatérő Urát örvendező reménységgel és a világban való
hűséges szolgálattal várja.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Mécsest gyújthatunk elhunyt szeretteinkért.
• Az előző évben/egyházi évben előrementek nevének felolvasása
közben az oltár körül mécseseket gyújthatunk.
• Jöjjenek ki a családok is, és családonként a falevelekből készítsenek
egy új képet. Le is fotózhatják emlékbe. (Alatta szólhat a Jó az Úrban
bizakodni című taizéi ének.12)

12

https://youtu.be/drYGMsx6mcs.
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AJÁNDÉKÖTLET
Hazavihető teamécses ráragasztott igével: „Akár élünk, akár halunk, az
Úréi vagyunk.” (Fehér matricára vagy szigetelőszalagra alkoholos filccel
vékonyan rá tudjuk írni és körberagasztani.)

December – Hajtás bújt elő

Javasolt alkalom: Karácsony
Igehely: Ézs 1–10; Lk 2,1–20
Aranymondás: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely
az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus,
a Dávid városában.” (Lk 2,10b–11)
Zsoltár: Zsolt 85
Örömhír: Jézus megjelent, hogy új kezdetet és reményt hozzon.
Énekek: EÉ 149; 132
Gyerekénekek: Vígan zengjetek, citerák;13 Csillag gyúlt a sötét égen (ZÉ 21);
Soha nem volt még;14 Pintér Béla: Karácsony éjjelén
Eszközök: Faág, amelyet előtte héten beáztatunk, és rügyezni kezd (kér
hetünk virágboltostól cserjeágat); betlehemes szett; szalagok, amelyekre
13

Szöveg: http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/tanari_s/Ovodai_enekgyujtemeny_2016.pdf, dallam: http://gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/enekszoveg/
jezusenek/enek82.htm.
14 https://csecsy.hu/konyvek/enekeskonyv/soha_nem_volt_meg_ilyen_aldott_ej.
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alkoholos filccel rá van írva: bölcsesség, értelem, tanács, erő, Isten isme
rete, igazságos ítélet, segítség a szegényeknek, békességet hozó, hűséges,
mindenkié.
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Ugye tudjátok, milyen ünnep van ma/milyen ünnephez közelítünk? Mit
ünneplünk ekkor? Biztosan te is készülsz karácsonyra, mert Jézus szüle
tésnapja számodra is nagy nap. Egészen más, mint a többi. Mintha csoda
világba csöppennél ebben az időszakban. Mintha minden más lenne, egy
új időszámítás. Ilyenkor senki sem szól rád, ha sokáig lustálkodsz, talán
édességet is kapsz ebéd előtt, akkor tévézhetsz, játszhatsz, amikor akarsz,
mintha még a tesóddal is kevesebbet vitatkoznál. Az ételek különlegesek,
és mintha mindenki kedvesebb lenne a másikhoz. De jó is lenne, ha meg
változna a világ, és mindennap karácsony lenne! De jó is lenne, ha minden
nap ünnepelnénk Jézust, az ő születését és életét! Mi is nagyon várjuk
a karácsonyt, Jézus születésének ünnepét, de abban az időben még inkább
várták.

Történet
Terítsünk ki egy terítőt középre a gyerekekkel (legjobb a kör alakú, vehetünk lepedőt is, és abból kivághatjuk a formát), és tegyük rá a rügyezni
kezdő faágat.
Mit tettem le? Szerintetek hol találtam ilyen ágat?
Amilyen lehetetlennek tűnik, hogy tél közepén kihajt egy faág, és új
élet indul ki belőle, egy új korszak, olyan lehetetlennek tűnt a zsidó nép
számára, amit régen Ézsaiás próféta megjövendölt. Azt írta egy régi tekercsen, hogy egyszer majd jön valaki, akivel egy új korszak kezdődik,
Messiás lesz a neve. Ő az a személy, aki megváltoztatja az emberek életét,
és akivel igazán elkezdenek élni az emberek.
Gyakran olvasták ám Jézus születése idején ezt a próféciát, és már na
gyon várták, hogy változás jöjjön, mert az életük tele volt félelemmel és
fájdalommal. A rómaiak ott voltak a nyakukon már jó régóta, kegyetlenek
voltak. Rengeteg pénzt, adót szedtek be, és amikor a zsidó nép meghallotta, hogy Augustus császár népszámlálást hirdet, és mindenkinek haza
kell mennie oda, ahol született, tudták jól, miért van ez: a császár meg
akarja számolni, hányan vannak, nehogy valaki kimaradjon az adófizetés
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ből. Ha valahol lovak patájának dobogását hallották, már bújtak is el, mert
nem lehetett tudni, miért jönnek a római katonák. Csak csendben, a zsi
nagógák mélyén énekelték: „Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő” (itt énekelhetjük is),
és nagyon várták, hogy az az új hajtás Isai törzséből kinőjön, előbújjon,
hogy a Messiás elhozza a változást.
És Isten meg is tartotta szavát. Amikor már nagyon nagy volt a nyomorúság, és Isten népe majdnem elvesztette a reményt, hogy jobb és
igazi életük lesz, akkor történt meg a csoda. Váratlanul, ahogy egy rügy
előbújik, megjelent valaki. Nőtt édesanyjában, Máriában, és előbújt azon
az éjszakán, amikor talán senki sem várta: karácsonynak éjszakáján Jézus
megszületett. (Tegyük a terítőre a kirügyezett ág mellé a jászolban fekvő
Jézust.) A pásztoroknak angyal vitte a hírt: megszületett! (Tetessük oda
másokkal a pásztorokat, bárányokat, angyalokat.) S ők mentek, hogy
megnézzék a csöppnyi gyermeket. Őt, aki új reményt adott nekik is, az
egyszerű, kicsit büdös, durva-furcsa pásztoroknak, meg a városban lakók
nak, meg a napkeleti bölcseknek és nekünk is, akik itt vagyunk.

Játék
Egy kosárban tegyünk oda üres szalagokat, illetve olyanokat, amelyekre
írva van (lásd fent, az eszközök között). Mindenki húzzon egyet csukott
szemmel. Miután kihúzták, tegye le mindenki a szalagját; akinek a szalag
ján van írás, és tud olvasni, olvassa el, mi van ráírva. Meg is beszélhetjük,
mit jelent. Pl. erő: Jézus megerősít, ha nagy feladatok várnak ránk; bölcsesség: Jézus segít jól dönteni; igazságos ítélet: Jézusnak nincsenek ked
vencei, azaz mindenki a kedvence; békesség: Jézus segít megbocsátani,
bocsánatot kérni stb. Tegyék le a terítőre úgy, hogy a végén csillag alakot
adjon ki a jászol körül. Ezeket is hozta a Messiás, Jézus. Amikor a csillag
az istállónál megállt, akkor megtalálták a friss hajtást, amely tele volt
élettel.

Tanítás
Ennyi mindent és még többet is hozott Jézus azon az éjszakán a világnak.
Amikor megszületett, örömöt adott a szüleinek, meghatódást a pásztorok
nak, hódolatot kapott a keleti bölcsektől. De nem maradt ott a jászolban,
Jézus is lett kisgyermek. És ahogy a rügyből virág lesz, majd gyümölcs,
úgy Jézus is felnőtt. Hozott gyógyulást, megbocsátást, új kezdetet, gondoskodást. És amikor harminchárom éves lett, felnőtt a feladathoz, ami
Növekedjünk! – Rügyfakadás
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tényleg minden embernek az életét megváltoztatta: meghalt és feltámadt, örök életet hozott. Az a kis gyermek, aki azon az éjszakán született,
amit ma ünneplünk. (Itt énekelhetjük például a Vígan zengjetek, citerák
éneket.)
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Az hal meg, akiben a remény nem él tovább. Aki feladja. Láthatunk embe
reket, akiknek minden tagja mozog, de élet nincs bennünk. Olyanok, mint
a kihalt fatörzsek. Szárazak, élettelenek. Mert nem remélnek, nincs ben
nük az az életerő (nefes), amely új útra indítja őket, lendületet ad. Az
ember néha feladja. Belefásul dolgokba. Talán ezért is mondhat olyan
sokat Ézsaiás próféciája, amely egy kihalt fatörzsről szól. Ám karácsony
kor az élet jött el közénk, Jézus. Reményt hozott és hoz ma is, békességet
kívánt, ahogy ma is, szelíden jött akkor is és most is. És él. Örökkön
örökké. Akié a Fiú, azé az élet. Jézus nekünk is életet hoz olyan csodás
és váratlan módon a Szentlelkével, ami néha minket is meglephet. Mert
a remény, a békesség, a szeretet, a megbocsátás születik, kirügyezik ben
nünk, nem tudjuk, honnan, csak egyszer megjelenik. Isten Lelke az, ami
életre kelti és előhívja. Ahogy tette azt Jézussal is, aki meghalt és feltámadt, és fogja velünk, benne hívőkkel is tenni, hogy a mi korhadt fatörzs
életünkből új és örök élet támadjon. Mindez azért, mert az Úr megnyitotta az eget, és leszállt közénk, megjelent közöttünk.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
29. Miben mutatkozik meg Isten haragja és büntetése?
Isten haragja és büntetése abban mutatkozik meg, hogy vádol a lelki
ismeretem, terhel a bűn sokféle következménye, halál és ítélet vár rám.
30. Miért van szükségünk Megváltóra?
Azért van szükségünk Megváltóra, mert a bűn és a halál uralkodik raj
tunk, és nem szabadulhatunk tőlük a magunk erejéből.
31. Hogyan segített rajtunk Isten?
Isten úgy segített rajtunk, hogy Megváltót küldött: egyszülött Fiát, Jézus
Krisztust.
32. Kicsoda Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az én Megváltóm,
Uram és testvérem.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

CSALÁDI AKTIVITÁS
• Karácsonyi láncdísz készítése.15 Szükséges: toll, színes papírcsíkok,
ragasztó (jó minőségű stift). Családonként írják fel a papírcsík egyik
oldalára, milyen változást, mit hozott eddig Jézus az életükbe,
a másik oldalára azt, mit remélnek, mit hoz Jézus még az életükbe
(akár választhatnak abból is, amik a szalagokra vannak írva, de
lehet saját is). Amikor kész, jöjjenek az oltár elé, a papírcsíkokból
készítsünk papírláncot, és tegyük fel a gyülekezeti karácsonyfára.
• Írjanak imádságot valakiért közösen, aki reményvesztett, majd az
imádságokat összegyűjtve tegyék fel az oltárra, és az oratio oecume
nicában kérjük, hogy Isten hallgassa meg ezeket az imákat, és hozzon
változást azoknak az életébe, akikért imádkoztunk.
• Gömb alakú papírdíszekre írjanak a családok hálaimát vagy dicséretet Istennek, aki ember lett. Majd a gyülekezeti karácsonyfára
akasszák fel ezeket, vagy letehetik az elkészült kép köré.
AJÁNDÉKÖTLET
Igés naptár az új évre (pl. a Luther vagy a Paraklétosz Kiadótól)

Január – Locsoljunk!

15

https://www.momwithfive.com/wp-content/uploads/2018/02/retro-1.jpg.
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Javasolt alkalom: Vízkereszt/keresztség vasárnapja
Igehely: Lk 3,1–4.10–14
Aranymondás: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz,
elkárhozik.” (Mt 6,16)
Zsoltár: Zsolt 64,10–14
Örömhír: Jézus a keresztségben új életre indít!
Énekek: EÉ 296; 107
Gyerekénekek: EÉ 571; Eldőlt a szívemben, követem Jézust (Jertek, énekel
jünk 137); Itt a szívem16
Eszközök: Locsolókanna, víz, keresztelőkancsó vízzel, törlőkendő (ha el
játsszuk a keresztelést, akkor lásd lent a leírásban), Jerikó rózsája17
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

(Tegyünk le egy pohár vizet és a locsolókannát középre.) Mire jó a víz?
Miért fontos nekünk? Mi történik, ha nem kapunk elegendő vizet? Testünk 60%-a víz, és ha nem iszunk rendesen, akkor hamar jelentkeznek
a tünetek. Kiszárad a szánk, nem tudunk figyelni, szédülhetünk, és sajnos
nagyon súlyos tüneteket is okoz a víz hiánya. Ki az, aki kér egy csepp
vizet a tenyerébe? (Adjunk mindenkinek, aki kér.) Dörzsöld össze a tenye
red! Milyen érzés? Egészen felfrissít már néhány csepp víz is. Hoztam
nektek egy különös növényt, úgy hívják, Jerikó rózsája. Ez a növény arról
híres, hogy képes teljesen megszáradni, rettentő hosszú ideg kibírja eső
nélkül, és utána, ha kap vizet, akkor életre kel. Add körbe, óvatosan tapo
gasd meg, mert tényleg nagyon száraz, és törik. Most beletesszük egy tál
vízbe, és itt is hagyjuk. (Feltehetjük az oltárra vagy mellé egy asztalkára.)
Ki az, aki meg tudja mondani, hogy a templomban hol és mikor használunk vizet? (Kereszteléskor.) Ma arról tanít bennünket Isten igéje, hogy
miért is ilyen fontos nekünk a víz, a keresztvíz, amely által Isten gyerme
kei leszünk.

Történet
Volt egyszer egy ember. Úgy hívták, János. Nagyon furcsa ember volt. Kint
élt a pusztában, ahol semmi sem volt. Se házak, se fák, se emberek. Még
16
17

https://youtu.be/W2xj6v2AiIQ.
https://www.fitoland.hu/kategoriak/viragdisznovenyek_3/jeriko_rozsaja_20807.
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a harang szava sem hallatszott oda, olyan messze volt mindentől. Valószínűleg egyedül élt ott. De Isten megszólította egyszer, és azt mondta
neki: „Menj be a városba az emberek közé, és szólj így hozzájuk: Térjetek
meg! Forduljatok Isten felé! Tegyétek azt, amit Isten kér!” János szót foga
dott Istennek. Az emberek csak bámulták. Teveszőr ruhát viselt, bőröv
volt a derekán, a haja kócos volt, szandál volt a lábán. Ráadásul bogarakat evett és erdei mézet. Nagyon furcsa ember volt. De amikor így szólt:
„Térjetek meg Istenhez, éljetek úgy, ahogy ő mondja!” – akkor az emberek
nagyon figyeltek rá. Azt is mondta János, hogy aki szeretne Istenhez tar
tozni, szereti őt, jöjjön be a Jordán folyóba, mondja el, ha valami rosszat
tett, azaz vallja meg a bűnét, merüljön le a víz alá, és amikor feljön a víz
alól, és kisétál a Jordán folyóból, akkor kezdjen olyan életet, ami Istennek
tetszik. Mivel nem voltak biztosak abban, hogy is kell ezután élni, meg
is kérdezték Jánost a katonák is, a vámszedők is: mit tegyenek? Mert tud
ták, ez nem egy egyszerű fürdés volt, hanem Isten a szívüket mosta tisz
tára. János segített megérteni nekik, hogyan is kell élniük. Ezentúl tisztán
kell tartaniuk a szívüket, és akkor a szívük újra életre kel. Pont, mint
ahogy a mi rózsánk fog talán. A száraz virágból zöldellő növény lesz, ha
a víz ér hozzá. (Nézzük meg látunk-e a növényen változást.) Azóta mi is
megkeresztelkedünk, mint az emberek, akik Jánoshoz mentek. Sőt nem
sokkal később Jézus is megérkezett Jánoshoz, és kérte, hogy őt is keresz
telje meg. Ti láttatok már keresztelőt? Mi történik ott?

Játék
Játsszuk el a keresztelést! Kellékek: baba, a „lelkésznek” fekete férfiing
fordítva begombolva (hátul), két papír zsebkendő kihajtva (Mózes-tábla,
az ing gallérrészéhez behajtjuk), tál és kancsó vízzel, asztalka. Énekeljünk egy éneket (Mennyei jó Atyánk itt Kiskőrösön, de ha van a gyülekezet
nek keresztelés előtti éneke, akkor legyen az, vagy amit minden gyerek
ismer). Válasszunk apát, anyát, keresztszülőket, lelkészt, ha akarunk, egy
házfit (ha segít), a többiek a gyülekezet. (A gyerekek fülébe súghatjuk,
mit kell mondani: köszöntelek békességgel, kisgyerekek evangéliuma rö
viden, ige: tanítsátok Isten útjára, ima, kérdésekre igaziból válaszoljanak,
keresztelés maga, család megáldása.) Ha van más gyülekezeti szokás
(gyertyaátadás, édesanya áldása), azt is hozzáadhatjuk. Mutathatunk ke
resztelési emléklapot is.
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Tanítás
Ahogy egy növénynek szüksége van locsolásra, és csak akkor kezdődik
az élet, nő és nő, úgy Isten minket is szavával és a vízzel növekedésre
indít. Mi is megkérdezhetjük: mit tegyünk? Szerintetek mit tegyünk, ho
gyan éljen az, akit megkereszteltek? (Várjuk a válaszokat.) Vajon így élsz-e
te is? Tegyük így. Növekedjünk ne csak magasságban, de ismerjük meg
Istent is, azt, ami neki tetszik, és éljünk úgy, hogy büszke lehessen ránk.
Nézzük meg a Jerikó rózsáját, hol tart!
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Jézus mennybemenetele előtt mondta tanítványainak, hogy menjenek el
szerte a világra, tegyenek tanítvánnyá minden népet, és kereszteljék meg
őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében (ez a missziói parancs). Ezért egyházunk tanítása szerint, ha a keresztelés vízzel és Isten igéjével a Szentháromság nevében történik, akkor válik érvényessé. Bár nálunk nincs
szenteltvíz, amely önmagában erőt hordoz, Isten igéje miatt mégis sokkal
több ez puszta víznél. Olyan ez, mint amikor a házasságkötésnél a gyűrűt
egymás ujjára húzzák a házasulandó felek. A gyűrű önmagában, egy ék
szerész számára néhány gramm arany, de ott, miközben fogadalmat tesz
nek a házastársak, hogy jóban-rosszban, míg a halál el nem választ, kitartanak egymás mellett, egészen más lesz a szemünkben. Attól kezdve
az a néhány gramm arany a szerelmet, hűséget, bizalmat, egymáshoz
tartozást jelenti. Így van ez a keresztségnél is: az nem puszta víz, mert
közben Isten ígéretét hallhatjuk, hogy velünk marad örökre, szeret ben
nünket – pedig ugyanúgy a csapból vettük, mint a vizet, amit megiszunk.
Akár gyermekként, akár felnőttként keresztelnek vagy merítenek be vala
kit, a keresztség akkor is egy út eleje, kezdete. Gyermekkeresztségnél
a szülők és keresztszülők feladata, hogy járni tanítsák a gyermeket Isten
útján, majd szép lassan, legfőképp a konfirmáció táján saját, önálló elköteleződésre és Jézus követésre hív a hitünk.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
7. Mit tett veled Isten, amikor megkereszteltek?
Amikor megkereszteltek, Isten Jézus Krisztusért gyermekévé fogadott.
8. Mi a keresztség?
A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elren
delt és Isten igéjével együtt használt víz.
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

9. Melyik Istennek ez az igéje?
Jézus Krisztus mennybemenetele előtt ezt mondta tanítványainak:
„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind
azt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig.” Ezekkel a szavakkal rendelte el Jézus Krisztus
a keresztséget.
10. Mire emlékeztet a víz használata a keresztségnél?
A víz használata arra emlékeztet, hogy a keresztség által Isten megtisztít a bűntől, és új életet ad.
11. Mit ad Isten a keresztség által?
A keresztség által Isten bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad. Jézus
Krisztus azt mondta: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig
nem hisz, elkárhozik.”
12. Mire ösztönöz és kötelez a keresztség?
A keresztség arra ösztönöz és kötelez, hogy higgyek az Úr Jézus Krisz
tusban, és ebben a hitben meg is maradjak, mert Jézus szavai szerint a ke
resztség a hívőnek válik üdvösségére.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Tanuljunk meg közösen egy új áldást (pl. Áldjon meg téged18 vagy
Legyen áldás az úton19).
• Megnézhetjük a gyülekezet keresztelési anyakönyvét közösen és
a keresztelési edényeket, javasoljuk a családoknak, hogy otthon ke
ressék elő a keresztelési képeket és nézegessék meg, meséljenek
a felnőttek a gyermekeik keresztelésének napjáról.
• Mindenki kijöhet a keresztelőkúthoz és a lelkész vízzel keresztet raj
zolhat a mindenki homlokára ezekkel a szavakkal (vagy hasonlókkal): meg vagy keresztelve, Isten gyermeke vagy, növekedj az Úrban!

18 http://www.gyerekoldal.reformatus.hu/honlapok/enekszoveg/dicser/enek178.htm.
19 https://youtu.be/aWiFW7LsYfg.
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AJÁNDÉKÖTLETEK
Kagylókarkötő (ősi keresztény szimbólum)20 vagy kagyló alakú sü
temény21

Február – Ültessünk egybe!

Javasolt alkalom: Házasság hete
Igehely: 1Móz 2,4–7.15–23
Aranymondás: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő
segítőtársat.” (1Móz 2,18)
Zsoltár: Zsolt 128
Örömhír: Isten társakkal ajándékozott meg, sőt: a társsal.
Énekek: EÉ 181; 179
Gyerekénekek: EÉ 571; Ki teremtette ezt a világot?; Pintér Béla: Árassz el
Eszközök: Egymáshoz illő tárgyak egy kosárban (leírás lent) vagy óriás
memóriakártya (lehet A4-es lapokra nyomtatni, a legjobb, ha növények
képei, de lehetnek emberfigurák is)

20 https://www.gyongybarlang.hu/Hematit-kagylo-forma-rosegold-8x9-mm.
21 https://www.otthon-konyha.hu/uzlet/otthon-felszereles/konyha/sutes-fozes/kagylo-forma-keszlet-recepttel-20-db/.
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Ki szeret egyedül lenni? Miért jó egyedül lenni? Miért jó társakkal találkozni, emberekkel körbevéve lenni? Ha választhatnál, szívesebben lennél
egyedül vagy szívesebben lennél társakkal? (Szavaztassuk meg, emeljék
fel a kezüket – gyaníthatóan a társakat választanák többen.) Kinek van
legjobb barátja? Kit választunk barátunknak, szerelmünknek? Kinek van
szerelme/kinek tetszik valaki az óvodából/iskolából? (Vagy válaszolnak,
vagy nem.) Talán aki hasonlít hozzánk, illik hozzánk. Még akkor is, ha
nem vagyunk egyformák, jó párost alkotunk.

Játék
1. Növények összeültetése egy dézsába: mi mihez illik? Mit szeretnél,
mit tegyünk? Legyen egy cserépben egy virág? Vagy ültessük őket össze?
Illenek egymáshoz majd? (Próbáljuk ki mindkettőt.) Kinek melyik tetszik? Amiket összeültettünk, vajon mindkettő ugyanannyi vizet vagy nap
fényt szeretne? Az egyik nem lesz túl nagy, ha megnő, nem nyomja el
a másikat? Isten minket, embereket is egymás mellé ültet, vannak, akiket
jó szorosan. Szeretné, ha külön-külön és együtt is jól tudnánk nőni. Együtt
azért sokkal szebb! Amikor egy városban nagy kertet vagy parkot terveznek, akkor nagyon oda kell figyelniük, hogy egymáshoz illő virágok
kerüljenek egymás mellé. Isten a világot is így alkotta meg, szépen össze
illenek benne a dolgok.
2. Rakjunk ki egy terítőre vagy a földre különböző tárgyakat, amelyek
illenek egymáshoz: kés-villa, gomb-kabát, fogkefe-fogkrém, távkapcsoló-
elem, fiú-lány (képen lehet kinyomtatva), doboz-teteje, teafilter-bögre,
mécses-mécsestartó, ceruza-radír stb. Keressétek meg a hozzáillőt, állít
sátok párba. (Ha sokáig tart, lehet visszaszámolni tíztől, és a többit közö
sen megoldjuk.) Ellenőrizzük: Mit miért állítottunk párba? Illik hozzá?
Nem ugyanaz, de jól mutatnak együtt, együtt tudnak megcsinálni dolgo
kat, összetartoznak. Tudjátok, hogy nem csak a tárgyak között van olyan,
hogy összeillő?

Történet
Talán te már hallottál arról, hogyan meséli a Biblia, miért (nem hogyan!)
is lett a világunk. Ki tud mesélni róla? (Itt akár elénekelhetjük a Ki te
remtette ezt a világot? éneket is.) Isten csodálatos világot alkotott, és
Növekedjünk! – Rügyfakadás
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szerette volna megosztani mindezt velünk. Ezért amikor már minden
létrejött, és láthatóvá vált, Isten megalkotta az embert. Emlékszel, hogyan? De nem volt ez így tökéletes – miért nem? (Nem volt hozzáillő tár
sa.) Egyedül érezte magát. Persze szépek voltak a növények, az állatok
meg szórakoztatóak, Ádám mégsem érezte magát jól egyedül. Érezte,
nincs olyan, aki illik hozzá. Aki igazi társa, párja lehetne. És Isten látta ezt.
Így szólt: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok neki segítőtársat,
hozzá illőt.” És úgy is tett. S amikor Évát meglátta Ádám, érezte, ez a vala
ki igazán különleges, illik hozzá, összetartoznak. Ádám meg Éva szerelmesek lettek. Csókolóztak, meg kézen fogva sétáltak, nagyon szerették
egymást. Lettek is gyermekeik, mert Isten így gondolta jónak, hogy a csa
ládjukban többen legyenek kettőnél. És tudjátok, milyen jól kitalálta ezt
Isten!

Tanítás
Azóta sincs jobb dolog a világon a szerelemnél. Mindenki lesz szerelmes,
te voltál már? Sok-sok ember él a földön, és lesznek, akik a barátaid lesz
nek, lesznek, akik tetszenek majd, lesz, akinek te tetszel majd, de lesz
valaki, aki tetszeni fog neked, és te is neki. És akkor összeházasodtok,
hogy lássa mindenki, ti összetartoztok, és kitartotok egymás mellett, és
akkor azt mondják rólatok, hogy boldogan éltek majd, míg meg nem hal
tok. Isten a legtöbb embernek így tervezte. Itt a templomban az esküvőjü
kön kérjük is mindig Isten áldását a szerelmesekre, meghallgatjuk Isten
igéit a házasságról, szerelemről. Majd megkérdezzük, tényleg akarják-e,
és ha igen, akkor egymás ujjára húzzák a gyűrűt, letérdelnek az oltárhoz,
megfogják egymás kezét, és megígérik, hogy Isten szerint örökkön örök
ké szeretni fogják egymást, és hogy örökre társak maradnak. Jól nyisd ki
a szemed, mert Isten készít majd arra, hogy a legjobb férj, apuka vagy
a legjobb feleség, anyuka legyél.
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Isten igéje egyértelmű. Az ember társsal teljes, csak kevés embert hív el
Isten egyedülálló életre, mert valami különleges feladatot ad neki. Isten
ajándéka a társunk, még ha úgy is érezzük, mintha egy bonyolult kirakóst
kaptunk volna. Fontos hálásnak lenni és ajándékként tekinteni a másik
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ra. Ápolni a kapcsolatot egymással és közösen Istennel. Bár maga a házas
ság intézménye nem bibliai gyökerű, az elköteleződés és annak kinyilvá
nítása igen: a férfi elhagyja apját és anyját, azaz új otthont teremt, és
látványosan összeköltözik a társsal, akivel összeköti önmagát, az életét
teljesen. (Itt lehet hirdetni a házasság hete alkalmait, akár saját gyüleke
zetünkben, akár országosan.) Minden évben van egy hét, amit a házasság
hetének hívunk, amikor megköszönjük Istennek a társunkat, a szerelmün
ket, aki hozzánk illik. Mert Isten ajándéka ő.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
36. Miért vagy Istené?
Azért vagyok Istené, mert ő teremtett engem minden teremtményével
együtt.
37. Mit tanít az ember teremtéséről a Szentírás?
Az ember teremtéséről a Szentírás azt tanítja, hogy Isten az embert
a maga képmására teremtette.
38. Mit jelent az, hogy Isten az embert a maga képmására teremtette?
Ez azt jelenti: szeretetből gyermekévé teremtette, hogy vele éljen bol
dogságban.
39. Miért teremtette Isten az embert férfivá és nővé?
Isten azért teremtette az embert férfivá és nővé, hogy egymásnak se
gítőtársai legyenek. Így rendelte Isten a házasságot.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Hívjuk meg a házaspárokat az oltár elé házassági áldásra (van ilyen
a házasság hete oldalon, de írhatunk, kereshetünk is). Szimbolikusan
lehet adni ajándékot is, lásd lent.
• Megkérhetjük a családokat, hogy beszélgessenek a padokban arról
– szülő(k) a gyerekekkel, de ha nyitottság van rá, akkor a párok is –,
hogyan találkoztak, mi volt a másikban, ami megtetszett, mi az, ami
ben különböznek, és miben illenek egymáshoz. (Biztassuk őket, hogy
otthon vegyék elő a fényképeket, nézegessék meg őket, keressék ki
a házasságkötésük bibliai igéit.)
• Növények összeültetése dézsákban és elhelyezése a templom körül.
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AJÁNDÉKÖTLETEK
Gyertya, emléklap, Family magazin különszám22 a szülőknek, memória
kártya (mi illik mihez?) a gyerekeknek.23

Március – Ideje metszeni!

Javasolt alkalom: Böjt
Igehely: Jn 15,1–2a
Aranymondás: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek.” (Jn 15,4)
Zsoltár: Zsolt 107,1–9.32–38
Örömhír: Aki Jézusban marad, megmarad.
Énekek: EÉ 391; 436; 242
Gyerekénekek: Teremts bennem, ó, Isten… (17. liturgia); Teremts bennem
tiszta szívet (ÚÉ 117); Pintér Béla: A szíved a tied
Eszközök: Szívek A4-es lapra nyomtatva (kenjük össze/firkáljunk a lapok
szélére, hogy csak a szív maradjon tiszta), ollók, szőlővesszők, metsző
olló, szőlőtő/vessző vagy barna szalag, barna fonál

22 https://hazassaghete.hu/family-kulonszam/. A saját honlapjukon nagyobb rendelés
nél kedvezményt adnak rá.
23 Nyomtathatunk a netről, a gyerekek otthon szétvághatják, és játszhatnak vele. Itt
találunk többféle mintát: https://christianpreschoolprintables.com/bible-games/
bible-card-game-printables/.
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Nézzétek, mit hoztam! Mi van a lapokon? Ki szeretne egy ilyen szívet?
Aki szeret, vehet belőle egyet, aki szeretné, megtarthatja így egyben, de
ha van kedved, akkor ki is vághatod. (Mivel a lapok koszosak, remélhető
leg sokan körbevágják.) Miért döntöttél úgy, hogy kivágod? (Koszos volt,
be volt szakadva, így szép.) Igazatok van, én is ezt tettem volna, a szív
így szép, tiszta, jó ránézni. Levágtátok azt, ami felesleges volt, vagy nem
odavaló. Most pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor a szívünket
megpróbáljuk ilyen szépen és tisztán megőrizni. Ki tudja, milyen külön
leges időszakban vagyunk? (Böjt.) Honnan tudod? (Elmúlt a farsang, lila
az oltárterítő.) Mit tudunk a böjtről? (Várjunk a válaszokra.) Tudjátok, so
kan sokféleképpen böjtölnek. Van, aki nem eszik húst vagy csokit a negy
ven nap alatt, van, aki kevesebbet tévézik vagy telefonozik, vagy éppen
többet adakozik másoknak. Az biztos, hogy aki komolyan veszi a böjti
időszakot, két dolgot próbál megtenni: egyrészt több időt tölt Jézussal,
másrészt a szívét, életét igyekszik megtisztítani, hogy minél jobban hasonlítson Jézus szívére. Ami nem odavaló, azt elhagyja (pont, mint ti, ami
kor levágtátok a felesleges papírt a szívetek körül), és csak olyan dolgokat
hagy meg, ami Jézus szerint odavaló. A mai történetünkben is ilyesmiről
tanít bennünket Jézus.

Történet és tanítás
Jézus egy nap így szólt tanítványaihoz: „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az
én Atyám a szőlősgazda.” A világ pedig egy jó nagy szőlőskert. Láttatok
már szőlőlugasokat? Olyan helyet, ahol sok szőlő terem? A szőlő gondozá
sához nagy értelem kell, kitartó munka, sok szeretet, türelem. Pont ilyen
a mi mennyei Atyánk is. Nagyon türelmes, nagyon szereti a szőlőket (azaz
minket), ért hozzánk, kitartóan dolgozik rajtunk, foglalkozik velünk. Aki
nek szőlője van, az mindennap gondozza, pont, mint a mi mennyei Atyánk,
aki nap mint nap gondoz minket, és gondoskodik rólunk. A szőlőskertben
sok minden van: van szőlő, van gaz, lehet elhullajtott dióból kis diófa,
akár mezei virágok is kihajthatnak. De a legfontosabb a szőlőtő (vetítsük
ki, vagy ha szárazat tudunk valahonnan szerezni, az a legjobb, letehetjük
középre, esetleg egy vastagabb barna szalagot leteríthetünk a földre).
Jézus így folytatta: „Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt
énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még
Növekedjünk! – Rügyfakadás
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több gyümölcsöt teremjen.” A szőlőtőkén vannak a szőlővesszők. Ilyenkor
tavasszal meg kell metszeni a szőlőt, ha szeretnénk, hogy teremjen. Mi
történik, ha lemetszek belőle egy darabot? (Elszárad, nem él.) És ha rajta
hagyjuk és locsoljuk? (Kihajt.)
Ilyenkor tavasszal a Gazdának fontos feladatokat kell elvégeznie, ha
azt szeretné, hogy ősszel bőséges szőlőtermés legyen. A téli fagyok és
pihenő után, mielőtt igazán hajtani kezdene a szőlő, ki kell mennie és
jól átvizsgálva el kell döntenie, melyik vessző életképes és melyik nem,
és azt is el kell döntenie, hány vesszőt szeretne meghagyni. (Rakjunk ki
vesszőket [a fonalból mindenkinek vágjunk le egy darabot, ez lesz jelké
pesen a vessző], és tegyék le úgy, hogy a szőlőtőkéhez [vagy barna szalag
hoz] kapcsolódjanak.)
Jézus azt mondta, hogy vannak olyan vesszők, akik rajta maradnak,
és élni fognak, és lesznek olyanok, akik le lesznek metszve. Mindenki,
aki szeretne Jézushoz tartozni, olyan lesz, mint a vessző, ami rajta marad
a szőlőtőn. Csak azok lesznek lemetszve, akik nem akarnak Jézushoz tar
tozni. És azokat a vesszőket, amelyek rajta maradnak, a Gazda megtisztítja. Ebben a munkában veszünk részt mi is a böjti időszakban. Próbálunk Jézusba kapaszkodni, megmaradni benne. Szerintetek hogyan tud
nánk Jézushoz közel maradni, mit tudunk tenni? (Ezt úgy tehetjük meg
például, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát, énekelünk neki, imádko
zunk hozzá, találkozunk olyanokkal, akik őt szeretik, például itt a temp
lomban, odafigyelünk hittanon.) Aztán úgy is tisztíthatjuk magunkat,
hogy átgondoljuk, mi olyan van a szívünkben, ami nem odavaló. Tudtok
olyat mondani, aminek nem kellene a szívünkben lennie, ami nem tetszik
Istennek? (Ha hirtelen nem tudnak mondani, mondjunk néhány dolgot:
szerintetek Jézusnak tetszik-e az, hogy…?)
Jézus azt szeretné, ha megmaradnánk benne, és tiszták maradnánk,
erősek, mert így tudunk sok gyümölcsöt teremni, azaz jó dolgokat tenni, Istennek tetsző módon élni és egyszer majd a mennyben Istennel
együtt élni. (Menjenek oda a családjukhoz, ha még nincsenek ott a szívvel
együtt.)
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
A böjt különleges időszak a számunkra. Ez a negyvennapos előkészület
húsvétig segít, hogy mire odaérünk, a szívünk tiszta legyen, és a húsvéti
öröm beragyogja. Leterhelt szívvel, bűnökkel terhelt élettel a húsvéti
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öröm nem öröm. A böjtről elsősorban a régi népszokás, a hús elhagyása
jut eszünkbe. Az talán kevésbé, hogy katolikus testvéreink, akik ezt aktí
van gyakorolják, böjtben többször mennek misére, gyakrabban csende
sednek el otthonaikban. A böjt e kettős dolgot adhatja egyben: önvizsgálat, gyónás, majd életünk megtisztítása Isten előtt és több idő töltése
Istennel. Ez utóbbi nélkül csak „jóember-képzés” lenne a böjti időszakból
vagy fogyókúra. Ne felejtsük: valójában minden tervünk és elhatározásunk akkor marad meg, ha Isten megerősít benne.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
24. Miért kell Istenhez visszatérned?
Azért kell Istenhez visszatérnem, mert elfordultam tőle, nem bíztam
benne, és nem cselekedtem akaratát. Ez a bűn.
25. Honnan ismerheted meg bűnödet?
Bűnömet Isten törvényéből, a Tízparancsolatból ismerhetem meg.
26. Hogyan szól a Tízparancsolat?
1. Ne legyen más Istened! 2. Ne vedd hiába Istened nevét! 3. Szenteld
meg az ünnepnapot! 4. Tiszteld atyádat és anyádat! 5. Ne ölj! 6. Ne paráz
nálkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
9. Ne kívánd felebarátod házát! 10. Ne kívánd felebarátod házastársát
vagy bármiféle tulajdonát!
27. Hogyan foglalja össze Jézus Isten parancsolatait?
Jézus két nagy parancsolatban foglalja össze a Tízparancsolatot: „Sze
resd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes el
médből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint magadat.”
28. Mit mutat meg Isten törvénye?
Isten törvénye megmutatja Isten akaratát, hogy mit kíván tőlem. Azután megmutatja engedetlenségemet, hogy mennyire nem fogadok szót
neki. Végül megmutatja tehetetlenségemet, hogy Isten akaratát a magam
erejéből nem tudom megtenni. Ezért elveszett és megítélt ember vagyok.
62. Hogyan maradhatsz meg a hitben?
A hitben úgy maradhatok meg, ha bűnbocsánatból élek.
63. Mit jelent bűnbocsánatból élni?
Bűnbocsánatból élni azt jelenti, hogy bűnösnek vallom magamat, de
bízom Isten bűnbocsátó kegyelmében, és cselekszem akaratát.
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64. Ki előtt kell bűnösnek vallanod magadat?
Bűnösnek kell vallanom magamat Isten előtt, aki ellen minden bűnöm
mel vétkezem, és embertársaim előtt, akiket megbántottam.
65. Hol találod meg Isten bűnbocsátó kegyelmét?
Isten bűnbocsátó kegyelmét mindenütt megtalálom, ahol az evangéliu
mot hirdetik. Az egyház mindenekelőtt a gyónást rendelte a bűnbocsánat
hirdetésére.
66. Hányféle gyónás van az egyházban?
Az egyházban kétféle gyónás van: a gyülekezeti gyónás, amely az isten
tisztelet keretében, és a magángyónás, amely a lelkész előtt négyszemközt történik.
67. Hány része van a gyónásnak?
A gyónásnak két része van: először megvalljuk bűneinket, azután fo
gadjuk a feloldozást.
68. Hogyan valljuk meg bűneinket a gyónásban?
Isten előtt minden bűnben vétkeseknek kell magunkat vallani, még
azokban is, amelyekről nem tudunk. A magángyónásnál azonban csak
azokat a bűnöket kell megvallanunk, amelyekről tudunk, és amelyek ter
helik lelkünket.
69. Hogyan kapsz bűnbocsánatot a gyónásban?
A gyónásban úgy kapok bűnbocsánatot, hogy a lelkész Krisztus rendelése szerint hirdeti bűneim bocsánatát, és ezt úgy fogadom tőle, mint
Istentől magától.
70. Mire kötelez a bűnbocsánat ajándéka?
A bűnbocsánat ajándéka arra kötelez, hogy én is bocsánatot kérjek
azoktól, akik ellen vétkeztem, készségesen megbocsássak az ellenem vét
kezőknek, és Istentől tanult szeretettel munkáljam a megbékélést az em
berek előtt.
71. Mi az úrvacsora?
Az úrvacsora Krisztus Urunk valóságos teste és vére ostyában és
borban.
72. Hogyan rendelte Jézus Krisztus az úrvacsorát?
„A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott,
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és
ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiértetek adatik.
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Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorázott, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta:
Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely
tiértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek,
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”
73. Mit kapunk az úrvacsorában?
Az úrvacsorában Jézus Krisztus testét és vérét kapjuk, és vele együtt
életet és üdvösséget.
74. Hogyan vegyük az úrvacsorát?
Higgyük, hogy Jézus Krisztus teste értünk adatott halálra, és vére ér
tünk ontatott ki bűneink bocsánatára.
75. Hogyan készüljünk az úrvacsoravételre?
Az úrvacsoravételre komoly önvizsgálattal és gyónással készüljünk.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• A családok beszéljék meg, hogy mit hagynak el, ami elválasztja őket
Jézustól (harag, türelmetlenség, irigység, túl sok munka/tanulás
stb.), és ezt írják fel szív egyik oldalára. A másik oldalra pedig, hogy
mit vállalnak, ami közelebb viheti őket Istenhez. Miután felírták hoz
zák ki, és a szőlőtőkéről lelógó vesszőkre helyezzék el. (A kép: egy
szőlőtő, szőlővesszők és a szívek mint rügyek rajta.)
• Lehet szervezni templomtakarítást.
• Oszthatunk ki böjti naptárt (saját készítésű, online mindig megtalálható). Beszélgessenek róla a családok, esetleg ez alapján válas�szanak ki olyan dolgokat, amelyekre kimondottan figyelnek a böjti
időszakban.
AJÁNDÉKÖTLETEK
Virágzó/rügyező tavaszi ág (pl. gyümölcsfákról lemetszve vagy aranyvessző, útszéli gyümölcsfák, bokrok is rügyezhetnek már ekkor), szív
alakú matrica
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Április – Krisztus, virágunk

Javasolt alkalom: Húsvét
Igehely: Mk 16,1–6a
Aranymondás: „A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt,
nincsen itt.” (Mk 16,6a)
Zsoltár: Zsolt 150
Örömhír: Jézus él!
Énekek: EÉ 222; 328
Gyerekénekek: EÉ 532; ZÉ 62; Pintér Béla: Él az Úr!
Eszköz: Virágmintás esernyő24
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Jó szeszélyes ez az április! Szerintetek miért mondják ezt a felnőttek?
Az időjárás egyszer ilyen, másszor meg olyan. Egyszer meleg van, máskor
meg majd megfagysz. Ráadásul az eső is néha nekikezd. Nézzétek csak,
mit hoztam! Mi ez? (Esernyő.) Hát igen, amikor esik az eső, akkor…
(Nyissuk ki úgy, hogy a gyerekek a mintáját lássák.) Min lepődtetek meg
ennyire? Hogy egy virág van a kezemben? Bizony, áprilisban sokszor
meglepődhetünk. A virágok is legalább olyan hirtelen meglepnek bennün
24 https://www.kertesotthonbolt.hu/termekek/Felnott-esernyok/Rozsaszin-viragos-
esernyo.

GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

ket, mint ez a kinyíló esernyő. Amikor még össze vannak csukva (csukjuk
össze), nem látjuk a lényeget, de amikor kinyílnak vagy kirobbannak
a bimbóból a virágszirmok, és kinyílik a virág, akkor van ám meglepetés!
Ki szeretné kipróbálni? (Adjuk oda annak, aki szeretné. Ha van kapacitá
sunk, vegyünk kettő ernyőt, de lehet, van valakinél otthon.)

Játék
Hajtogassunk origamivirágot.25 Mutathatjuk a videót is, és lépésenként
megállíthatjuk, vagy ha nincs vetítőnk, akkor egy nagy háztartási csomagolópapírral mutathatjuk be (vágjuk négyzet alakúra előtte). Esetleg
ifiseket, gyülekezeti tagokat, pedagógusokat előtte megtaníthatunk rá,
és asztalok köré gyűlve ők segíthetnek. Persze kereshetünk egyszerűbbet
is. Ha ez túl merész ötlet, akkor nyomtassunk ki virágokat, színezzék ki,
és tegyük a földön egy csokorba őket. Vagy rakjunk ki több háztartási
csomagolót (hat gyerek fér el egy lapnál), és rajzoljanak rá jól kinyílt,
színes virágokat (zsírkrétával csak, a filccel a padló veszélybe kerül, a ce
ruza meg nem látszik).
Nagyon szépek lettek a virágaitok, pont, mint ez az esernyő-meg
lepetésvirág. Ma, húsvét ünnepén azt ünnepeljük, hogy valami zárva volt
(mint az esernyőm), de amikor kinyílt, úgy meglepődtek az emberek,
hogy azt még ma sem felejtik el.

Történet és tanítás
Miután Jézus meghalt, Arimátiai József elkérte a testét, hogy el tudja te
metni, mielőtt a szombatnap beköszönt, mert aznap semmi munkát
nem lehetett végezni, még temetni sem. Volt egy segítője, Nikodémus,
a nagytanács tagja, aki maga is Jézus követője volt, és József vele vitte el
Jézus testét a keresztről, miután Pilátus, a helytartó megengedte nekik.
Finom, puha anyagba csavarták, és betették egy sziklasírba, mert akkori
ban nem a föld alá temetkeztek, hanem a sziklafalból kivájtak egy üreget,
ahová betették a halottakat, és egy nagy követ toltak a bejáratához. Így
tettek Jézus testével is. Becsukták, bezárták a sírba.
Eltelt a szombat csenddel és könnyekkel. Vasárnap hajnalban azonban,
ahogy a nap felkelt, asszonyok mentek a sírhoz, hogy drága illatszerekkel
25

https://youtu.be/na4XF5zVn6w. A szár hajtogatása helyett inkább adjunk hurkapálcát, és abba szúrják bele.
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kenjék be Jézus testét. Így mutatták ki a szeretetüket akkoriban az embe
rek. „Így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sír
bolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig 
igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér
ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: 
Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt,
nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.”
Leesett az álluk, úgy meglepődtek, amikor a nyitott sírt meglátták, hát
még az angyalt! Pont mint ti, amikor kinyitottam az esernyőt. Erre nem
számítottak! A sír nyitva. Üresen. Jézus nem volt ott, mert feltámadt! Nem
segített neki senki, csak úgy magától ismét élt, mert ő Isten volt. Mint
a bimbóból a virág, ahogy kinyílik, és meglep bennünket, úgy lepte meg
az asszonyokat, majd később Pétert, Jánost és a többi tanítványt a hír:
Jézus él, feltámadt, nincs ott! Hát még amikor találkoztak is vele, amikor
reggeliztek vele a parton, vagy amikor Tamás meg is érinthette volna,
amikor két tanítvány egy asztalhoz ült és beszélgetett vele… Az egész
húsvét egy nagy csodálkozás volt. És képzeljétek, ma is az. Mert mióta
Jézus feltámadt, megjelenhet váratlanul, és észrevehetjük, pont, mint
ahogy a csukott esernyőben hirtelen megláttátok a virágot. Jézus ma is
megjelenik, váratlanul, meglepő módokon, mert ő ma is él. Lehet, hogy
már te is éltél át olyat, hogy valamiért úgy érezted: ezt csak Jézus tehette,
ez csak Jézus lehetett. Hát úgy is volt. Mert Jézus feltámadt a sírból! Ő él!
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Hitünk középpontja Jézus halála és feltámadása. Talán az egyik legnehe
zebben megérthető esemény, bár valószínűleg akik ott vagyunk, elfogad
juk és elhisszük a megmagyarázhatatlant. A mi Istenünk erősebb a halálnál. Jézus az, aki valóban meghalt és valóban feltámadt, és ma is él.
Szentlelkével itt van közöttünk, és munkálkodik az életünkben. Talán már
tapasztaltuk meg őt egy váratlan lehetőségben, egy hirtelen gyógyulásban, egy sokat adó bibliai igében, egy hozzánk küldött angyal-jóbarátban,
egy csodálatos gondoskodásban, egy válaszban, amelyre hosszú ideje
vártunk, talán abban, ahogy a társunkat hozzánk vezette, vagy a gyerme
künk születése lepett meg azzal a felismeréssel: Jézus él! Itt van ma is. És
ez így is van. Legnagyobb ünnepünkön , húsvétkor lepjen meg bennünket
Isten az ő jelenlétével!
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KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
33. Hogyan váltott meg minket Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus úgy váltott meg minket, hogy valóságos Isten létére
emberré lett. Nem önmagának élt, hanem halálra adta magát értünk. El
szenvedte helyettünk bűneink büntetését a kereszten, és feltámadásával
legyőzte a bűn és a halál hatalmát.
34. Mitől váltott meg Jézus Krisztus?
Jézus Krisztus a bűn és a halál uralmától váltott meg, és így adott örök
életet.
35. Mi az új élet?
Az új élet az, hogy ezután Istennek élhetünk, mint az ő szeretett gyer
mekei és egymásnak szerető testvérei, Isten dicsőségére és embertársa
ink javára.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Ha kész barkácsanyaggal szeretnénk dolgozni, a Paraklétosz Kiadó
nak van húsvéti kézimunkacsomagja.26
• A család beszélgessen olyan esetekről, amikor érezték, hogy Jézus
ott volt velük. Egy virág alakú papírra le is írhatják (akár névvel,
akár névtelenül), és ha gondoljuk, készíthetünk egy nagy fát, amely
re ráragaszthatják a virágokat. Az istentisztelet végén aki szeretné,
megnézheti, kik mit írtak, milyen helyzetekben tapasztalták meg,
hogy Jézus él ma is, és találkoztak vele.
AJÁNDÉKÖTLETEK
Húsvéti igékkel teli virág,27 esetleg virág alakú linzer

26
27

https://www.konyves.hu/termek/husveti-oromhir-kezimunka-csomag/.
https://www.konyves.hu/termek/szirmait-bonto-virag/.
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Május – Szárnyas mag

Javasolt alkalom: Mennybemenetel, pünkösd
Igehely: Mt 28,19–20
Aranymondás: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…”
(Mt 28,19)
Zsoltár: Zsolt 22,26–32
Örömhír: Jézust elvihetjük minden népnek!
Énekek: EÉ 243; EÉ 467
Gyerekénekek: EÉ 540; 564; Szentlélek jöjj, lobogó láng;28 Pintér Béla:
Kinyitom a számat
Eszköz: szárnyas magok, pitypang képe, világtérkép pl. zuhanyfüggönyön29
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Ki ismeri meg, mi van a kezemben? Ez egy fának a magja. Úgy hívják:
szárnyas mag. Ha megnézitek, hasonlít is egy szárnyra. Amikor eljön az
idő, ez a mag lehullik, de nem egyszerűen a földre. A szárnyaival pörög
és száll mindenfele. Magával viszi a kis magot, ami itt van a „szárnyak”
28
29

https://youtu.be/fRStJFGLVCk.
Ez elég nagy, hogy mindenki lássa: https://www.satsuma.hu/zuhanyfuggony-vilagterkepes-834.
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tövében. (Engedjük el, hogy lássák, hogy száll és pörög. Ha nincsenek
sokan, ők is felállhatnak egy székre, és kipróbálhatják.)
Ha ez nincs, akkor a pitypang is jó: Ismeritek ezt a virágot? Hogy hív
ják? Ki az, aki játszott már vele? Elfújtátok már? Tudod, hogy mit csinálsz
akkor? A pitypang magjai kapnak szárnyra. Eljutnak messzi helyekre is,
ahol vagy megtapadnak, vagy nem. Valami hasonló történik a mai törté
netünkben is. Bár nem magok, de valakik nagyon messzire elkerülnek,
szerte a világba.

Történet
Miután Jézus feltámadt, és többször megjelent tanítványainak, elhívta
őket egy helyre, ahol elköszönhetett tőlük. Elköszönni sosem könnyű.
Jézus így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Men
jetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy meg
tartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.”
Jézus a szemük láttára felemelkedett, és egyszer csak eltűnt a szemük
elől. Menjenek el, tegyenek tanítvánnyá minden népet? Hova? És hogyan?
És mit mondjanak? Merre induljanak? Most, hogy Jézus tényleg visszaköltözött a mennybe, semmihez sem volt kedvük és erejük. Visszamentek
Jeruzsálembe Mária házának felső szobájába, és imádkoztak. Ez volt az
egyedüli mód, hogy tudjanak Jézussal beszélgetni. Féltek is, mert a zsidók
közül sokan bántani akarták őket, mert azt mondták, hogy hazugok, ők
lopták el Jézus testét. Bezárták az ajtókat, imádkoztak. Várakoztak, de
ők sem tudták mire.
Tíz nappal később, amikor nagy ünnep volt Jeruzsálemben, egyszer
csak valami váratlan történt. Miközben imádkoztak, egyszer csak olyat
hallottak, mintha szélvihar lenne, és olyan dolgokat láttak, amelyek leg
inkább lángnyelvekre hasonlítottak a fejük fölött. Betöltötte őket a Szent
lélek. Ő az, akit Jézus megígért, hogy mindig velük lesz, a szívükben. Azt
érezték, hogy bátorság tölti el őket, öröm és menni akarás. Igen, menni
akarás. Ki akarták nyitni az ajtót és kimenni az emberek közé. Főleg, mert
képzeljétek el, a Szentlélek a nyelveken szólás ajándékát adta meg nekik: azaz olyan nyelveken tudtak beszélni, amelyeket sosem tanultak.
Ez pont jól jött, mert az ünnepre a világ minden tájáról érkeztek zsidók,
akik mindenféle nyelvet beszéltek. Ó, most már meg tudták tenni, amit
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Jézus mondott: menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, mert
most már mindenki értette őket! Ezután – pont, ahogy Jézus kérte – meg
kereszteltek aznap vagy háromezer embert, és az apostolok és más hívők
tanították az embereket arra, hogy megtartsák Jézus parancsolatait. De
ahogy a pünkösd ünnepéről elmentek az emberek, az apostolok is elhagyták Jeruzsálemet, és elmentek az akkor ismert világ széléig, hogy
mindenkinek beszéljenek Jézusról.

Játék
Vegyünk egy világtérképet, vagy vetítsük ki, esetleg egy földgömböt hoz
hatunk. Milyen országokat ismertek? Ti merre vinnétek el Jézus üzenetét,
hol mesélnétek Jézusról az embereknek? Hajtogassunk repülőt,30 írjunk
rá egy üzenetet, amelyet szívesen elmondanánk az embereknek Jézusról.
(Ha óvodások, és nem tudnak írni, kérjünk segítséget.) Álljunk szembe
a térképpel, egy kijelölt helyről dobjuk el a repülőt, és nézzük meg, hol áll
meg a térképen. Ha kis létszámú a csoport, akkor rajta hagyhatjuk a repü
lőket, ha nagyobb, akkor menjen érte, aki eldobta, és írja rá azt az országot, ahova menne. A hagyomány szerint az apostolok a következő
helyekre jutottak el (tehetünk egy jelet a helyekre): Péter Rómába, András
Görögországba, Jakab Jeruzsálembe, János Efezusba (Törökország), Fülöp
Samáriába, majd Törökországba, Bertalan Örményországba, Tamás Indiába, Máté Etiópiába, a másik Jakab Jeruzsálembe, Taddeus Perzsiába
(Irán), Simon Szíriába, Júdás pedig addigra már meghalt. Persze útközben is mindenhol meséltek és kereszteltek. És ne felejtsd el: nem volt
autó meg repülő, sokat gyalogoltak, viharban hajóztak, esetleg szekerek
vitték őket az útjukon. Nem szállodában szálltak meg, hanem más keresz
tény testvéreknél, vagy ahol befogadták őket. Sokszor üldözték őket, volt,
amikor nem volt mit enniük, nem voltak a barátok, család mellettük. Csak
Jézus. És érte mindent megtettek. Mert mindenkinek tudnia kell Jézusról,
hogy boldog legyen, és örök élete legyen. És mert Jézus ezt kérte tőlük.
Ahogy a szárnyas mag/pitypang szórja a magjait, a tanítványok is szálltak messze-messze, és vitték a jó hírt mindenfelé.

30

https://youtu.be/gGNVHHeMQIw.
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Tanítás
Ezt nevezzük missziónak. Amikor elvisszük az örömhírt másokhoz. Ma
is vannak, akiket arra hív el Jézus, hogy szerte a világon, más országokban beszéljenek róla az embereknek, őket hívjuk misszionáriusoknak.
De nemcsak őket küldi ki Jézus, hanem téged és engem is. Mert Jézus
követőjének lenni azt jelenti, hogy te is elmész másokhoz, és beszélsz
nekik Jézusról. Képzeld, családi istentiszteletre sem csak azért jövünk,
hogy jól érezzük magunkat együtt, hanem azért, hogy itt valamit halljál
Jézusról, megértsd, és másoknak is mondd el, akik nincsenek itt. Képzeld, ha ezt megteszed, és miattad közelebb kerül Jézushoz, lehet, hogy
ezért lesz a barátod, osztálytársad, szomszédod a mennyben majd egyszer, mert te elmesélted neki, hogy Jézussal ott lehet! Neked is valaki
mesélt róla: apa, anya, mama, papa vagy lehet, egy barátod. Isten neked
is adja Szentlelkét, hogy bátorságot adjon másoknak róla beszélni.
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Emlékszünk még, ki volt az első, aki beszélt nekünk Jézusról? Remélem,
megköszöntük már neki. És mi mikor beszéltünk utoljára valakinek arról,
Isten mit képes tenni, és ki is ő? Misszióban lenni, bizonyságot tenni nem
azt jelenti, hogy ha valaki szépen beszél vagy könnyen, akkor az csinálja.
És nem is azt, hogy elmondjuk az Apostoli hitvallást, mert abban úgyis
minden benne van. Nem is a papok dolga. A hit nem magánügy. Közös
ügy. Azt jelenti, hogy elmesélem, én mit éltem át az Istennel, mit láttam,
mit ismertem meg belőle. Mit tett értem és mit tesz értem ma is. Hogy
jó hozzá tartozni. Hogy jó rá hallgatni. Mert ő jó.
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
48. Mire kötelez az, hogy Jézus Krisztus által Istené vagy?
Istené vagyok: ez arra kötelez, hogy neki éljek és szolgáljak.
49. Hogyan élhetsz és szolgálhatsz Istennek?
Istennek úgy élhetek és szolgálhatok, ha hiszek Jézus Krisztusban.
50. Mit jelent az, hogy hiszel Jézus Krisztusban?
Hiszek Jézus Krisztusban: ez azt jelenti, hogy bízom benne, és követem őt.
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CSALÁDI AKTIVITÁS
• Meghívhatunk egy misszionáriust, aki beszélhet a munkájáról, eset
leg gyűjtést is szervezhetünk, kérdezhetünk
• A családok beszélgessenek arról, ki az, aki közel áll hozzájuk, akit
ismernek, de nem ismeri Jézust. Hívják el valamilyen alkalomra.
• Ha van náluk telefon és internet, kikereshetik, hogy abban az ország
ban, ahol a gyermek repülője „leszállt”, milyen a keresztények hely
zete.31 Esetleg két család utána elmesélheti egymásnak vagy aki
akarja, megoszthatja a gyülekezettel, mit olvastak az adott ország
keresztényeinek a helyzetéről.
AJÁNDÉKÖTLET
Missziós könyvecskék (történetek) gyerekeknek32

Június – Szaporodjatok, sokasodjatok

31
32

Pl. a https://www.opendoors.org/ weboldalon.
https://www.visz.org/webaruhaz/191/egyleckesek/misszios-tortenetek.
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Javasolt alkalom: Pünkösd, gyülekezeti évzáró
Igehely: ApCsel 10,23–48
Aranymondás: „…nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban
és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus.” (ApCsel 5,42)
Zsoltár: Zsolt 22,26–32
Örömhír: A mi házunk népe is egy új gyülekezet!
Énekek: EÉ 481; 477; 280
Gyerekénekek: A világnak Krisztus kell;33 Szólnak a harangok a torony
ban;34 Add a kezed, hogy zengjük az Úrnak35
Eszközök: Eperpalánták (a legjobb, ha van rajta hajtás, sarj) – egy illuszt
ráció, a többi szétosztásra, esetleg eper egy kosárban
GYERMEKRÉSZ

Kérdés

Ki ismeri fel, mi van a kezemben? Epernek hívjuk, de inkább szamócának
vagy földiepernek nevezik hivatalosan. Nevezzük mi is földiepernek. Ki
az, aki szereti? (Akár kaphatnak is egy-egy szemet.) Azért hoztam nektek
ezt a földiepret, mert van egy érdekesség rajta. Szerinted mire gondolok?
Ki tudja, mi ez? (Sarj.) Ott is terem eper? (Még nem.) Képzeljétek, ezt
a hajtást úgy is hívják, hogy sarj. Ez igazából egy új növény. Ez, ami össze
köti, az inda vagy kacs olyan neki, mint nekünk volt a köldökzsinór édes
anyánk hasában, amelyen keresztül táplált bennünket. Ha ezt most levágnánk, és átültetnénk valahova, akkor lehet, hogy megmaradna, de
nagy eséllyel elhervadna, mert még nem lenne ereje egyedül gyökeret
verni. Főleg akkor, ha augusztusban tesszük, ahogy kellene. No de ezek
most is nőnek! Azt szokták csinálni, hogy vesznek egy másik cserepet,
abba földet tesznek, és oda elültetik ezt az új hajtást, és amikor már lát
ják, hogy jól meggyökeresedett, és önálló életet is tud élni, akkor vágják
el az indáját. Onnantól elvihetik bárhova, kiültethetik, ahova csak szeret
nék, megmarad. Egy új növény jön létre. Önálló. Életképes. Gyümölcsöt
termő. A mai történetünk is valami hasonlóról tanít bennünket.

33
34
35

https://youtu.be/IQGYYKcNJks.
https://youtu.be/la5EQbJecJY.
https://youtu.be/v9VAX3EXHoI.
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Történet
A mai történetünkben Kornéliuszról van szó, akinek a családja egy új
hajtása lett Isten gyülekezetének, nagy családjának. „Élt Cézáreában egy
Kornéliusz nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza 
népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztoga
tott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez.” Ezért Isten megszólította Pétert imádságban, hogy menjen el a századoshoz. Az apostol elő
ször nem akart menni, mert Kornéliusz pogány volt, azaz nem zsidó, de
Isten végül meggyőzte Pétert. Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait
és legjobb barátait, és úgy várta őket. Mondta nekik, hogy jöjjenek, mert
Jézusról fognak hallani, jön Péter, az egyik tanítványa. Hogy mit szóltak
hozzá? Nem tudhatjuk. Lehet azt, amit te gondolnál, éreznél, ha egy ba
rátod vagy szomszédod azt mondaná, gyere, Jézusról fog mesélni nekünk
valaki! Vagy lehet, azt mondta: egy híresség fog jönni!
Péter elkezdett beszélni nekik az Úr Jézusról. Elmondta, mit tanított,
hogy halt meg és támadott fel. Miközben hallgatták Pétert, leszállt rájuk
a Szentlélek, és elkezdtek nyelveken beszélni. Amikor Péter ezt meglátta,
hogy Isten a szívükbe költözött, azt mondta: Most már látom, hogy nem
személyválogató az Isten, mindenki szívében otthonra talál! Ki akadályozhatja meg őket, hogy megkeresztelkedjenek? Senki, így Kornéliusz
megkeresztelkedett valószínűleg egész háza népével: feleségével, gyere
keivel, szolgálóival, ahogy az ilyenkor gyakran történt. Egész családok
keresztelkedtek meg, és kezdték el követni Jézust. Mert ez még csak a kez
det volt. Ettől kezdve a család együtt imádkozott, együtt járt templomba,
együtt olvasták Isten igéjét, és emlékeztették egymást Jézus tanítására.
Jézus is a családjuk tagja lett. Először megkértek más keresztényeket,
hogy beszéljenek Jézusról, de szép lassan ők is elkezdték megtanulni
az írásokat, az énekeket, hogy hogyan kell imádkozni, és önálló kis gyüle
kezetté lettek. Pont, mint a földieper-palánták. A kis növények, amelyek
egykor az anyanövénybe kapaszkodtak, önállóak lettek.

Tanítás
Így lett a mi gyülekezetünk is. Valaki idejött. Lett egy család, aki meghallgatta, aki hinni kezdett. Aki saját maga is kis gyülekezet lett, és később
csatlakoztak hozzájuk mások. (Itt lehet mesélni a gyülekezetünk történe
téből.) Vajon a te családod kis gyülekezet-e?
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Rajzoljátok le a családotokat imádság, igeolvasás közben, ahogy szoktátok vagy ahogy szeretnétek. (Erre van négy perc. Alatta játszhatunk
zenét – a felnőttek legalább pihennek.) A rajzokat kihozhatják, és lerak
hatják a földre, színes szigetelőszalaggal körbevehetjük, templomformát
kiadva a szalagokkal (könnyen felszedhető).
FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ ÜZENET
Az Ószövetségben a legkisebb sejt a család volt. Nem volt kezdetben pap,
aki Istenhez fordult volna, vagy Istentől tanítást adott volna át. A család
fő, az apa volt a család papja. Imádkozott, tanított, áldozatot mutatott be.
Később kiválasztott személyek lettek, akik ezt segítették, de a családfő
szerepe, a család önálló vallásgyakorlása mindig megmaradt. Sajnos nem
biztos, hogy lát mindenki mintát arra, hogyan is kellene ezt csinálni: kö
zösen imádkozni a gyermekemmel, közösen igét olvasni, megbeszélni,
amit hallottunk az istentiszteleten. Kevesen hallották a szüleiket hango
san imádkozni. Nem egyszerű elkezdeni. Nem egyszerű, de megéri kiala
kítani családunk lelki életritmusát, rendszeres időt teremtve az imádságnak vagy közös igeolvasásnak. Vannak családok, akik a vacsora után
igét olvasnak, énekelnek, és esti áhítatot tartanak. Vannak, akik lefekvés
előtt gyertyát gyújtanak, imádkoznak. Vannak, akik reggel a reggeli köz
ben olvassák fel és beszélik át egy gyermek-áhítatoskönyvből az aznapi
szakaszt. Apróságok, de így tanítjuk egymást Isten dolgaira, és így lesz
Isten a családunk tagja. Jó dolog közösen odatérdelni az oltárhoz (még
ha a gyerekek csak áldást is kapnak úrvacsora helyett), és előtte otthon
bocsánatot kérni, megbocsátani egymásnak. Közösen dönteni, mennyit
szánunk adománynak, perselypénznek, adunk-e céladományt valamilyen
szolgálatra. Luther egész Kis kátéját a családfőknek írta, hogy hogyan
tanítsa az édesapa a háza népét. Milyen nagy szükségünk van rá ma is!
KONFIRMÁCIÓI KÁTÉ
54. Hogyan teremt benned hitet a Szentlélek?
A Szentlélek az evangélium által teremt bennem hitet. Hirdetteti nekem, hogy Isten Jézus Krisztusért megbocsátotta bűneimet, s ezzel bizal
mat ébreszt bennem Isten és Jézus Krisztus iránt.
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55. Hogyan teremti a Szentlélek közöttünk az egyházat?
A Szentlélek közösséget teremt közöttem és Jézus Krisztus között,
valamint közöttem és a Krisztusban hívők között. Így teremti az egyházat, a Krisztusban hívők közösségét.
56. Mi az egyház?
Az egyház a Jézus Krisztusban hívők közössége.
57. Ki az egyház feje?
Az egyház feje Jézus Krisztus, mi pedig testének tagjai vagyunk.
58. Miért egy az egyház?
Azért egy az egyház, mert egy Krisztusunk van.
59. Miért szent az egyház?
Az egyház azért szent, mert Istené.
60. Mi az egyház feladata?
Az egyház feladata, hogy hirdesse az evangéliumot és kiszolgáltassa
a szentségeket.
61. Hogyan tartja meg a Szentlélek az egyházat?
Az egyházat a Szentlélek úgy tartja meg, hogy tagjait az evangéliummal
hívja és gyűjti az egész földön, hitüket megújítja és megőrzi.
CSALÁDI AKTIVITÁS
• Piknik a templomkertben (minden pléd egy kis gyülekezet), esetleg
ha a gyülekezet látásmódja engedi, vegyünk közösen a gyerekekkel
együtt úrvacsorát.
• Tanuljunk zsidó körtáncokat.
• Beszélje meg a család, milyen szokást próbál és mikor, milyen rend
szerességgel meghonosítani (esti közös ima, bibliaolvasás vacsorá
nál, gyertyagyújtás és ének, új asztali áldások megtanulása, családi
áhítatoskönyvekkel való ismerkedés.36
AJÁNDÉKÖTLET
Földieper-palánták családonként

36

Pl. Wright, Sally Ann: Családi áhítatok a Bibliával. 365 áhítat és imádság az egész
családnak. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, Budapest, 2020. Fodorné Ablonczy
Margit – Bölcsföldi András : Családi áhítatoskönyv. Magánkiadás, 2011.
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Isten közöttünk van!
Egy nyári tábor lehetséges felépítése a konfirmandus
korosztály számára

PABLÉNYI EDINA – VARGA TAMÁS – WELTLER GÁBOR
„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Bevezetés
Ebben a fejezetben egy lehetséges tematikát mutatunk be konfirmandus
korú gyermekek nyári táborához. A konfirmációra sokan úgy tekintenek,
mint egyszeri eseményre: egy nagy ünnepre, amelyet komoly felkészülés
előz meg, s amely után sajnos sok fiatal eltűnik a gyülekezet közösségéből. A konfirmáció megerősítést jelent, amelyet a legtöbben úgy magya
ráznak, hogy amit csecsemőkorban a szülők és keresztszülők mondanak
ki és vallanak meg a gyermekük, keresztgyermekük helyett, azt felnöve
kedve a fiatalok is megerősítik. De ennél sokkal fontosabb, hogy a megerősítés nem csupán a mi szavunk a családunk, a gyülekezet vagy éppen
Isten felé, hanem először mindig Isten szava az irányunkban. A legfonto
sabb döntést ugyanis ő hozta meg. Igent mondott mindnyájunk életére,
s ezt az felettünk kimondott titokzatos igent szent igéje által újra és újra
megerősíti. Mi azért szólalhatunk meg, mert ő már előbb megszólított
minket. Mi azért vallhatjuk meg hitünket, mert ő már szívét felénk kitárta. Mi azért szerethetünk, mert ő már előbb szeretett. Ezért a konfirmáció nem egyszeri esemény, hisz életünk minden napján szükségünk
van megerősítésre, mert nélküle semmit nem tehetünk (vö. Jn 15,1–5).
Ezt a célt szolgálja a nyári tábor is, ahol a fiatalok – rendhagyó körül-

Isten közöttünk van!

mények közt – átélhetik a csodát: Isten közöttünk van! Szent igéje és
Szentlelke által pedig megerősödhetnek hitben, reményben és szere
tetben.
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A tábor napi beosztása
8.00–9.00: Ébresztés, reggeli
9.00–10.00: Reggeli áhítat
10.00–12.00: Témafeldolgozás: Bibliodráma, kézműveskedés, csoportmunka
12.00–13.00: Ebéd
13.00–16.00: Szabadidő
16.00–18.00: Irányított (közös) szabad foglalkozás
18.00–19.00: Vacsora
19.00–19.30: Esti áhítat
19:30–20:30: Tisztálkodási lehetőség
20:30–21:30: Filmvetítés, beszélgetés
21:30-tól Takarodó

A tábornyitó istentisztelet
A tábornyitó istentisztelet helye
A tábornyitót (különösen, ha a tábor hétfőtől szombatig tart) érdemes
egy vasárnapi gyülekezeti istentisztelet keretébe ágyazni, így azok is be
tudnak tekinteni ebbe a világba, akik egyébként tevékenyen nem vesznek
részt sem a szervezésben, sem a lebonyolításban. A nyári tábor ugyanis
nem különálló történet, hanem az ifjúsági munka fontos eleme, s ezáltal
szerves része a gyülekezet életének. Ilyenkor olyan családok is megjelen
nek, akik „év közben” távolabb vannak a közösségtől. Jó, ha ők is látják,
hogy amiben részt vesznek, egy nagyobb egészhez kapcsolódik. És a má
sik oldalt se feledjük! Jó és kívánatos, ha a gyülekezet gerincét alkotó
testvérek is látják, hogy lényegesen szélesebb az a „gyülekezeti bázis”,
amelyet ők vasárnapról vasárnapra látnak. Egy ilyen alakalom a találko
zás, a kölcsönös egymásra találás napja is lehet: a gyermekek s rajtuk
keresztül a családok orientálása a gyülekezet közössége felé. Ezért vagy
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a nyitó, vagy a záró alkalmat (ez függ attól, hogy a tábor elutazós-e vagy
napközis, és hogy milyen időpontok közt lehet megvalósítani) mindenképp gyülekezeti közösségében, gyülekezeti istentisztelet keretében
szervezzük meg.

Az istentisztelet témája
Ebben a tematikában Péter apostol alakján keresztül ismerhetjük meg
Isten kegyelmét. A reggeli áhítatokon a vele történtek kerülnek fókuszba.
Az esti alkalmak pedig egy-egy zsoltárigével mélyítik el a napi üzenetet.
Minden naphoz tartozik egy kulcsszó is, amely segít a tájékozódásban.
(Ezeket érdemes – jól látható méretben, messziről is olvasható betűkkel – külön is kinyomtatni és a tábor közösségi termében, az egyik falon
napról napra elhelyezni.)
A nyitó istentisztelet témája az erő. Sokféle összefüggésben találkozha
tunk az erővel. Gondolhatunk a fizikaórán tanultakra, de akár a katonaság
ból jól ismert köszöntésre is: „Erőt, egészséget!” A Csillagok háborújának
mondata is érdekes adalék lehet: „Az Erő legyen veled!” Ennek ráadásul
bibliai ihletése sem kizárt. Bóáz mondta egykor az aratóknak: „Az Úr
legyen veletek!” (Ruth 2,4) Ez a mondat az istentiszteleti liturgiában is
visszatér. Kézenfekvő utalás a magyar evangélikusságban elterjedt „Erős
vár a mi Istenünk” köszönési formula is. Ezek mind-mind segíthetnek
a bibliai üzenet elmélyítésében.
Ezeket köthetjük össze olyan bibliai igékkel, amelyek még inkább meg
világítják, hogy számunkra mit jelent az erő. Pál apostol nem szégyelli
az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére (Róm
1,16–17). Bátran hirdeti a kereszt igéjét is, amely némelyeknek bolondság, másoknak pedig botrány, de nekünk Isten ereje (1Kor 1,24). Ez
az erő pedig erőtlenség által ér célhoz (2Kor 12,9), ami másutt a cserép
edény képével fejezi ki. „Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy
ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.” (2Kor 4,7)
Az istentisztelet célja nem lehet más, mint hogy az evangélium vonzáskörében átéljük Isten végtelen jóságát és emberszeretetét, s ebből a rend
kívüli erőből örömöt és békét nyerjünk.
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Az istentisztelet szolgálattevői
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Sok helyen csak a lelkész szolgál az istentiszteleten. Egy ilyen tábornyitó
alkalom azonban kiváló lehetőség arra, hogy másokat is bevonjunk. A tá
bor vezetői és rátermett résztvevői besegíthetnek a liturgia egyes pont
jain: akár az igeolvasásban, akár az oratio oecumenicában. A zenei
szolgálatot is lehet színesíteni. A korálok mellett néhány ifjúsági ének
is megszólalhat. Ez a kettősség a tábor egészére is érvényes. Bátran hasz
náljuk az ifjúsági énekfüzetek mellett Evangélikus énekeskönyvünk éne
keit is! Nem helyes a kizárólagosság ebben az esetben. A korálok és az
ifjúsági énekek is részei az énekkincsünknek, ezért magunkat szegényít
jük meg, ha csak az egyikre vagy csak a másikra támaszkodunk. A sokszínűség ebben az esetben érték.

Az istentisztelet liturgiája
A tábornyitó istentisztelet liturgiája a gyülekezet vasárnapi rendjéhez
illeszkedik. (Az új liturgia ilyenkor előnyösebb, hiszen a responzórikus
részeknek pedagógiai célzata is van, a gyülekezetet folyamatosan „aktív”,
s így a fiatalok figyelmét is könnyebb fenntartani. A tábor lelki alkalmain,
esetleg a tábornyitó istentiszteleten akkor is lehet ezeket a formulákat
használni, ha egyébként a gyülekezeti istentiszteleten általában nem je
lennek meg.)
A kezdőének adja magát: Erős vár a mi Istenünk (EÉ 254).
Az invokáció után használhatjuk az előbb már idézett biblikus köszön
tési formulát:
Lelkész Az Úr legyen veletek!
Gyülekezet És a te lelkeddel.
Az adott vasárnap ünnepi zsoltárát is felolvashatjuk, de a témához igazodva az alábbi részletet javasoljuk a 18. zsoltárból:
„Szeretlek, Uram, erősségem!
Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm.
Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat,
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pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!
Van-e Isten az Úron kívül?
Van-e kőszikla Istenünkön kívül?
Isten ruház föl engem erővel,
ő teszi tökéletessé utamat.
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A dicsőségmondás után a keretverset megismételjük.
A kyrie (Uram, irgalmazz!) imádságot a Liturgikus könyv szerint, res
ponzórikus formában mondjuk. Ehhez illik a Fényességedbe én… kezdetű
ének (ZÉ 51). A dicsőségmondás után pedig, a témára is utalva énekelhetjük: Ő elég erős (ZÉ 135). A kollektaimádság lehet az adott ünnepnap
imája, de akár lehet specifikusan tábornyitós imádság is. Fontos, hogy
ebben az esetben is tartsuk a kollekta megszokott felépítését. Például:
Lelkész Szerető Atyánk! Te kézben tartod életünket, naponként gondod van ránk, és minden jóval gazdagon elárasztasz minket, ezért most
is hozzád fordulunk, amikor nyári táborunkért könyörgünk. Adj nekünk
kedvező időt, élő közösséget, élményeket, barátokat, jó beszélgetéseket,
de mindenekelőtt add szent igédet, hogy jobban megismerhessünk téged,
s így közelebb kerüljünk hozzád és általad egymáshoz is. Jézus Krisztusért kérünk, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él és uralkodik mindörök
kön örökké.
Gyülekezet Ámen.
Ezután a lekciók s a hozzájuk kapcsolódó responzumok következnek.
Lehetséges ószövetségi lekciók: Ézs 41,10; 2Móz 15,2.
Lelkész Áldjuk az Urat, mert irgalmas!
Gyülekezet És beszéde megmarad örökké.
Lehetséges evangéliumi lekciók: Mt 4,23–24; Jn 15,1–5.
Lelkész Ez a mai nap evangéliuma!
Gyülekezet Áldunk téged, Krisztusunk!
Az ünnep éneke: Isten nékem erőm, bizodalmam (EÉ 338)

Isten közöttünk van!

406

Az igehirdetés alapigéje: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerő
sít engem.” (Fil 4,13)
A tanítványok elhívása nem alkalmasságuk miatt, hanem kegyelemből
történik. Mivel kegyelemből van, ezért senki nincs kizárva. Az apostolok
vámszedők, halászok, legtöbbször egyszerű emberek voltak, Pál pedig
Krisztus egyházának ellensége.
Isten nem megtalálja, hanem megteremti bennünk azt, ami méltó
szeretetére. Az isteni erő persze nem azt jelenti, hogy mindig minden
„happy”. Pál apostol is egész életén át küzdött testi erőtlenségeivel, betegségeivel. De nem szégyellte ezeket, sőt dicsekedett velük, hogy Isten
ereje mutatkozzék meg szolgálatán keresztül. Ő az erőtlenben is erős!
Az evangélium lényege nem abban áll, hogy minden úgy sikerül, aho
gyan akarom, hanem abban, hogy a legnagyobb erőtlenség, nehézség és
szenvedés által is célhoz ér. Isten minket is megszólít igéje által, hiszen
terve van életünkkel. Mindenkinek feladatot szán, s ehhez erőt is ad.
Az igehirdetés után a hitvallás következik, majd egy gyülekezeti ének
(pl. EÉ 475) után az általános könyörgő imádság, amelyben a gyülekeze
tért, a fiatalokért, a táborért, a minket körülvevő világért, a békéért s így
tovább imádkozhatunk. (Akár meg is kérhetünk négy-öt fiatalt vagy
felnőttet néhány nappal az istentisztelet előtt arra, hogy maguk fogalmazzák meg kéréseiket.) Az egyes kérések végén elhangozhat: „Jézus
Krisztusért kérünk”, amelyre a gyülekezet válaszol: „Urunk, hallgass
meg minket!”
Az istentisztelet az Úrtól tanult imádsággal, áldással és egy énekkel
zárul (pl. ZÉ 158).

Áhítatok
Hétfő – Elhívás
TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
Isten szeretete és kegyelme az, hogy követésre hív minket, és milyen ha
talmas nagy csoda, hogy nem mond le rólunk, hanem szeretete és hűsé
ge örökké tart, nem fogy el. Amikor követem őt, az nem az én érdemem,
nem az én igenem, hanem Isten határtalan és soha el nem fogyó irgalma
és kegyelme. Amiért én csak hálával és köszönömmel tartozom.
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„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megteremti, ami méltó az Ő
szeretetére.” (Luther: Heidelbergi tézisek, 28.)
REGGELI ÁHÍTAT
„Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fog
tunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5)
Oly hihetetlennek tűnik sokszor sok minden, hogy este hiába fáradoztak Péterék, hiába halásztak akkor, amikor az ideje volt, nem fogtak
semmit. Jézus azt kéri Pétertől, hogy alkalmatlan időben, fényes nappal,
nagy melegben vesse ki a hálókat fogásra. Emberileg lehetetlen, hogy
ilyenkor, ilyen időben egyáltalán valamit is fogjunk. De Péter Jézus szavá
ra mégis kiveti a hálókat. Pedig tudja jól, hogy felesleges, nem sok értelme
van. Nem tudjuk, Péter miért veti ki a hálókat. Talán mert megérezte,
hogy Jézus szava és parancsa mögött hatalom van. Bízott Jézusban: ha
ő mondja, még ha alkalmatlan is az idő, miatta mégis alkalmas lesz. És
csoda történik, rengeteg halat fognak akkor, amikor ez emberileg lehetet
len lenne.
Valahogy így van Jézus velünk is. Ő bűneink, hibáink és vétkeink ellenére sem mond le rólunk. Ő minden emberi gyarlóságunk ellenére,
mégis akar bennünket, mégis megszólít bennünket. Ugyanúgy, ahogy
Jézus Pétert egyszerű ember, halász létére mégis elhívja. Mátét vámszedő volta ellenére mégis megszólítja.
Énekek: Elhívott, hogy vízre lépjek…; Megszólított, hogy legyek tanít
ványa; Jézus hív: Jertek énutánam!
Ima: Köszönjük, Istenünk, hogy hibáink, bűneink, elesettségünk ellenére mégis hívsz és keresel bennünket.
ESTI ÁHÍTAT
„Dicsérjétek az Urat mind, ti, népek, dicsőítsétek mind, ti, nemzetek! Mert
nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat!” 
(Zsolt 117,1–2)
Mindig azt hisszük és azt gondoljuk, hogy az Istenre, a Krisztus köve
tésére mondott igenünk a mi döntésünk. A mi akaratunk. Hiszen mi
mondjuk ki az igent. De ha jobban végiggondoljuk, Ábrahámot is, az ős
atyákat is mind, Mózest is Isten szólította meg. Ő a cselekvő! És ugyanezt láthatjuk a tanítványok esetében is. Pétert és Mátét is Jézus szólítja
meg, ő megy oda hozzájuk. Ő a cselekvő. Mi pedig csak hálával és dicsőí
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téssel köszönhetjük meg mindezt neki. Milyen jó, hogy ő nem mond le
rólunk, és ma is hív, ma is keres bennünket! Ahogy a jó pásztor vagy az
elveszett drahma példázataiban is látjuk: Isten nem mond le rólunk, szá
mára mindnyájan értékesek vagyunk, egytől egyig.

Kedd – Hitvallás
TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
„A keresztyén ember szíve nem olyan indulatú, hogy ne tudna örülni
a vallástételnek; ellenkezőleg, a keresztyén ember nagyon örül a hit meg
vallásának, különben nem lenne keresztyén. Hitvallást […] tenni azt jelen
ti – most nem a szavakkal játszom –, hogy valamin kitartóan csüngeni,
valamit igenelni és megőrizni, valamiben következetesen megmaradni.”
(Luther)1
Miután Isten elhív, magához szólít, és megérzem az ő szeretetét, irgal
mát irántam, nem tehetek mást, mint hogy szívvel, szájjal dicsérem őt,
és hirdetem csodáit, szabadítását.
REGGELI ÁHÍTAT
„Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16)
Egy egyszerű kérdés Jézustól: Ki vagyok én? Kinek gondoltok engem?
Mielőtt Jézus felteszi ezt az egyszerűnek tűnő kérdést, a tanítványok
sokcsodával találkoztak már: betegek meggyógyítása, Jézus a tengeren
jár, ötezer, illetve négyezer ember megvendégelése stb.
A tanítványok sok mindent láttak és tapasztaltak, és Jézus kíváncsi
volt arra, hogy azok, akik szinte napi huszonnégy órában vele vannak,
felismerik-e benne a Messiást. Pétertől jön a rövid és tömör válasz:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” Azt hihetnénk, hogy a választ Péter
a maga erejéből és képességéből találta ki, de a valóság más. A válasz
megfogalmazásában is ott volt Péterrel az Isten. Jézus mondja: „Boldog
vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én 
mennyei Atyám.” És ebben a hitvallásban több van egy mondatnál. Hiszen
ez a mi hitünk, és ez az egyház alapja, hogy Krisztus nem más, mint az
Isten Fia, aki értünk jött a földre…
1 Luther Márton: A szolgai akarat, 1525. Ford. Jakabné Csizmazia Eszter – Weltler Ödön
– Weltler Sándor. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 2006. 19. o.
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ESTI ÁHÍTAT
„Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!” (Zsolt 86,10)
Ha csodákra gondolunk, mindig valami természetfeletti történésre
asszociálunk, ez van a fejünkben, ez van a szemünk előtt. Természetesen
vannak csodák, vannak olyan dolgok napjainkban is, amelyek meg
magyarázhatatlanok: hogy valaki miért élt túl egy szerencsétlenséget,
mások meg nem, valaki miért gyógyult meg halálos betegségből, vagy
akár az Áttörés (Breakthrough) című filmben is (igaz történet), ahol egy
fiú alattbeszakadt a jég, és közel negyed órát tölt a víz alatt, mire megtalálják. Semmi esély a túlélésre. Isteni csoda révén mégis túléli, sőt, mint
ha mi sem történt volna vele.
De az ilyen ritka és kivételes csodákon túl az a legnagyobb csoda az
életünkben, hogy Isten ma is megszólít és hív bennünket. Ma is vannak
olyanok, akik bizonyságot tesznek róla, bizonyságot tesznek Isten szere
tetéről és irgalmáról, amelyet Krisztusban tett nyilvánvalóvá, úgy hogy
mindezt nem is látták szemeikkel. A bizonyságtételük egyedül csak hitből
fakad. Ez az igazán nagy csoda.
ILLUSZTRÁCIÓ
Az ige terjedése (Ez jó akár az utolsó naphoz is)
Egy legenda elmondja, mi történt, miután Jézus földi élete után visszament a mennybe. Visszatérve magán viselte földi zarándokútja, kegyetlen
keresztje és szégyenletes halála jegyeit.
Gábriel odament hozzá, és azt mondta:
– Mester, bizonyára kegyetlenül megszenvedtél az emberekért oda
lenn.
– Valóban – válaszolta Jézus.
– És – folytatta Gábriel – most már tudják az emberek, mennyire sze
reted őket, és mit tettél értük?
– Ó, nem – felelte Jézus. – Még nem. Most még csak egy maroknyi em
ber tud róla Palesztinában.
Gábriel zavarban volt.
– De hát akkor mit tettél – kérdezte –, hogy mindenkinek tudomására
hozd, mennyire szereted őket?
– Nos, megkértem Pétert, Jakabot, Jánost és még egy pár embert, hogy
beszéljenek rólam az embereknek. Azok, akik hallanak rólam, továbbmondják másoknak, és így fog eljutni az evangélium a Föld legtávolabbi
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sarkába is. Így végül az egész emberiség hallani fog rólam, valamint arról,
hogy mit tettem értük.
Gábriel összeráncolta a homlokát, és kétkedés tükröződött az arcán.
Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak.
– Igen – mondta végül –, de mi lesz, ha Péter, Jakab és János belefáradnak? Mi lesz, ha az utánuk következő nemzedék elfelejti továbbadni?
És mi lesz, ha majd a huszadik-huszonegyedik században az emberek
túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek másoknak? Más
tervet nem készítettél?
– Nem, más tervem nincs, Gábriel – válaszolta Jézus. – Én bízom
bennük.
Alkalmazás: Mondták már, hogy a kereszténységet mindössze egy nem
zedék választja el a kihalástól. Ez azért van így, mert minden nemzedék
nek fel kell vállalnia annak a felelősségét, hogy elvigye az evangélium jó
hírét a világnak. Te megteszed-e a magad részét? „Menjetek el tehát, te
gyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek nevében…” (Mt 28,19)2
Maga Isten?
Alighogy véget ért a második világháború, Európa kezdte összerakosgat
ni a széthullott darabokat. Az óhaza romokban hevert. Szétdúlta a hábo
rú. Talán mind között a legszomorúbb látvány az volt, ahogy éhező kis
árvák kószáltak a háború sújtotta városok utcáin.
Egy fagyos reggelen egy amerikai katona visszafelé igyekezett londoni
barakkjába. Ahogy terepjárójával befordult egy sarkon, észrevett egy kis
fiút, aki egy pékség kirakata előtt állt, orrát az ablaküveghez nyomva.
Odabent a pék tésztát gyúrt egy újabb adag friss fánkhoz. Az éhes fiú
némán bámulta, orrát az ablakhoz szorítva, és tátott szájjal leste a pék
minden mozdulatát. A katona a járdaszegély mellé húzódott az autóval,
megállt, és kiszállt.
– Fiacskám, szeretnél belőle?
A fiú meglepődött.
– Ó, igen… Szeretnék.

2

https://velunkazisten.hu/hu/rovid_tortenetek/az_ige_terjedese.
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Az amerikai belépett a boltba, vett egy tucat fánkot, betette egy zacskó
ba, és visszament oda, ahol a fiú állt a londoni reggel ködös hidegében.
Mosolyogva odanyújtotta a zacskót, és csak ennyit mondott:
– Tessék!
Ahogy megfordult, hogy elmenjen, érezte, hogy megrángatják a kabát
ját. Hátranézett, és hallotta, ahogy a gyerek halkan megkérdezi:
– Uram… Maga Isten?
Magyarázat: Amikor feltétel nélkül szeretjük az embereket, akkor valami
Istenhez illőt teszünk. Nagyon valóságos módon bemutatjuk, hogy milyen
Isten. Isten feltétel nélküli agapé-szeretettel szeret bennünket, amely
kegyelmes, kedves és ritka.
Sok embernek nehezére esik, hogy higgyen egy olyan Istenben, akit
nem lát. „Tapintható” Istent akarnak. Ezért küldte el Isten a Fiát, Jézust, és
ezért hozta létre gyülekezetét is. Mi Isten küldöttei vagyunk a világban
– és amikor szolgálunk mások felé, és isteni szeretettel szeretjük őket,
akkor megmutatjuk az embereknek, milyen Isten. Segítünk nekik megérteni, hogy Isten úgy szereti őket, ahogy mi – csak még sokkal jobban.
Valaki azt mondta egyszer: „Lehet, hogy te vagy az egyetlen Jézus vala
ki számára.” Ez igaz. Keresztényekként kiváltság számunkra, hogy Krisz
tust képviselhetjük a világ felé. Vigyázzunk, hogy helyesen tegyük!3

Szerda – Hit, bizalom
TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
„Isten kegyelmébe vetett eleven és bátor bizakodás a hit, olyan bizonyosság, melyért ezer halált is vállalnánk. Akik magukénak tudják, boldogan, bátran és víg szívvel viseltetnek Isten és a teremtmények iránt,
mert ismerik az isteni kegyelmet, és ebben bizakodnak, a hit és a Szentlélek erejével. Az ilyen emberek a kényszerűségtől szabadon, kedvvel
és szívesen munkálkodnak, mindenféle jót cselekszenek, mindenkinek
szolgálnak, mindennemű szenvedéseket eltűrnek Isten szeretetéért és
az ő dicsőségére, így lehetetlenné válik elválasztanunk a cselekedeteket a hittől, olyan képtelenséggé, akárha a fényességet akarnád elvonni
a tűztől. Tartózkodj azért a magad hamis gondolataitól és a haszontalan
3

https://velunkazisten.hu/hu/small_story/maga_isten
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fecsegőktől, akik eszükkel akarnak ítélkezni a hitről és a jótettekről, ám
bár ők a legnagyobb bolondok. Kérd azért a Istent, hogy ruházzon fel
téged a hittel, máskülönben örökre hit nélkül maradsz, képzelegsz, és
azt cselekszed, amit kedved vagy tehetséged enged.” (Luther)4
„Amiként lehetetlenség, hogy Krisztus az ő igazságában Isten előtt ne
legyen kedves, úgy az is lehetetlenség, hogy mi hitünkkel, mely által
a Krisztus igazságához ragaszkodunk, ne találnánk tetszést az Atyánál.
Ezért van az, hogy a keresztyén ember mindenható, mindeneknek ura,
mindeneknek birtokosa, mindent megtehet, és teljesen bűntelen. Ezért
még ha bűnös is, neki a bűnök nem árthatnak, mert megbocsáttatnak
a Krisztus legyőzhetetlen és minden bűnnél hatalmasabb igazsága által,
amelyre hitünk támaszkodik; bátran bízván abban, hogy Krisztus valóban
azt jelenti számunkra, amit mondottunk. Aki ezt nem hiszi, az Krisztus
történetét úgy hallgatja, mint valami süket, nem ismeri meg Krisztust,
sem azt nem tudja, hogy mit használ, sem azt nem érti, hogy mit jelent
a vele való közösség.” (Luther)5
REGGELI ÁHÍTAT
„Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kez
dett, felkiáltott: Uram, ments meg!” (Mt 14,30)
Talán a világon az egyik legnehezebb dolog a világon a bizalom. Bízni
valaki másban. Bízni a másik emberben, hogy talán nem akar nekem ros�szat, és segíteni szeretne nekem. Nem szeretné az én káromat. Nehéz
bízni másban, mert ilyenkor az irányítás nem az én kezemben van. Gyer
mekként, amikor a szüleinkre, tanárainkra, a felnőttekre vagyunk utalva,
még könnyű megbízni másban, de ahogy szépen lassan belecsöppenünk
a felnőttek világába, és egyre több csalódás ér bennünket, egyre nehezebb lesz bizalommal fordulni a másik ember felé. Nem hiába mondja
Jézus, hogy a gyermekeké az Isten országa (Lk 18,15–17). Istenben való
bizalmunkat az a világi nézet sem segíti, amely azt mondja, ne légy tekintettel a másikra, csak te számítasz, nem számít, mi lesz a másikkal.
Péter is ilyen választás elé került, amikor a viharos tengeren Jézus
magához hívja. Egészen addig, míg Jézusra figyelt, és benne bízott, Péter
4
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is a tengeren járt, de mihelyst a zúgó habokra, a rá törő veszélyre koncentrált, egyből elkezdett süllyedni. Jézus azonban nem hagyta magára
Pétert a kétségei közepette, hanem kiemelte és megmentette őt. Jézusban
bátran bízhatunk, hiszen nem hagy bennünket magunkra; nemcsak a jó
dolgainkban áll mellettünk, hanem bizony akkor is, amikor összecsapnak
fejünk felett a hullámok.
ESTI ÁHÍTAT
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúság
ban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger
mélyébe; ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendül
nek a hegyek.”(Zsolt 46,2–4)
Micsoda védelem volt a középkorban egy vár, egy jól megépített vár!
Biztonságot és védelmet adott az embereknek az idegen és az életükre
veszélyes támadásoktól. Egy vár bizony komoly védelmet jelentett a sok
szoros túlerővel szemben.
Ahogyan egy vár biztos menedéket és oltalmat adott az oda menekülők
nek, úgy ad számunkra is biztos menedéket Isten szeretete és kegyelme.
Milyen reményt adó tud lenni, hogy életünk nehéz időszakaiban, ami
kor minden oly kilátástalan – mert elveszítettem egy szeretett személyt –,
van kihez menekülnöm, van, aki biztos oltalmat nyújt nekem! Jézus
mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)
ILLUSZTRÁCIÓ
Medve a barlangban
Két kalandvágyó kamasz, akik jó barátok voltak, egy alkalommal barlangászexpedícióra indult. Egy hosszú, tágas alagút mélyén óriási medve
nyomokra bukkantak. Nagy bátran elhatározták, hogy mennek tovább
a nyomok mentén, de lassan és rendkívül óvatosan haladtak, nyitott
szemmel és füllel, számítva arra, hogy esetleg valóban találkoznak med
vével.
Egy szikla mögül a sötétségből hirtelen előbukkant a legnagyobb, leg
irtózatosabb grizzly medve, amit valaha láttak. Ott állt előttük két lábon,
mancsával a mellét verte, és ordított, mint egy oroszlán. A szörnyű üvöl
tés visszaverődött a barlang falán. A két fiú halálra váltan úgy döntött,
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hogy legjobb, ha elszaladnak. Azonnal sarkon fordultak, hogy kirohanja
nak a napfényre.
Ekkor az egyik fiú leült a földre, és elkezdte kifűzni a túrabakancsát. Lerántotta a bakancsot, felhúzta a sportcipőjét, és elkezdte bekötni
a cipőfűzőt. Barátja dühösen rákiáltott:
– Gyerünk, fiú, meneküljünk ki innen! Mi a csudának kell neked most
cipőt cserélned? Úgy sincs sok esélyünk, hogy lehagyjuk ezt a medvét!
A másik fiú talpra szökött, majd elkezdett rohanni, és közben így válaszolt:
– Nekem nem kell lehagynom a medvét. Elég, ha téged lehagylak.
Magyarázat: Szoktad úgy érezni, hogy a barátaid medvecsalétekként ke
zelnek? Amikor a helyzet komolyra fordul, feláldoznak téged. Csak addig
tart a barátságuk, amíg az nem kerül nekik semmibe – amint áldozatot
kellene vállalniuk, mindjárt „ejtenek”.
Abban, hogy Krisztus a barátod, éppen az az egyik legnagyszerűbb
dolog, hogy tudhatod: ő nem marad el tőled, sem el nem hagy téged (lásd
Mt 28,20; Zsid 13,5). Ő olyan barát, aki nemcsak hogy kész életét adni
érted, hanem meg is tette ezt. „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)6

Csütörtök – Mélység
REGGELI ÁHÍTAT
„Miután pedig elfogták őt [Jézust], elvitték és bekísérték a főpap házába.
Péter pedig távolról követte.” (Lk 22,54)
Biztos, hogy lesznek olyan fiatalok, de akár vezetők is a táborban, akik
éppen megtorpantak, elbizonytalanodtak hitükben. Akik családi problé
mákkal, drámákkal küzdenek, esetleg betegség terhe nehezedik rájuk
vagy egy szívükhöz közel álló családtagra, barátra, barátnőre. Vagy bár
mi más miatt éppen mélységeket járnak, és nem érzik az Úr áldó közelsé
gét. Hamis képet festünk a keresztény életről, ha mindig csak a fényes
oldalról beszélünk. A bibliai szereplők útkereséseiből, kudarcaiból, elbizonytalanodásaiból (is) erőt meríthetünk. Nem érinthetetlen szentek
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ők, hibátlan élettel, hanem hús-vér emberek, mint mi, tele vággyal, szen
vedéllyel, ugyanakkor fájdalommal és kétséggel is.
A keresztény élet nem egyszerű. Ezt Jézus és Simon Péter párbeszéde
is jelzi: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint
a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért,
ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet! Ő így válaszolt: Uram, kész va
gyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is! Jézus azonban ezt
felelte: Mondom neked, Péter: nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor
meg nem tagadod, hogy ismersz engem.” (Lk 22,31–34)
Jézus nem árult zsákbamacskát, amikor elhívta tanítványait. Sőt, később önmaguk megtagadására és a kereszt felvételére buzdította őket
(vö. Mt 16,24). Luther pedig azt tanítja, hogy ami Istentől való, annak
keresztre kell feszülnie e világban. Ebből pedig az következik, hogy az
életünkben jelen van a nehézség, a szenvedés, a kudarc, a fájdalom. Ilyen
kor sokan megtorpannak a Krisztus-követés kétségkívül keskeny útján.
E megtorpanások közös eredője, hogy általában akkor következnek be,
amikor nem a vágyaink, elképzeléseink szerint történik valami. Péter
életében is voltak bőven ilyen megtorpanások.
Amikor Jézus a haláláról beszélt, Péter ezt mondta: „Isten mentsen,
Uram, ez nem történhet meg veled!” (Mt 16,22) Amikor az utolsó vacsorán
megmosta a tanítványok lábát, Péter tiltakozott: „Az én lábamat nem mo
sod meg soha.” (Jn 13,8) És bár fogadkozott, ahogyan a fenti ige is mutatja, mégis kakasszó figyelmeztette, hogy háromszor megtagadta Mes
terét. Nem Jézust önmagában, hanem Ura keresztjét nem vállalta. Nem
fért bele a Jézusról alkotott elképzeléseibe, vágyaiba. Hosszú időnek kel
lett eltelnie, amíg megértette, hogy mit jelent: „Nincs senkiben nagyobb
szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”
Alapigénk Péter tagadása előtt néhány órával játszódik. Nemcsak
Lukács, hanem Máté és Márk is megjegyzi, hogy Péter ekkor távolról kö
vette Jézust. Nem értette ugyanis, mi miért történik. Nem értette, mit
jelent Jézus szolgálata. Nem értette a kereszt titkát. A távolról követés
az elbizonytalanodás jele, a kétely megjelenése. Talán mégsem ő az igazi
Messiás? Külső erők támadásánál mindig nagyobb veszély, amikor a mi
szívünkben fogan meg a félelem. A távolról követésből előbb-utóbb
mindig tagadás lesz.
És milyen jó, hogy ez soha nem a történet vége, mert van bocsánat,
van kegyelem! Ha mi hűtlenek vagyunk, Isten akkor is hű és igaz marad.
Isten közöttünk van!
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Ennek a hűségnek a jele a kereszt, amely számunkra Isten ereje. Ő ezt
is megtette értünk. Nincs nagyobb hatalom annál, mint Istenként megalázkodni, megüresedni és értünk, emberekért ily nagy áldozatot hozni.
Szép korálunk sorai is erre utalnak: „Ó, mérhetetlen szeretet csodája! /
Az vitt a kínok, fájdalmak útjára! / Én múló földi örömökben éltem, /
S véred hullt értem.” (EÉ 198,5) Mivel Jézus keresztje nem volt vereség,
ezért a mi keresztjeink is valami mély és titokzatos módon beleillenek
Isten tervébe. A keresztek tehát nem Isten távollétére utalnak. Sőt! Az
igazán nagy mélységben tárul fel hozzánk lehajló nagy kegyelme. Az erőt
lenség tehát nem szégyen. Az alázat nem gyengeség. A kereszt pedig nem
vereség.
És mint egykor a tanítványok, úgy mi is kérhetjük az Urat: „Növeld
a hitünket!” Luther szerint ez azt jelenti, hogy mindnyájan ugyanazt
a kincset kaptuk Istentől. Lehet, hogy nem tudjuk oly szilárdan hinni és
vallani, mint egykor a próféták vagy az apostolok, de az ajándék ettől
még ugyanaz. Olyan ez, mint amikor két ember ugyanazt a serleget tart
ja a kezében. Az egyik megremeg, majd elejti, a másik szilárdan tartja,
nem inog meg. Ám a kéz, ha erős, ha gyenge, semmit nem tesz hozzá
a serleg értékéhez. A hitünk ha erős, ha gyenge, semmit nem tesz hozzá
ahhoz a mennyei ajándékhoz, amelyet Isten kegyelméből mindnyájan
megkaptunk. Idő kell, hogy ezt meglássuk. Péter is nagy sokára értette
csak meg (valamikor pünkösd után), hogy Isten mennyire szereti őket,
s hogy ami történt, értük történt. Az elbizonytalanodás és a kétségek
idején ezért kell újra és újra Isten igéjének közelében lenni, hogy meglássuk, milyen nagy kincset kaptunk, s azt is, hogy minden látszat ellenére gazdagon megajándékozott emberek vagyunk, hogy ezáltal erősöd
jék a hitünk, a reményünk és a szeretetünk. Jézus pedig ma is könyörög
értünk az Atyánál, hogy benne s nála mindvégig megmaradjunk.
Az áhítat bevezetéseként az 51. zsoltár alábbi részletét javasoljuk:
„Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el orcád elől,
szent lelkedet ne vedd el tőlem!
Vidámíts meg újra szabadításoddal,
támogass, hogy lelkem készséges legyen.”
GYÜLEKEZETI MUNKAPROGRAM

Javasolt énekek a mai napra: EÉ 402, 328, 451; ZÉ 30, 41, 45, 52.
ESTI ÁHÍTAT
„Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg sza
vamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon
tartod, Uram, Uram, ki marad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért
félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem
várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, 
Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud vál
tani. Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.” (Zsolt 130)
A mai nap témája a mélység. Ez a zsoltár azonban nemcsak erre mutat, hanem a kiutat, tehát Isten bűnbocsátó kegyelmét is megvilágítja:
gazdag ő, meg tud váltani! Az evangélium rövid összefoglalása az egyik
legősibb hitvallásunk alapján így hangzik: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. Megváltó, vagyis  (szótér). A  a  (szódzó) igéből
ered, amelynek jelentése: megment, kiment. Szoktuk az Üdvözítő szót
is használni a  fordításaként, amely ugyan nem helytelen, de félre
vezető lehet, mivel nem jelenik meg benne a krisztusi szabadítás árny
oldala: a bűn, az elveszettség és a halál, amelyet manapság amúgy is di
vatos elhallgatni. A   ige nemcsak az üdvösség „magasságára”, hanem
a bűn „mélységére” is rámutat. A  nem más, mint aki a bűn mélysé
géből kiránt, kiemel. Valójában a halálból az életre menekülésről van szó.
Mint tudjuk, ez a zsoltár leggyakrabban temetéseken szokott elhangozni. Nincs az életnek ennél nagyobb mélysége. Ilyenkor még a legbátrabbak is meginognak. S mégis, még innen is van kiút, még ez sem a vég,
hiszen Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban jelent meg, sem halál,
sem élet nem választhat el (vö. Róm 8,38–39), hiszen Isten szeretete na
gyobb és erősebb még a halálnál is. Ennek a szeretetnek a vonzáskörében
béke és élet van.
A már jelzett énekek mellett ezért még használható EÉ 223, illetve
esti énekeink közül az alábbiak: EÉ 120, 121.

Péntek – Újratervezés
REGGELI ÁHÍTAT
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek
a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak,
Isten közöttünk van!
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eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!”
(Jn 20,19)
A GPS-ek elterjedése óta a napi szókincsünk részévé vált az újraterve
zés. Amikor nem a megfelelő, a tervezett és pontosan kijelölt úton járunk,
akkor van szükség erre a manőverre. Idegesítő, kellemetlen, de szükséges
és hasznos, hogy célhoz érjünk. A keresztény életben is előfordul, hogy
tévútra térünk, s ilyenkor irányváltásra van szükség. Néha lázadunk ellene, sokszor nem értjük, miért kellene változnunk és változtatnunk, mé
gis fontos, hogy a célunkat elérjük. A mi lelki GPS-ünk Isten igéje, amely
bátorít, vigasztal és felemel, ugyanakkor int, szorongat, és megtérésre,
új életre hív.
Isten kegyelmének páratlan csodája, hogy mindig újat és újra kezd
velünk: „Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tud
játok?” (Ézs 43,19) Szép korálunk sorai is erre utalnak: „Bár gyakran
bűnnel bántottuk, / Nem fordult tőlünk el. / Megbocsát nékünk Krisztusért, / S megáld kegyelmével.” (EÉ 54,4) Ezt a csodát élték át Péter és
a tanítványok az első húsvét napján.
Nagypénteken, Urunk halálakor a tanítványi sereg szétszéledt. Bezár
kóztak. Féltek. Nem tudták hová tenni a történteket. Azt hitték, hogy
velük is az történik majd, ami a Mesterükkel. Várták a biztosnak tűnő
halált. Ám nem a halál, hanem az élet köszöntött rájuk. Jézus megszólította őket, s egy szavával elűzte félelmüket: „Békesség nektek!” Ez pedig
nem a megszokott és a korban meglehetősen elterjedt köszöntési formula, nem csupán egy baráti gesztus, hanem drága vérrel megpecsételt,
örök evangélium, amelyről már korábban is beszélt Jézus az övéinek:
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne
is csüggedjen!” (Jn 14,27) A békességünkért nem másoktól várt, hanem
maga hozott áldozatot. Nem is akármilyent.
Húsvét igazi újratervezés volt a tanítványok életében. Ekkor kezdték
megérteni Jézus szolgálatának értelmét s mindnyájukat egzisztenciálisan
érintő valóságát. Ekkor döbbentek rá, hogy a Győztes az ő oldalukon áll.
Ekkor nyert értelmet mindaz, amit Jézus mellett az úton átéltek. Ekkor
döbbentek rá arra, amiről Paul Gerhardt énekelt: „Hiszem s tudom, mert
immár / sokszor tapasztalám, / hogy az Isten énnekem / kegyelmes jó
Atyám.” Sokszor megmutatta a mi Istenünk atyai jóságát és végtelen sze
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retetét, de leginkább húsvétkor, amikor egyszülött Fiát feltámasztotta.
Húsvétkor Isten valóban újat kezdett a világgal s benne minden emberrel.
Isten angyala az üres sírhoz érkezőknek így prédikált az első húsvét
hajnalán: „Nincs itt, feltámadt!” Luther így ír erről az igéről: „A húsvéti
angyal prédikációjának a lényege ez: Ti a sírban keresitek azt a Jézust,
aki ma már egészen más. Ti megfeszítettnek hiszitek, pedig már feltáma
dott halottaiból. A halál birodalmában hiába keresitek. A helyet megmutathatom ugyan, ahova helyezték, de maga nincs itt többé. Az ő neve
most már: »Nincs itt…«
Krisztus nincs »itt«, tehát a keresztyén sem lehet »itt«. Sem Krisztust,
sem az övéit nem lehet földi formák között megragadni. A keresztyén
ember neve is: »Nincs itt«. Ne keresd földi dolgok lárvájában, mert ilyes
miben a keresztyén ember éppen úgy nem fogható meg, mint ahogy
Krisztus sem. Hanem amint a Krisztus mindenek felett van, úgy a keresz
tyén ember is mindennek felette van. Krisztus mindeneket meggyőzött,
s maga alatt hagyott. E hitünkért a mi nevünk is: »Nincs itt«. Az apostol
szerint életünk »el van rejtve a Krisztusban«. Tehát nem a szekrény fiók
jában, mert ott meg lehetne találni, hanem Krisztusban…”
Az áhítathoz az alábbi részletet javasoljuk a 86. zsoltárból:
„Nagy vagy te, csodákat teszel,
te vagy Isten egyedül!
Taníts engem utaidra, Uram,
hogy igazságod szerint járjak.
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből,
és tisztelem nevedet örökké.
Hiszen annyira szeretsz engem,
hogy a sír mélyéből is kimentettél.”
Javasolt énekek a mai napra: EÉ 54, 258, 369, 431; ZÉ 85, 87, 151.
ESTI ÁHÍTAT
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kő
sziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.” (Zsolt 62,2–3)
Az ember szíve mindaddig nyugtalan, amíg nem talál békességet Isten
ben. Egy kortárs rockegyüttes soraival egészen jól definiálható minden
kori helyzetünk:
Isten közöttünk van!
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„Kifordított világban élek,
Ahol minden megtörténhet.
Végérvényesen valami elveszett.
Hozzászoktam, készen kapom,
Mást mondok és mást gondolok.
Féltem, ami nincs, ez benne a vicc…”
(Bikini: Lóhere)
Az egyes állítások külön-külön is izgalmasak, megfontolandók volnának,
és egyenként is érdemes lenne őket megvizsgálni, de most csak az első
tagmondatra figyeljünk: „Kifordított világban élek.” Miért kifordított e
világ? Luther így énekel erről:
„Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele.
A földön ő az első.”
(EÉ 256,1; ford. József Attila)
Az Újszövetség a gonosszal, az „ősi rosszal” kapcsolatban többször is
a  (diabolosz) kifejezést használja. Ő a mindent feje tetejére állító,
mindent fonákjára, visszájára fordító és eredeti céljától, rendeltetésétől eltérítő, aki azt akarja, hogy az ember ne találjon rá Istenére, ne értse
meg küldetését, helyette inkább reménytelenül tengjen és céltalanul bo
lyongjon e világban, a másik emberben pedig ne a testvérét keresse, ha
nem a legyőzendő vetélytársát. Sok-sok nyugtalanság és békétlenség
forrása, hogy az ember eltávolodott Istenétől.
Pál az Ószövetséget idézve mondja: „Nincsen igaz ember egy sem, nin
csen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent.” (Róm 3,10–11) Bizony híján
vagyunk Isten kegyelmének és dicsőségének. A bibliai antropológia –
szemben a népszerű keleti filozófiákkal és a modern „wellness-teológiák
kal” – ezt vallja: „Az ember szívének minden szándéka és gondolata szünte
lenül csak gonosz.” (1Móz 6,5) Ezzel szemben a Szentírás az első lapjától
az utolsóig arról szól, hogy Isten keresi az embert, Isten szereti az embert,
és közösségben akar lenni velünk. Nem azért, hogy megszégyenítsen,
kigúnyoljon vagy kisemmizzen, hanem hogy szolgáljon és gazdagítson.
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Ő adni akar! Nem is akármit, hanem új és örök életet, valódi nyugalmat
és békességet.
Isten emberszeretete Jézus halála és feltámadása által érte el csúcs
pontját. Azóta is szüntelen hív és vár minket a vele és egymással való
közösségre és békességre. Húsvétkor az elképzelhetetlen vált valóra.
A halálon győzött az élet, így Isten és ember újra egymásra találhat. „Ha
ő velünk, ki ellenünk? / Az Úr a mi oltalmunk.” Ez pedig alapja a félelem
nélküli, boldog életnek. Bizony, mi Jézus feltámadása óta többé nem ártó,
hanem áldó hatalom oltalmában élhetünk és munkálkodhatunk.
A már említettek mellett az alábbi esti énekeket javasoljuk: EÉ 110,
124.

Szombat – Küldetés
REGGELI ÁHÍTAT (VAGY TÁBORZÁRÓ ISTENTISZTELET)
„Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter el
szomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem?
Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek
téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!” (Jn 21,17)
Akiket Jézus megszólít és elhív, azoknak feladatot ad, küldetéssel bízza
meg őket. Pétert ebben az igében háromszor is megkérdezi Jézus: „Sze
retsz-e engem?” Kézenfekvő lenne arra gondolni, hogy a három tagadás
után most háromszor mondatja ki vele: „Szeretlek, Uram.” Azonban itt
ennél sokkal többről van szó! Az eredeti görög szövegben ugyanis az első
két alkalommal Jézus az  igével kérdez, amely Isten szeretetére
utal, miközben Péter a  igével válaszol, amely felebaráti szeretetet
jelent. És harmadszorra várnánk a katarzist, hogy végre Péter is képes
az  igével válaszolni, de megdöbbentő módon Jézus az, aki a 
igével kérdez. És ez az igazi katarzis. Nem Péter emelkedett fel Jézushoz, hanem Jézus ereszkedett hozzá. Ez az alapja a szolgálatunknak, hogy
Jézus szeret minket, és lehajol hozzánk. A vele való találkozás és közösség
lehetősége nem értünk, hanem egyedül az ő irgalmából lehetséges.
Luther szép adventi igehirdetése is erre utal: „Ő jön. Bizony, nem te
mégy hozzá, hiszen elérhetetlenül magasan és messze van tőled. Semmi
féle fáradságos vesződséggel nem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal te hajlítanád őt magadhoz. Nem, érdem és
méltóság itt semmivé válik, s nem marad más, csak merő érdemtelenség
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az egyik oldalon – nálad, s csupa irgalmas kegyelem a másik oldalon –
nála. Koldus és királyfi találkozója ez. Az evangéliumból tanuld meg hát,
hogy mi az útja a megigazulásnak. Csak egy: Királyod eljön hozzád, s elkezdi benned a jót. Nem te keresed őt, hanem ő téged. Nem te találod meg
őt, hanem ő téged. Hited is tőle van, nem magadból, s ha ő nem jön, te
ugyancsak kívül maradsz. Ahol nem evangélium van, ott Isten sincs, ha
nem csak bűn és merő kárhozat. Ne kérdezd hát, hogy hol kezdjed a meg
igazulást. Csak úgy kezdődhet, hogy a Király megjelenik, s evangéliuma
megszólal…”
Luther másutt ezt így tanítja: Isten nem megtalálja, hanem megteremti bennünk, ami méltó az ő szeretetére. Tanítványa az lehet, akiben
ő kezdi el a jót munkálni.
Az áhítathoz a 36. zsoltár alábbi részletét javasoljuk, amely vala
melyest összefoglalja mindazt, amiről az egész héten beszélgettünk
a gyermekekkel.
„Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,
ítéleteid, mint a nagy mélység,
embert és állatot megtartasz, Uram.
Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint patakot.
Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.”
Az áhítathoz az alábbi énekeket javasoljuk: EÉ 443, 459; ZÉ 161, 165.
ESTI ÁHÍTAT
„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsolt 118,17)
Ez Luther kedvenc zsoltárigéje volt. A hagyományos logika itt megbicsaklik, hiszen azt látjuk, hogy előbb-utóbb mindenki meghal. Hitünk
szemüvegén keresztül viszont meglátjuk Isten jóságát és meghalljuk Jé
zus szavát: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meg
hal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25–26)
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Isten számára tehát mindenki él (vö. Lk 20,38). A Jelenések könyvének
keserű diagnózisa sokszor ránk is igaz: „Az a neved, hogy élsz, pedig
halott vagy.” (Jel 3,1) Bizony, Jézus nélkül nincs igazi élet a halál előtt
sem. Aki viszont benne hisz, már most „átment a halálból az életbe” (vö.
Jn 5,24). Krisztusban megfordul élet és halál jól megszokott, konszenzusos sorrendje. A keresztény ember számára az élet nem egy szakasz,
amely a születéssel kezdődik és a halállal véget ér, sokkal inkább egy
olyan félegyenes, amely a Krisztussal való közösség origójából a Teljesség
felé tart. Aki benne hisz, és őt hirdeti, az ennek az örökkévalóságnak áll
a szolgálatában.
Egyházi berkekben gyakran szoktunk sopánkodni. Nem tagadom, sok
szor van is miért. Istennek azonban nem kesergő, megalkuvó emberekre,
hanem bátor harcosokra van szüksége, ahogyan egyik énekünk is hirdeti: „Ébredj, bizonyságtévő lélek! / A várfalakra őrök álljanak! / Kik bát
ran szólnak, s harcra készek, / Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.” (EÉ 467,1)
Jézus Urunk nem sopánkodásra, hanem tanúságtételre hívta el és küldte
ki övéit. A bűnbocsánat és az örök élet evangéliumának mi vagyunk a ta
núi (vö. Lk 24,48). Péter apostol is arra biztat, hogy legyünk készek szá
mot adni minden időben a bennünk élő reménységről (1Pt 3,15). Pál
pedig fiatal tanítványát inti egészen hasonló módon: „Hirdesd az igét,
állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass
teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2) Hiszen akkor is igaz volt, és
ma sincs másként: „A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak meg
jelenését.” (Róm 8,19)
Az „elkötelező bizonyságtételre” (Luther kifejezése!) manapság nagyobb szükség van, mint valaha. „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten
örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.” (1Jn 5,11) Jézust
hirdetni a legnagyobb szolgálat, amelyet az embereknek tehetünk, hiszen
az ige a Lélek által Istennel köt össze minket.
A nyári tábor zárónapja egyúttal kezdet is. Az előbb említettek értelmében a Krisztusról tanúskodó, hozzá hű élet kezdete, folytatása. Erre
emlékeztethetjük a fiatalokat s magunkat is.
(Amennyiben nincs már esti áhítat, az itt leírt gondolatok a záróalkal
mon is felhasználhatók.)
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Történetek feldolgozása a bibliadráma eszközeivel
Mi is az a bibliodráma?
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A bibliodráma „eleven és kreatív találkozás az evangélium szeretetteljes,
gyógyító dimenziójával” –írja Heinz-Hermann Brandhorst a Jerikó rózsá
ja című tanulmánykötetben. Egy hittantáborban lehetőségünk van arra,
hogy egy kisebb, nyolc-tíz fős csoporttal megismerkedjünk a bibliodráma
eszköztárával, és ilyen módon is elmélyítsük a napi történeteket. A biblio
dráma alkalmas arra, hogy közelebb hozza a bibliai szövegeket a gyerme
kekhez, fiatalokhoz.

Miért pont a bibliodráma?
A Biblia nem egyszerűen történeti leírásokat közöl, hanem Isten élő és
ható beszéde a ma embere számára is. Éppen ezért a Biblia érzelmeket,
élményeket is generál és közvetít. Gyökössy Endre Hogyan tartsunk
gyermek-bibliaórát? című könyvében arra hívja fel a figyelmünket, hogy
a gyermek egy-egy szereplő élményén keresztül tudja átélni és megérteni a történetet. A bibliodráma módszerével éppen erre a gyermekkori
sajátosságra tudunk építkezni. A gyermek/fiatal a benne lévő érzések
alapján tud azonosulni az egyik szereplővel. De azáltal, hogy a játék so
rán interakcióba lép a többi szereplővel, egy kommunikációs csatorna
kinyílik a társai felé. Ettől a bibliai történet feldolgozása kettős hatást fejt
ki. A gyermek beleéli magát választott szereplőjének helyzetébe, a szereplő „bőrébe bújva” esetleg olyan véleményt, kérdést is megfogalmazhat,
amelyet magától nem merne megfogalmazni vagy a többiek előtt felvállalni. Mindamellett a bibliodráma érzékenyebbé, figyelmesebbé tesz
a másik felé. Meghallgatás, a másikra figyelés, a másik helyzetének a meg
értésére való törekvés is kimondott célja lehet a feldolgozási módnak.

Fókuszpontok a táborvezetők szemszögéből
Mi a célja a bibliodramatikus történetfeldolgozásnak? A bibliodráma az
ismeretátadáson túl utat nyit a transzcendens felé. A bibliai történetek
be való belehelyezkedésen keresztül a gyerekek megtapasztalhatják
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Isten jelenvalóságát. A napi témához kapcsolódó feldolgozandó bibliai
szöveg saját élményűvé, személyessé válhat. A személyes megtapasztalá
sok a hit alakulásába, fejlődésében pozitívan hathatnak. Ha például egy
adott téma feldolgozásával belebújhatnak az adott szereplő bőrébe, fan
táziájukkal életre kelthetik, az nemcsak a szöveg megértését segítheti,
hanem a bibliai üzenet befogadását is. A történetválasztásnál és a válasz
tott dramatizálási formánál figyelembe kell venni a gyermekek életkori
sajátosságát is.

Figyelj Jézusra! – Saját élményű bibliodráma-feldolgozás, vázlat
A következő vázlat csak iránymutatás. A napi témákhoz szabadon formálhatjuk a játék mentét.
Igehely: Jézus a tengeren jár (Mt 14,22–33)
Szükséges eszközök: Biblia, szereplőkártyák (vagy megbeszélik, ki mi
lyen szerepet vállalna), kendők, amelyek a szerepbe illeszkedést segítik
Résztvevők: hat-nyolc fő (és a bibliodráma-vezető)
Játékidő: 45-60 perc
BEVEZETŐ, RÁHANGOLÓ JÁTÉK
A résztvevők körben ülnek, most szabad nyugodtan beszélgetni, „zajon
gani”. A vezető szépen halkan elkezd egy érdekes történetet mesélni.
(Például a hajó szemszögéből kezdi el elmondani a vízen járás történetét:
„Képzeljétek el, mi történt!”; vagy „Ti hallottátok, mi történt?” Ha a biblio
dráma-vezető ügyesen vezeti be a történetet, hangjával, hangszínével
játszik, a gyerekek szépen lassan elkezdenek figyelni, a csoport elhalkul.)
A játék bevezethető úgy is, hogy a bibliodráma-vezető elmondja, hogy
most lehet egy kicsit beszélgetni, de hoztam nektek egy érdekes történe
tet, aki szeretné hallani, most nagyon figyeljen ide. Ha a helyzet úgy adó
dik, akár egy-két szemfüles gyermek be is vonható a történetbe.
CÉL
Kire figyelünk? Mire, kire irányul a figyelmünk? Ki tudjuk-e szűrni a lénye
gest a minket körül vevő zajokból?
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TEOLÓGIAI HÁTTÉR
Péter, amikor kiszáll a hajóból, addig halad Jézus felé a vízen, amíg őrá
figyel. Amint a szélre figyel, süllyedni kezd. Sokféle zaj vesz körül bennün
ket. Ki tudjuk-e ezeket zárni, tudunk-e Jézusra figyelni?
BIBLIODRÁMA-FELDOLGOZÁSI JAVASLAT
Először felolvassuk az igeszakaszt (lassan, artikuláltan).
Ezután kihúzzák az előre elkészített szereplőkártyákat. A kártyákon
a következő szereplők legyenek: Jézus, Péter, hajó, szél, tenger, part, tanítvány (több kártya is lehet), félelem, magány stb.
Még egyszer felolvassuk a bibliai történetet. Most már úgy figyeljenek, úgy hallgassák, hogy közben fókuszáljanak arra a karakterre is, akit
kihúztak. Kiválasztják a kendőiket. Kapnak egy kis időt, hogy megbeszéljék, ki mit fog csinálni, ha szükséges, a szöveget is oda adjuk nekik.
A kendők használata: több kendőből mindenki kiválasztja azt, amelyik
megjeleníti, szimbolizálja számára például a hajót, szelet, a tanítványt
stb. A kendő felvétele azt jelképezi, hogy ő most hajó, szél, tanítvány stb.
Fontos, hogy a feldolgozás végén a résztvevők a kendő levételével kilépnek a szerepből. Erre a bibliodráma-vezetőnek kell figyelni, senki ne
maradjon abban a szerepben, amelyben volt. Segíthetnek a következő
mozdulatok, mondatok: a résztvevő megfordul maga körül, és ezt mond
ja: „Én nem a hajó vagyok, hanem (saját név) vagyok”, majd ezután leteszi a kendőt.
INTERJÚ
A történet szereplőihez egyenként odamegyünk, és megkérdezzük, hogy
érzik most magukat, milyen gondolatok foglalkoztatják. Például odalépünk a szélhez, és megszólítjuk. „Kedves Szél! Látom, ma egy kicsit boron
gós a kedved, el tudod mondani, mi történt?” Vagy: „Jézus, de örülök, hogy
találkozunk! Jól láttam, hogy a tanítványaid nélküled indultak útnak?”
JÁTÉK
Miután mindenkit végigkérdeztünk, elkezdődhet a játék. A diákok elkezdik játszani a történetet, amely éppen attól válik élővé, hogy maguk
alakítják.
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Fontos: csak akkor szólunk bele a játékukba, ha nagyon nem jó irány
ba indulna el, illetve ha megakadnak. Ebben az esetben segítő kérdések
kel tesszük gördülékenyebbé a játékot.
A végén újra interjút készítünk. Megkérdezzük a résztvevőket, hogy
hogy érezték magukat, mi volt a jó/rossz benne. Mi okozott nehézséget, mire döbbentek rá, mi volt az, amire számítottak, mi hökkentette
meg őket. Fontos, hogy ezt követően a fent említett módon tegyék le
a szerepet.
INTEGRÁCIÓ
Sarkady Kamilla felhívja a figyelmet, hogy „a játék végén fontos a feldolgozás, mely a szerepeben átélt tapasztalatok megbeszélését jelenti”.
Fontos, hogy a bibliodráma-feldolgozásra úgy osszuk be az időt, hogy
legyen lehetőség a lezárásra és a szerepvisszajelzésekre. Ültessük le kör
be a táborozókat úgy, hogy mindenki láthassa a másikat. Várjuk meg,
amíg elcsendesednek, hogy tudjanak figyelni egymásra. A szerepvissza
jelzésekben azt kérjük a résztvevőktől, hogy mondják el, mit éreztek
a szerepükben, hogyan kapcsolódik ez az érzés a saját élethelyzetükhöz.
Ezek a kérdések nyíltak, természetesen nem muszáj mindenkinek vála
szolnia. Az a tapasztalatom, hogy ha a tinédzserek nem kényszernek, kö
telező feladatnak érzik ezt, akkor sokkal nyitottabban és őszintébben
válaszolnak. Illetve ha nem mondanak semmit, azzal is sokféle üzenetet
kommunikálnak. Ami fontos, hogy tartsuk tiszteletben egymás vélemé
nyét, hallgassuk meg a másik érzéseit és gondolatait. Arra is kérjük őket,
hogy figyeljenek oda egymásra, és ne vágjanak a másik szavába.7

Ötletek kézműves-foglalkozásokhoz
„EZENTÚL EMBERHALÁSZ LESZEL…”
Készítsünk halászhajót papírból. A hálónak felhasználhatunk krumplivagy hagymahálót, ezekbe pedig papírhalakat készíthetünk. A halakat
3 × 10 cm-es papírcsíkokból készíthetjük. A halakat leélezés nélkül félbe
7

A bibliodramatikus feldolgozásokhoz további ötleteket meríthetünk az alábbi kézikönyvekből: Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Bibliodráma. Harmat Kiadó, Buda
pest, 2014; Warns, Else Natalie – Fallner, Henrich: Jerikó rózsája. A bibliodráma kézi
könyve. Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Budapest, 2003.
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hajtjuk, majd 1-1 cm-rel a vége előtt kevés ragasztóval összecsippentjük.
A farkincáját kicsit visszahajtjuk. A színes papírcsíkokból készült halakat
ragasztható mozgó szemmel díszítjük. A halakat a hálóba helyezzük.8
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KÉSZÍTSÜNK AGAMOGRÁFOT!
Az agamográf-technikával készített rajzokat nevezik többnézetű képnek
is. Ezek olyan képek, amelyeket különböző irányból nézve más-más képet
láthatunk. Kétféle módon készíthetjük el a képet.
• Az interneten több bibliai témájú sablont találunk. Kiszínezzük,
majd a vonalak mentén harmonikahajtással összehajtjuk. Figyeljünk arra, hogy a színezésnél a két kép színei jól elkülönüljenek.
A mellékletben hajós-halas képet találunk.
• Két rajzot készítünk, majd azokat 1-1,5 cm-es csíkokra felvágjuk,
és a két kép részleteit felváltva egymás után felragasztjuk egy lapra.
Ügyeljünk a pontos vágásra és ragasztásra. Száradás után szintén
harmonikába hajtjuk.9
ÍRISZTECHNIKA
Az írisztechnika lényege, hogy csíkokat helyezünk el megadott sorrend
ben, átfedéssel egy kivágott alakzat (pl. kör, háromszög, négyzet) kitölté
sére. Az elkészült alkotás bekeretezve vagy akár képeslapnak elkészítve
is nagyon mutatós.
Tipp: ha képeslapnak készítjük, a gyerekek megcímezve néhány ked
ves sort írhatnak az otthoniaknak. Mivel a képeslapküldés ma már kevés
bé megszokott, kimondottan jó program lehet közösen elmenni a helyi
postára, a megcímzett, felbélyegzett levelet közösen feladni.
Szükséges eszközök, alapanyagok: papírra kinyomtatott sablon (érde
mes a sablont laminálni, így többször felhasználható), képes- vagy fotó
karton, olló, ragasztószalag és ragasztó, színes papír, origamipapír.
Első lépésként vágjunk papírcsíkokat. A különböző papírok száma
a mintától függ. A csíkok szélességét az határozza meg, hogy mekkora

8 További ötletek: Goodings, Christina: Kézműves ötletek bibliai történetekhez. Ford. Mucsi
Zsófia. Kálvin Kiadó, Budapest, 2014.
9 További ötletek, sablonok az agamográf-technikához: https://hu.pinterest.com/
pin/218776494391236119/.
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méretben nyomtatjuk ki a sablont. A szélesség mindenkor a sablonban
látható csíkszélesség duplája, egy kis ráhagyással.
Hajtsuk félbe a csíkokat hosszában, így szép, ép szélet kapunk. Vékony
origamilapból szebb képet kapunk. A minta számai alapján növekvő
sorrendben haladunk.10
KŐFESTÉS
Akár egy-egy motívumot vagy igehelyet rajzolhatunk, írhatunk a lehető
leg sima kőfelületre.

Irányított közös foglalkozás
Ebben az időintervallumban mindenképpen olyan játékokat és programo
kat szervezzünk, amelyek növelik a közösség összetartó erejét, amelyek
segítségével a tábor résztvevői minél jobban megismerik egymást.
Javasolt foglalkozások: számháború, titkos tesó, vetélkedő (akadályverseny), fele sem igaz, illetve ha olyan helyen van a tábor, ahol van
strandolási lehetőség, egy nap akár egész délután el lehet menni lazítás
képpen oda.
TITKOS TESÓ
A játékot célszerű már az első napon elkezdeni, és a tábor utolsó napján
lehet csak felfedni a titkos tesó kilétét. Ez azért is lehet jó játék, mert
általa a gyerekek számukra akár vadidegen gyermeket ismerhetnek meg
még jobban.
FELE SEM IGAZ
A játékhoz mindenképpen szükség van legalább három, de inkább négy
felnőtt vezetőre, és a vezetők a lehető leghitelesebben adják elő, hogy
amit állítanak, az igaz – például hogy a transubstantiatio fogalma mit is
jelent. A négy állításból természetesen csak egy a helyes, de mindenki
úgy adja elő a saját magyarázatát, hogy az a gyermekek számára hihető
legyen, és nehezen jöjjenek rá, hogy melyik is a helyes állítás.

10

A technika részletes leírását, további ötleteket itt találunk: https://kreativhobbikcsoport.hu/2020/05/17/kepeslapok-falikepek-irisz-technikaval.
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Filmajánló
PÉTER, A KŐSZIKLA11
Érdemes a 200 perces filmet öt rövidebb részletben megnézni, és utána
megbeszélni az egyes részleteket. Fontos, hogy ne azt kérdezzük a gyere
kektől, hogy hogy tetszett, hanem igyekezzünk a bennük lévő érzésekről
beszélni.
A 2005-ben készült film Jézus halálától kezdődően mutatja be Péter
apostol életét, a krisztusi tanítások elterjedését, az első keresztény közösségek küzdelmeit, a keresztényüldözések kezdeti szakaszát. A film
elején Péter teljesen összetörve áll Jézus Krisztus keresztje alatt. Nem
érti, hogyan történhetett ez Mesterükkel. Nem érez erőt magában arra,
hogy továbbadja mindazt, amit Jézus mellett látott, hallott, megélt. Ráadásul erősen mardossa őt a bűntudat, amiért háromszor letagadta, hogy
ismerné Mesterét. Péter beleragad a gyászba. Három nappal később az
asszonyok érthetetlen hírrel érkeznek Jézus csodás feltámadásról. Péter
ekkor még nem tud hinni, holott maga is látni véli Jézust a piaci forgatag
ban egy koldus képében. Majd Jézus megjelenik nekik, és Péterbe lassan
visszatér a bizalom, hite erősödik, de a félelem még erősebb a hiténél.
A történet Rómában zárul, ahol Péter összefogja, pásztorolja az első
keresztény közösségeket. Péter az üldöztetések ellenére és Nero császár
vérengzései közepette is hű marad a hitéhez, ezzel erősítve az egyre szé
lesebb körű tanítványi sereget.
A film ívét a Jézus keresztre feszítésétől Péter haláláig történő események adják. A mellékszálak, mint például Dávid, a trák vagy Claudius
és Silvia szerelme arra irányítják a figyelmünket, hogy a hit, a szeretet
és a hűség hogyan élhető meg egy ellenséges, jelen esetben pogány közegben.
Péter és a többi szereplő személyén keresztül olyan életérzésekkel
találkozhatunk, amelyek a mindennapi életünk részei, ezért jó velük fog
lalkozni. Ilyenek például a bűntudat, a lelkiismeret-furdalás, a tanácstalanság, indulataink, sértettségünk kezelése, az öröm megélése, a hűség,
a szeretet. Ha ezeket a fogalmat nemcsak általánosságban nézzük, hanem

11

San Pietro (2005) olasz filmdráma, r. Giulio Base. http://havannacsoport.hu/index.
php/bibliai-filmek/peter-a-koszikla.
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Jézus Krisztus szeretetén keresztül, akkor fog igazán az értelme kirajzolódni előttünk.

432

FELDOLGOZÁST SEGÍTŐ KÉRDÉSEK
• Mit gondolsz, hogyan hatott rád…?
• Mi volt az, ami meghökkentett, vagy ami kérdésként felmerült
benned?
• Milyen érzést váltott ki belőled, amikor…? Mit éreztél, amikor…?
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„Világunk gazdag lehetőségekben, jólétben, technikában,
csodálatos dolgokban, és tele van olyan emberekkel is, akik
megpróbálnak embernek lenni a másik ember nélkül. Ez
lehetetlen! De ha mégis megpróbáljuk, akkor életünk tele
lesz küzdelemmel, gyűlölettel és csalódásokkal. Ezért inkább
Jézusra hallgassunk, aki a másik emberhez küld minket,
hogy így lehessünk igazán emberré. Péter szavaival össze
foglalva: »legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők,
testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.« (1Pt 3,8b)
Ez nem jelent uniformizálódást, ami unalmas lenne. Merész
kedjetek a másik ember közelébe, ne féljetek tőle! A tapasztalható feszültségek borzalmasak. Pedig a cél előtt
megvalósulhatna egy olyan közösség, amelyben az emberek
nem saját pecsenyéjüket sütögetik, nem különböző célokra törnek, hanem közös asztal mellett, a közös célt szem
előtt tartva beszélgetnek egymással.” (Sztehlo Gábor)

