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„Hiszek egy Istenben”
Többféleképpen rendszerezhetjük az Isten létezésére mutató
bizonyítékokat, ez a lehetséges megközelítések egyike.

1. Isten nyomai a teremtésben

Gyűjtsük össze mindazokat a dolgokat, amelyeket a
legcsodálatosabbnak tartunk a teremtett világban. Jó kiindulópont
lehet ehhez a 8. zsoltár.

Gondolkozzunk el a következő kérdéseken:

n  A világegyetemnek volt egy kezdőpontja. Ki indította útjára?

n  A világban rend és szépség honol. Ki rendezte be így?

n  Világunk tudatos tervezés nyomait hordozza. Ki a Tervező?

Érzékszerveink és a tudomány bizonyítékai mind Istenre mutatnak, aki
az eget és a földet teremtette.
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Tényleg van Isten?

Van, aki azt állítja: „Úgysem számít semmit.”
Ez azonban a legfontosabb kérdés a világon, a válaszunk pedig meghatározza az egész
életünket. Isten vagy létezik, vagy nem: köztes változat nincs. 

Ha van Isten, akkor az életnek van értelme és célja. Isten közösségre hív minket
önmagával, és megmutatja a keresztyén élet útját. Ha van Isten, akkor van élet a földi
élet után is.

Ha nincs Isten, akkor az élet értelmét máshol kell keresnünk: önmagunkban. A cél az,
hogy élvezzük az életet, hiszen a mában kell megtalálnunk minden örömöt, élvezetet és
reményt. A földi élet a mán túl nem kínál semmit.

Mások azt hangoztatják: „Mindenki döntse el maga.”
Aki ezt gondolja, kibúvót keres. Sokkal kényelmesebb ez a hozzáállás, mint ha
egyértelműen állást foglalnánk, hiszen amint beismerjük, hogy Isten létezik, az életünk
bonyolódik: folyamatosan törekednünk kell arra, hogy egyre jobban megismerjük Istent,
és felfedezzük azt a célt, amit a mi életünknek szánt.

Az, hogy Isten, a föld és ég Teremtője, létezik-e, nem egyéni vélemény kérdése. Az
Istenbe vetett hitet bizonyítékok támasztják alá. Ha elkezdjük keresni ezeket, egyre
többet fedezhetünk fel, és mind ugyanabba az irányba mutatnak…
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2. Isten nyomai bennem

Keressünk önmagunkban és általában az emberekben olyan
vonásokat, amelyeket csodálatosnak tartunk.

Gondolkozzunk el a következő kérdéseken:

n  Minden ember képes megkülönböztetni a jót a rossztól; erre szolgál
a lelkiismeretünk. Ki helyezte azt belénk?

n  Mindenkiben él egy belülről fakadó igény arra, hogy imádjon valakit
vagy valamit. Miért van erre szükségünk?

n  Minden ember vágyik arra, hogy megtapasztalja a szeretetet, amely
életünk egyik legfontosabb mozgatórugója. Honnan származik ez az
erő?

3. Isten, mint személyes ismerős

A keresztyének hiszik, hogy Isten teremtette a világot. Hisszük, hogy az
embernek kiemelt helye van Isten teremtésében, és azt, hogy Isten
megmutatta magát nekünk a Szentírásban és Jézus Krisztusban.

Isten, föld és ég teremtője, közösségre hív minket magával, Jézus
Krisztus által, ez a közösség pedig megváltoztatja az egész életünket.

Útravaló
Az elkövetkező héten szakítsunk időt arra, hogy köszönetet mondjunk
Istennek a teremtés csodáiért: világunkért és az emberiségért. Kérjük az ő
kegyelmét és segítségét hitünk növekedésének útján.
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8. zsoltár

Ó, Urunk, mi Urunk! 

Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! 

Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben,

hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.

Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,

micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.

Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:

a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, 

az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.

Ó, Urunk, mi Urunk! 

Mily felséges a te neved az egész földön!



A tékozló fiú története
Az Istenhez forduláshoz elengedhetetlen, hogy felismerjük, mennyire elveszettek vagyunk.
Jézus történetet mesélt el egy emberről, akinek két fia volt. A példázat célja: ráébreszteni
minket arra, hogy mindnyájan – ki így, ki úgy – hajlamosak vagyunk eltávolodni Isten
szeretetétől. Lázadozunk, és csak akkor kezdjük el keresni a hazavezető utat, amikor ismét
ráébredünk, hogy szükségünk van az Atyára.

A történet a Lk 15,11–32-ben olvasható.

Életünk során mindannyian két utat járunk be. A külső út: tanulmányok, munka, emberi
kapcsolataink stb. A másik pedig belső utazás: Istennel való kapcsolatunk alakulásának útja.
Ez a történet a belső utunkról szól.

Honnan tudjuk, hogy szükségünk van Istenre?
1. A bennünk tátongó űr

„Mi egyebet harsog hát fülünkbe ez a mohóság és ez a tehetetlenség,
mint azt, hogy valaha igazi boldogság lakozott az emberben, amelynek
azonban már csak hűlt helye és puszta nyoma maradt meg benne, s ő
hasztalan igyekszik kitölteni a környező világ dolgaival, az elérhetetlentől
remélve az elérhető megtagadta segítséget, holott egyiktől sem kaphatja
meg, mert a végtelen mély szakadékot csak valami végtelen és
változhatatlan töltheti be, vagyis maga Isten?”5  (Pascal) 
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Hol tartasz most saját belső utadon?
n  Menekülsz?
n  Valahol távol élsz, és élvezed az életet?
n  Érzed-e, hogy szükséged van mennyei Atyádra?
n  Éppen megfordultál, hogy hazaindulj?
n  Útban vagy hazafelé?
n  Atyád karjaiban vagy?
n  A idősebb testvérhez hasonlítasz: olyan régóta vagy keresztyén, hogy

természetesnek tekinted, és bele sem gondolsz, tulajdonképpen mit is jelent ez?
n  Keresed a helyed az újra megtalált otthonban?
n  Egyik állomás sem érvényes rád, vagy egyszerre több is?
Mennyire könnyű vagy nehéz neked úgy gondolni Istenre, mint Atyára?

______________________________________________________________

4 Szent Ágoston vallomásai, ford. Vass József, Szent István Társulat, Budapest, 1995
5 Blaise Pascal: Gondolatok VII, 425.

„Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el
nem pihen benned.”4 (Augustinus)
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Isten közösségre hív minket önmagával. Ha nem éljük meg ezt a közösséget, akkor valami
hiányzik az életünkből, belső nyugtalanságot és űrt hagyva maga után.

Egész életünkben igyekszünk mindenfélével kitölteni ezt az űrt, de semmi mást nem fogunk
elegendőnek tartani, egyedül az élő Istent. 

A következő kérdések segíthetnek saját belső hiányérzetünk feltérképezésében:
n  Úgy érzem-e, hogy van célja az életemnek?
n  Belső béke hatja-e át az életemet?
n  Vágyom-e arra, hogy szeressenek?
Isten minden hozzá     hazatérőnek célt, békességet és szeretet ígér.

2. Zűrzavar a teremtett világban

Az emberek a történelem során mindig stabilitásra, biztonságra, szabadságra és igazságos-
ságra vágytak. Ha azonban szétnézünk világunkban, arról győződhetünk meg, hogy mind-
ezeket nehéz megszerezni. Valami mélyen bennünk Istenhez kiált szabadításért, nemcsak
önmagunk, hanem az egész világ számára.

3. A magunk köré emelt falak

Mi, emberek, mindannyian képesek vagyunk a jóra, de a
rosszra is. A Biblia azt tanítja, hogy bűnösök vagyunk, és
bűnös természettel rendelkezünk.
Ez azt jelenti, hogy ha tudjuk is, hogy van Isten, mégis úgy
gondoljuk, semmi szükségünk az általa felajánlott szeretetre.
Falakat emelünk magunk köré, hogy Istent távol tartsuk.
Néhány dolog, ami elválaszt és távol tart minket Istentől: 

n  A büszkeségünk és gőgünk
Nehezünkre esik beismerni, hogy nem mi vagyunk a világ
közepe. Van bennünk valami viszolygás attól, hogy más
akaratának alávessük magunkat, illetve más valakit
imádjunk. Büszkeségünk és gőgünk a gyökere minden
emberi bűnnek és tragédiának.

n  A bűntudatunk
Ha gonoszt szólunk vagy teszünk, azzal ártunk másoknak és önmagunknak is. Azt gon-
doljuk, hogy Isten nem képes mindezt megbocsátani, és új kezdetet ajándékozni nekünk.

n  A változással szembeni ellenállásunk
Ha úgy döntünk, hogy Isten felé fordulunk, az változást hoz magával, életünk minden
területén. Ennek azonban még a gondolatát sem szeretjük, így újabb falat emelünk
magunk és Isten közé.

4. Az örökkévalóság utáni vágyakozásunk

Egy napon mindannyian meg fogunk halni. Nem szeretünk erre gondolni, és igyekszünk
elfojtani a halálfélelmünket. Senki sem akar meghalni. 

Isten Jézus Krisztus által örökéletet kínál fel nekünk, de szabadon dönthetünk arról, hogy
elfogadjuk-e vagy sem.

Útravaló
Ezen a héten gondolkodjunk el mindarról, ami jelzi, mennyire szükségünk
van Istenre: belső nyugtalanságunkról, bűneinkről és félelmeinkről.
Olvassuk el az 51. zsoltárt, és mondjuk azt el imaként. Jusson eszünkbe
mindennap, hogy Isten szereti a világot: mindannyiunkat egyenként szeret
és hazahív.



Jézus alakja kulcsfontosságú a keresztyén hit megértése szempontjából. Ő az, aki
megmutatja nekünk Istent. Ha meg akarjuk ismerni a keresztyénséget, Jézust kell
megismernünk. 

Jézus történelmi alak, aki való-
ban létezett. Élettörténetéről és
tanításairól az evangéliumok
számolnak be. Ezek a könyvek

a Jézus halála utáni első ötven évben keletkeztek. Mindegyik beszámoló különbözik
valamelyest a többitől, de együttesen hű képet festenek Jézusról.

Jézus születése (Lk 1,26-38)
A keresztyének hisznek abban, hogy az ószövetségi próféták megjövendölték Jézus
születését, életét és halálát. Jézus érkezése válasz volt a zsidók reménységére, akik felkent
királyt (Messiást) vártak, aki szabadulást hoz Isten választott népének.

Gábriel angyal Máriához intézett üzenete úgy beszél Jézusról, mint Isten Fiáról és Dávidnak,
a Jézus előtt ezer évvel élt nagy királynak a leszármazottjáról. Jézus neve héberül Megváltót
jelent, a „Krisztus” pedig – ezzel a címmel illették Jézust – görög szó, és felkentet jelent,
akárcsak a héber nyelvben a Messiás.

Jézus szolgálata (Lk 4,16–24.38–44)
Jézus szolgálatának központi üzenete a következő: ő az Isten által felkent király, aki azért
jött, hogy az egész világ számára hirdesse Isten országát. 

Ennek részeként Jézus zsinagógákban, a templomban vagy a szabad ég alatt tanítja a
hozzásereglő tömegeket. Annak jeleként pedig, hogy elközelített az Isten országa, Jézus
betegeket gyógyít, és gonosz lelkeket űz ki.

Jézus szolgálata kezdetétől fogva vannak olyanok, akik elutasítják az általa hirdetetteket, sőt
olyanok is, akik az életére törnek.

Jézus és a bűnbocsánat (Lk 7,36–50)
Jézus sorsfordító üzenetet hirdet mindazoknak, akik eltávolodtak Istentől, és akiket a
társadalom kitaszított: van lehetőség a bűnbocsánatra (a példázatban erre utal az adósság
elengedésének mozzanata), új kezdetre és arra, hogy Isten és a hívők közössége
visszafogadja őket. Jézusnak nemcsak a szavai, hanem a tettei is mind ezt az üzenetet
hivatottak alátámasztani.

A bűnbocsánat örömüzenete a történetbeli asszonyból mély ragaszkodást vált ki. Jézus
tettei azonban egészen más visszhangra találnak a farizeusok körében, a tömeg pedig ezt
kezdi kérdezgetni: „Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?”
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Ti kinek mondotok engem? (Lk 9,12–26)
Az ötezer ember megvendégelésének csodája újabb bizonyítéka Jézus gondviselésének és
könyörületességének, valamint mindannak a bőségnek, amit Isten nekünk Fia által ajándé-
koz. A keresztyének ebben a csodában az úrvacsora előképét látják, hiszen mindkettő arra
szolgál, hogy általa Jézus megerősítse és felkészítse népét az előtte álló útra.

Lukács evangéliumának egész első részét magába sűríti Jézusnak Péterhez intézett
kérdése: „Ti kinek mondotok engem?” Jézus szavai és tettei arról tanúskodnak, hogy ő
semmiképpen sem hétköznapi ember. Arról, hogy tulajdonképpen ki is ő, sok elmélet
született Jézus korától napjainkig, de nekünk – és a mindenkori tanítványoknak –
személyesen hozzánk intézett kérdésként kell meghallanunk Jézus szavait, és meg kell
adnunk arra a magunk válaszát.
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Amint a tanítványok felismerik, hogy ki is
valójában Jézus, az evangéliumi beszámoló
középpontjába Jézus szenvedése és halála kerül,
valamint az, hogy halála mit jelent a világ
számára. Ekkor kezdi el Jézus felkészíteni a
tanítványait arra is, hogy milyen árat kell fizetnie
annak, aki őt követi.

Útravaló
Ezen a héten szakítsunk időt arra, hogy megköszönjük Istennek, hogy
nekünk ajándékozta Fiát, Jézus Krisztust. 

Folytassuk Lukács evangéliumának olvasását, és olvassuk újra az együtt
tanulmányozott részeket is.

„Mindenképpen állást kell foglalnunk a
kérdésben: Jézus vagy csaló, vagy igazat
mond; vagy elítéljük őt, mert nagyot téved,
vagy engedjük, hogy ő ítéljen meg minket.”

(Arthur Michael Ramsey) 



Jézus azt mondja tanítványainak, hogy egész szolgálatának lényege a halála és
feltámadása.

Jézus halálának jelentősége
Isten teremtette a világot, és Ő szereti a világot. Az mégis tele van zűrzavarral és
szenvedéssel.

Isten szoros közösségre hív minket önmagával, mi azonban elfordultunk tőle. Állandó
nyugtalanság él bennünk, és falakkal választjuk el magunkat Istentől: a büszkeség, a
bűntudat és a változástól való félelem falaival. Minden arra mutat, hogy megérdemeljük a
halált.

Isten elküldte Jézust, hogy megszabadítson minket a bűneinktől és azok következményeitől
(a Jézus név Szabadítót, Megváltót jelent). Jézus helyettünk halt meg, hogy mi újra
közösségben élhessünk Istennel.

Jézus halálának értelmét a Biblia többféle kép- és fogalomkészlettel próbálja megközelíteni:

n  Jézus a kereszten magára vett minden emberi nyomorúságot. 

n  Az a Jézus, akit a hozzá közel állók elárultak, halálával és feltámadásával
segít új alapokra helyezni kapcsolatainkat: Istennel és emberekkel
egyaránt.

n  Halálával Jézus új szövetséget köt Isten és népe között.
n  Jézus halála a bűnökért fizetett váltság.
n  Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.
n  Kereszthalála által Jézus győzelmet arat a bűn és a gonosz felett.
n  A kereszten Jézus azonosul a világ minden fájdalmával és szenvedésével.
n  Halálával Jézus a tökéletes szeretetet példázza.

A feltámadás bizonyítékai
Az üres sír

Húsvét reggelén üres volt Jézus sírja, annak ellenére, hogy katonák őrizték.

Ha Jézus nem támadt fel a halálból, hová tűnt a holtteste?

Ha a hatóságok vitték volna el (és miért tették volna?), felmutatták volna, amikor a feltáma-
dás híre terjedni kezdett. A tanítványok pedig – a feltámadás hallatán – ugyanúgy meglepőd-
tek, mint bárki más. Többségüket később éppen a Jézus feltámadásába vetett hitük miatt
ölték meg. Elképzelhetetlen tehát, hogy ők vitték el a testet, és hazugságot terjesztettek.
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„Nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?”    (Lk 24,26)
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Jézus halála és feltámadása   43

A szemtanúk

Több, mint 500 ember állította, hogy látta az élő Jézust
húsvét után (1Kor 15,3–6). A Feltámadottal való találkozás
megváltoztatta az életüket, és készek voltak akár meghalni
is a hitükért. A szemtanúk nemcsak látták Jézust, hanem
beszélgettek vele, sétáltak vele, hallgatták a tanítását,
együtt ettek vele, és megérintették őt.

Az egyház megszületése

A keresztre feszítés után a tanítványok csüggedtek voltak,
és a kudarc érzete töltötte el őket. Féltek a zsidóktól, és
letagadták, hogy valaha is ismerték Jézust. 

Csupán néhány nappal később azonban – az életüket
kockáztatva – Jézusról, mint Messiásról prédikáltak.
Tanúságtételük az egész világot felforgatta. Mi más
változtathatta meg ennyire a tanítványokat, mint a
feltámadás?

A keresztyének bizonyságtétele

Közel 2000 éve hirdetik a keresztyének széles e földön,
hogy ma is találkozhatunk a feltámadott Krisztussal. 

A feltámadás jelentősége
A feltámadás ténye egészen más megvilágításba helyezi számunkra Jézust, a halált és az
életet.

Jézus

n  Jézus valóban Isten Fia.

n  Jézust keresztre feszítették a bűneinkért, de feltámadt a halálból.

n  Jézus ma is él.

n  Mi is személyesen megismerhetjük Őt.

A halál

n  Nem kell többé félnünk a haláltól. Jézus legyőzte a halált.

n  Jézus előrement, hogy helyet készítsen számunkra (Jn 14,3).

n  Krisztussal mindannyian életre támadunk majd.

Az élet

n  Az örökélet most kezdődik, nem pedig akkor, amikor meghalunk.

n  Jézus az életét adta értünk. Cserében mi szeretettel teli, szolgáló életünket adhatjuk
neki.

n  Akárcsak a tanítványok, mi is tanúi lehetünk a feltámadás erejének.

Útravaló
Gondolkodjunk el ezen a héten a kereszthalál és a feltámadás
jelentőségéről.

Folytassuk Lukács evangéliumának olvasását.



A Szentlélek ígérete
Az Ószövetségben nem minden hívőnek adatott a Szentlélek. A Lélek a nép vezetőin (pl.
Mózes), nagy prófétákon (pl. Illés), királyokon (pl. Dávid) és más kiemelkedő
személyiségeken nyugodott. Ezekre az emberekre életük egy-egy meghatározott pontján
szállt le a Szentlélek, és érzékelhető változást hozott abba. A próféták azonban
megjövendölték azt a kort, amikor Isten minden emberre kitölti Szentlelkét.

Jézusra a Jordánban való megkeresztelkedéskor szállt le a Szentlélek (Lk 3,22). 

Lukács beszámolója szerint Jézus a feltámadása után 40 napig – mennybemenetele előtt –
többször találkozott tanítványaival. Ekkor megígérte nekik, hogy miután ő felmegy a
mennybe, a tanítványok megkapják a Szentlelket.

Ez pünkösd napján történt meg, és a tanítványok élete ekkor teljesen megváltozott. 

A Szentlélek ígérete ugyanígy szól ma is minden keresztyénnek.

A Lélek munkája
A Lélek bennünk lakik

A Szentlélek betölti az életünkben azt az űrt, amelyet
senki más nem tud betölteni. A Lélek vigasztal, tanít
és vezet minket, és megismerteti velünk Jézust. 

Olvassuk el közösen János evangéliumának
következő igeszakaszait, majd kiscsoportokban
beszéljük meg, hogy mit tanítanak ezek a versek a
Szentlélek munkájáról:

Jn 14,15–27

Jn 16,5–16

A Szentlélek   47
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„Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak,
véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra
is kitöltöm lelkemet abban az időben.” (Jóel 3,1–2)

„Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: "Ne távozzatok el Jeruzsálemből,
hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel
keresztelt, ti pedig nemsokára Szentlélekkel kereszteltettek meg.” (ApCsel 1,4–5)
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A Lélek átformál minket 

Amikor az ember keresztyénné lesz, nem válik tökéletessé. Sok helyreigazítanivaló marad
még a személyiségében és a tetteiben.

A Szentlélek oly módon munkálkodik bennünk és alakít minket, hogy egyre inkább képesek
legyünk Krisztus követésére. 

Ő ajándékoz meg minket a Lélek gyümölcseivel is. Olvassuk el közösen a Gal 5,22–23-at,
és készítsünk lajstromot ezekről a gyümölcsökről.

A Lélek alkalmassá tesz a szolgálatra
Jézus az evangélium hirdetésére hív el minket.
Erre önmagunktól nem vagyunk képesek.
Ajándékai által a Szentlélek tesz minket
alkalmassá arra, hogy részt vegyünk ebben a
munkában.

Ez legtöbbször úgy nyilvánul meg, hogy Isten
segít a bennünk rejlő képességeket – pl.
segítőkészségünket, vendégszeretetünket, a
tanításhoz vagy éppen adminisztrációhoz kapott
tehetségünket – az ő céljai szolgálatába állítani.

A Szentírás a Lélek ajándékai között említ olyan
különleges képességeket is, mint a nyelveken
szólást, a prófétálást vagy a gyógyítást. A
nyelveken szólás kapcsán nem szabad szem elől
tévesztenünk Pál gondolatait: „a gyülekezetben
inkább akarok öt szót kimondani értelemmel, hogy
másokat is tanítsak, mintsem tízezer szót
nyelveken” (1Kor 14,19). A prófétálás ma
elsősorban Isten szavának hirdetését jelenti,
amely – képességeinek és lehetőségeinek
megfelelően – minden keresztyénnek feladata. Ezekről, és a Lélek valamennyi ajándékáról
fontos tudnunk, hogy Istennek ugyanaz a Szentlelke mindenkit más-más képességekkel
ruházhat fel, de azok egyike sem értékesebb a másiknál, és nem dicsekvésre és
méricskélésre, hanem szolgálatra kapjuk őket (1 Kor 12,1–11).

Kiscsoportokban olvassuk el az 1Kor 12,1–11-et és a Róm 12,6–8-at. Készítsünk listát a
Lélek ajándékairól, és jelöljük meg azokat, amelyekkel kapcsolatban további kérdéseink
vannak. Mindeközben ne feledjük, hogy a legértékesebb ajándék a szeretet (1Kor 13).

Útravaló
Ezen a héten szenteljünk időt arra, hogy megköszönjük Istennek a Lélek
ajándékait. Ha magunkhoz közel állónak érezzük, imádkozzunk az ének
szavaival: „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!”

Folytassuk Lukács evangéliumának olvasását (lehetőleg próbáljunk a
végére érni ezen a héten).

48 Emmaus Nuture



Mitől keresztyén valaki?
n  Sokan tartják magukat keresztyéneknek úgy, hogy közben alig értik a keresztyén hit

lényegét.
n  A keresztyén mivolt nem valami homályos és magánjellegű dolog, hanem jól

meghatározott és nyilvános.
n  Senki sem születik keresztyénnek (születhet viszont keresztyén családba), és senki sem

véletlenül lesz keresztyénné.
n  Úgy válhat valaki keresztyénné, hogy eldönti: válaszol Isten kegyelmes hívására, és Jézus

Krisztus követője lesz.
n  A még meg nem kereszteltek számára a felnőttkeresztség, a kisgyermekkorban

megkereszteltek számára pedig a konfirmáció annak a jele, hogy az ember válaszol Isten
hívására, és tagja lesz a keresztyén egyháznak.

A keresztyén evangélium
Az egyház sok évszázada az Apostoli Hitvallásban foglalja össze a keresztyén hit lényegét.
Az evangélium alapgondolatai:
n  Isten teremtett minket, és szeret minket.
n  Arra teremttettünk, hogy megismerjük Istent, de mi elfordultunk szeretetétől.
n  Isten elküldte Fiát, Jézust, hogy ismét közel vonja magához az embereket.
n  Jézus bűntelen életet élt.
n  Kereszthalált halt, de Isten feltámasztotta a halottak közül.
n  Jézus által Isten mindezeket kínálja fel nekünk:

m bűnbocsánatot;
m új alapokra helyezett kapcsolatot Istennel és az ő népével;
m az örökélet ajándékát;
m szolgálatra és tanítványságra szóló elhívást.

Isten felajánlja mindezeket, de ahhoz, hogy részesüljünk belőlük, igent kell mondanunk
kegyelmének ajándékaira:

n  bűnbánattal,
n  hittel,
n  a megígért Szentlélek befogadásával,
n  az egyházba való betagolódással.

A keresztség
Jézust Keresztelő János keresztelte meg a Jordán folyóban.
Jézus parancsának megfelelően, a legkorábbi időktől kezdve a
keresztség volt annak a külső jele, hogy valaki válaszolt Isten
hívására, és Jézus követője lett.
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A vízzel való megkeresztelkedés új kezdet jele, hiszen a víz a megtisztulást jelenti. A
keresztség azt ábrázolja, hogy Krisztussal együtt meghalunk és feltámadunk (Róm 6,4). 

A gyermekkeresztség azt fejezi ki, hogy Isten élete első pillanatától kezdve felajánlja az
embernek az ő szövetségét. A csecsemő helyett ekkor még a szülők és keresztszülők
válaszolnak Isten hívására: megfogadják, hogy hitben nevelik gyermeküket. A gyülekezet is
tagjai közé fogadja a megkereszteltet, és ígéretet tesz arra, hogy szívén viseli az ő
nevelését.

Ha valakit gyermekkorában nem kereszteltek meg, és felnőttként kéri azt, már maga tesz
vallást hitéről, és kötelezi el magát Krisztus követésére.

A konfirmálás
A kisgyermekkorban megkeresztelt embernek nem kell felnőttként újra megkeresztelkednie,
hiszen a keresztség sákramentuma egyszeri ajándék.8 A felnőtt keresztség felvétele helyett
később, amikor már képes felfogni keresztyén hivatásának jelentőségét, maga veszi át
mindazt a felelősséget, amelyet szülei és keresztszülei egykor felvállaltak helyette. Ennek
kifejeződése a konfirmáció és az ott elhangzó fogadalom. A konfirmáláskor az ember vallást
tesz hitéről, és elkötelezi magát az Istennek tetsző életre. Ekkor válik a gyülekezet felnőtt
tagjává. Ezt a fogadalmat később, a gyülekezet nyilvánossága előtt meg lehet erősíteni,
ahogyan azt pl. konfirmációi évfordulók alkalmával ünnepélyes keretek között egyes
gyülekezetekben gyakorolják is.

Hogyan kötelezhetem el magam Krisztus mellett?
A keresztyénné válás mindig folyamat, amely hónapokig vagy évekig is eltarthat.

Ezen az úton mérföldkövek lehetnek azok a pontok,
amikor valamilyen formában kifejezésre juttatjuk azt,
hogy szeretnénk Istennek szánni az életünket. Ez
történhet személyes imádságban, másokkal közösen
imádkozva vagy a gyülekezeti istentisztelet
keretében, és többféle formát ölthet:

n  keresztség gyermek- vagy felnőttkorban,

n  konfirmálás,

n  imádságban tett fogadalom Krisztus követésére,

n  imádság a Szentlélek ajándékáért,

n  a konfirmáláskor tett fogadalom nyilvános
megerősítése,

n  közös imádság életünk és keresztyén szolgálatunk
egy-egy új szakaszának kezdetén.

Útravaló
Ezen a héten gondolkodjunk el azon, hogy az elhangzottak mit jelentenek
számunkra. Ha magunkhoz közel állónak érezzük a kiegészítő szóró-
anyagban olvasható imádságokat, használjuk azokat a személyes imád-
kozás rendjén.
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Ezek az imádságok segítségünkre lehetnek, hogy válaszolni tudjunk Isten hívására.
Végigívelnek a bűnbánat szavaitól a hitvalláson és a Szentlélekért való fohászkodáson át az
egyházban megtalált szolgálat felvállalásáig. Ezeket az imádságokat elmondhatjuk így,
imasorként, vagy csak egyet-egyet kiragadva közülük.  

Bűnvallás
Bűnvalló ima az 51. zsoltárból:

Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, 

töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 

Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 

Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.

Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 

Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 

Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 

Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, 

és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.

Tisztíts meg engem, és tiszta leszek,

moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.

Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 

Ne vess el engem a te orcád elől, Szentlelkedet ne vedd el tőlem! Ámen.

Hitvallás
Az Apostoli Hitvallás:

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,9 Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették.

58 Emmaus Nuture

Kiegészítő
szóróanyag1

Elköteleződés
a keresztyén hit mellett
– imádságok, válaszul Isten kegyelmére 

__________________________
9 Az összetett mondatokat elválasztó vessző helyes alkalmazásával tanítsuk meg a csoport tagjait és a
gyülekezetet az Apostoli Hitvallás helyes tagolására: „szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették” stb.
Nem pedig: „szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették”. Sok ágendás könyvben is rossz helyen szerepel
a vessző az Apostoli Hitvallás fenti szakaszában: javítsuk ki és úgy tanítsuk a gyülekezetet.



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 keresztyén anyaszentegyházat,

a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,

a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Jöjj, Szentlélek
Augustinus imája:

Lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam,

Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem.

Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek.

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat.

Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Ámen.

Szolgálat az egyházban
Magyar Református Énekeskönyv, 481:

Tégy, Uram engem áldássá, Lelkedet úgy várom!

Tedd, Te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon.

Bárhová küldesz, ajkamról zengjen az új ének,

Tégy, Uram engem áldássá, oly sok a bús élet!

Tégy, Uram, engem testvérré, Lelkedet úgy kérem, 

Tedd Te a szívem, tedd késszé bízni a testvérben!

Sejteni engedd: mit érez, boldog-e, szenved-é? 

Vígy közelebb a testvérhez, népedet tedd eggyé!
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A kurzus második része azt a kérdést járja körül, hogy hogyan növekedhetünk a hitben az
imádkozás, az igeolvasás, a közösség gyakorlása és az istentisztelet (és ezen belül az
úrvacsora) által.

A magvető példázata 
Lk 8,1-15

Jézus azért mondja el ezt a példázatot, hogy érzékeltesse
hallgatóival: hogyan növekednek a keresztyének a hitben, és
ennek során milyen zavaró tényezőkre számíthatnak.

n  Az útfélre esett mag;

n  A kövek közé (sziklás földre) hullott mag;

n  A tövisek közé esett mag;

n  A jó földbe hullott mag.

„Uram, taníts minket imádkozni” (Lk 11,1)

A tanítványok kérésére Jézus olyan imádságra tanítja meg őket, amely minden keresztyén
imaéletének az alapja:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma;

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól,

mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen.

Ti pedig így imádkozzatok!   67
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„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér
megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)
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Jézus arra bíztatja tanítványait, hogy imádkozzanak egyénileg…

… és imádkozzanak együtt is:

Hogyan fogjunk neki?
A következő lépések segíthetnek kialakítanunk saját naponkénti imánk rendjét:

n  Keressük meg a megfelelő időpontot.

n  Keressük meg a megfelelő helyet.

n  Tervezzük meg az imádságra szánt időt.

Az imádságnak nincs egyetlen „helyes” módja, amely mindenki számára megfelelő lenne.
Van, aki imádságoskönyvet használ, mások bibliaolvasó kalauzt vagy áhítatos könyvet
hívnak segítségül. A legjobb tanács az, hogy igyekezzünk megtalálni a számunkra
legmegfelelőbb módszert.

Többféleképpen megtervezhetjük a naponkénti imádságunkat.

Az alábbi módszer sokak számára bizonyult hasznosnak.

Osszuk fel az imádságra szánt időnket három részre:
n felkészülés (Isten dicsőítése, bűnvallás, elcsendesedés);

n  Istenre figyelés (igeolvasás);

n  Istenhez szólás (imádság magunkért, másokért és az
egész világért).

A közös imádság
Néhány hasznos tanács:

n  Röviden imádkozzunk, és ne kalandozzunk el a tárgytól!

n  Úgy imádkozzunk, hogy a többiek hallhassanak minket!

n  Ne törődjünk azzal, hogy mások hogyan imádkoznak!

Az imádságnak legyen bevezető, középső és befejező része, és „ámen”-nel záruljon.
Igyekezzünk természetes hangot megütni, és legyünk kitartóak az imádkozásban (mint sok
egyéb dolog, az imádkozás is könnyebben fog menni, amint nagyobb gyakorlatra teszünk
szert benne).

Útravaló
Gondolkozzunk el azon, hogy számunkra mi lenne a legmegfelelőbb
formája a naponkénti elcsendesedésnek. Tanuljuk meg az Úr imáját, és
mondjuk el mindennap, lassan, odafigyelve a szöveg jelentésére.

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál
Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.” (Mt 6,6)

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 20)

ISTENHEZ
SZÓLÁS

ISTENRE
FIGYELÉS

FELKÉSZÜLÉS



Miért különleges a Biblia?
n  A Biblia évről évre a legnagyobb példányszámban eladott könyv a világon.

n  Több nyelvre fordították le, mint a világ bármely más könyvét.

n  Keresztyének milliói olvassák és hallgatják minden héten és minden nap, templomi
istentiszteleteken, kiscsoportokban vagy az egyéni elcsendesedés részeként.

n  A Bibliának az Istenről és az emberiségről szóló tanítása az egész civilizációnk alapja.

n  A keresztyének hiszik, hogy ezen a könyvön keresztül Isten szólt a mindenkori emberhez,
és szól hozzánk ma is.

Kiscsoportokat alkotva, keressük meg ezeket az igerészeket, és jegyezzük le, hogy mit
mondanak el a Bibliáról:

n  2Tim 3,16

n  Zsolt 1,1–3

n  Zsolt 119,105

n  Ef 6,17

Az Ószövetség
Az Ószövetség olyan könyvgyűjtemény, amely több mint ezer évet átölelő időszakban
keletkezett iratokat foglal magában. Ez idő alatt fokozatosan gyűjtötték össze és
egészítették ki a szövegeket.

Az Ószövetség eredeti nyelve a héber (néhány arám szövegrésszel). A gyűjtemény Izráel
népének és a nép Istennel való kapcsolatának történetéről számol be.

A Biblia egyes könyveit műfajuknak megfelelően kell olvasnunk. Nehezítheti a megértést,
hogy az Ószövetség egy, a miénktől nagyon különböző kultúrában született.

Az Ószövetség gyűjteményében találhatók:

n  törvénykönyvek,

n  történelemkönyvek,

n  próféciák,

n  énekgyűjtemények,

n  bölcseleti könyvek.

Történelemlecke alapfokon
Kiscsoportokban együtt gondolkodva, próbáljuk meg megjelölni az időtengelyen, hogy mikor
éltek a következő bibliai alakok, ill. mikor történtek a felsorolt események.

(időtengely Kr.e. 2000 › Kr.u. 100)
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n  Dávid király
n  Ábrahám
n  Pál apostol
n  Mózes
n  Jézus
n  Kivonulás Egyiptomból
n  Jeremiás

Beszéljük meg a helyes válaszokat a nagy csoportban, vagy pedig
keressük meg az események helyes időpontját a Bibliánkhoz csatolt
időrendi táblázatban – ha van ilyen –, hogy fogalmat alkothassunk
2000 év történelméről.

Az Újszövetség

Az Újszövetség is könyvgyűjtemény, akárcsak az Ószövetség, de kevesebb
műfajt tartalmaz. Görög nyelven írták, és a Jézus halálát és feltámadását
követő 60 évben állították össze.

Az Újszövetséget Jézus tanítványai és az első keresztyén nemzedék tagjai
írták. Központi témája Jézus élete és a korai egyház története.

Az Újszövetség könyvei:

n  négy evangélium,
n  az Apostolok cselekedetei (a szerzője Lukács),
n  levelek (Pál és mások tollából),
n  a Jelenések könyve.

Hogyan olvassuk a Bibliát?
Néhány fontos tanács:

n  A Bibliának azt a szövegváltozatát olvassuk, amelyet meg is értünk. Aki gyakorlott
bibliaolvasó, illetve jól érti és szívesen olvassa Károli Gáspár fordítását, az maradjon meg
amellett, akinek pedig ez nehézséget okozna, használja az új fordítást.

n  Ne próbáljuk végigolvasni Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig.

n  Ne üssük fel valahol találomra a Bibliát, azt remélve, hogy éppen aktuális, kész válaszokat
találunk. A Szentírást egészében, összefüggéseiben kell megismernünk ahhoz, hogy
segítségünkre legyen a döntéseinkben.

n  Olvasás közben igyekezzünk arra figyelni, hogy Isten mit üzen nekünk.

A bibliaolvasás lehetséges módjai:

n  Követhetjük valamelyik bibliaolvasó kalauz beosztását.

n  Elolvashatunk egy-egy bibliai könyvet az elejétől a végéig (ez a módszer segít
átlátnunk az összefüggéseket).

n  A fantáziánkat használva, beleképzelhetjük magunkat egy-egy igerészbe.

n  Elmélkedhetünk egyetlen versből kiindulva.

Útravaló
Mondjunk köszönetet Istennek a Szentírásért. Folytassuk a naponkénti
imádkozást, és keressük meg az elcsendesedésre szánt időben a
rendszeres igeolvasás helyét is.
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Senki sem lehet keresztyén egymagában. A keresztyénség lényege az, hogy különleges
kapcsolatban vagyunk Istennel és embertársainkkal. Ahhoz, hogy ez élő kapcsolat legyen,
és folyamatosan fejlődjék, szükséges, hogy az egyház tagjai legyünk.

Egyházképek
Az első időkben az „egyház” szó elsősorban embe-
rek közösségét jelentette, és nem épületekhez,
jelképekhez, tárgyakhoz vagy valamilyen hierarchi-
kus szervezethez kötődött. A hívők tudatában
voltak annak, és naponként megélték azt, hogy ők
maguk az egyház. Többféle megközelítésben, különböző viszonyrendszerekben próbálták
meghatározni azt, hogy mi a lényege ennek a különleges közösségnek:

Az egyház és Isten

Az ókori görög társadalomban az „ekklészia” összehívott népgyűlést jelentett. Az
Újszövetség sajátos szóhasználatában viszont már „egyházat”, azaz a „kihívottak”
közösségét. Ezt a kifejezést „eklézsia”-ként magyarosítva mi is használjuk. Az egyház tehát
azokból áll, akiket Isten új közösségbe hív. A Biblia Krisztus menyasszonyaként mutatja be
Egyházat (Ef 5,25–32), hogy ezzel is hangsúlyozza Istennek az Egyház iránti szeretetét.10

Az egyház és tagjai

A keresztyének arra hívattak el, hogy szeressék egymást (Jn 15,12). Együtt Krisztus testét
alkotjuk (1Kor 12): úgy illeszkedünk egymáshoz, mint a testrészek, és ki-ki a saját
képességeivel munkálja a köz javát. Ne feledjük, hogy
az „egyháztag” szó „tag” összetevője egyben testrészt
is jelent.

Az egyház és a világ

A keresztyének küldetése az, hogy a világ világos-
sága legyenek (Mt 5,14–15). A Szentlélek erejével,
minden szavunkkal és tettünkkel Isten szeretetéről
kell tanúskodnunk. Nem zárkózhatunk be, hanem –
akárcsak a sónak az ételben, vagy a kovásznak a
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„Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és
javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként
megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az
Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet
az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,44–47)

__________________________
10 Magyar nyelvünkben az „egy” szó „szentet” is jelent: az „egyház” így szent közösség is, hiszen mindaz, amit
vagy akit Isten a maga számára lefoglal, szent. Ld. pl. az „Anyaszentegyház” kifejezést.

user
Typewriter
9



78 Emmaus Nuture

__________________________
11 Az egyház egyetemessége térben és időben egyaránt értendő: mi, európai keresztyének, ugyanannak a
Krisztusban elhívott közösségnek vagyunk a tagjai, mint a jelenben élő ázsiai, dél-amerikai vagy afrikai
hittestvéreink, de egyben az elmúlt évszázadok és évezredek keresztyéneivel (az őskeresztyénekkel,
egyházatyákkal, a reformátorokkal, hitvalló őseinkkel, gyülekezetünk egykor élt tagjaival) is egyazon közösséget
alkotunk. Ezért is valljuk minden gyülekezeti istentisztelet alkalmával, hogy „egybegyűltünk itt és a szentek
egyességében”, vagyis mindazok közösségében, akik az időben előttünk jártak, de Isten színe előtt mindnyájan
együtt vannak velünk.

tésztában – el kell vegyülnünk a gyülekezetben és a társadalomban, hogy valóban
„megízesítsük” és „megkelesszük” azt.

Az egyház és az idő

A keresztyének úgy élnek ebben a világban, mint hazafelé tartó zarándokok (1Pét 2,11). Az
úton veszélyek és nehézségek leselkednek ránk, ezért szükségünk van Isten kegyelmére és
egymásra is. Egy napon hazaérünk majd mennyei otthonunkba, és Isten szeretete új eget
és új földet teremt.

A Niceai–Konstantinápolyi Hitvallásban azt mondjuk el, hogy hisszük az „egy, szent,
egyetemes és apostoli egyházat”. A „szent” jelző nem tökéletességet jelent, hanem azt, hogy
az egyház Isten számára elkülönített, őneki szentelt közösség. Az egyház egyetemessége
arra utal, hogy Isten igéje az egész világnak szól, és azt semmilyen (térbeli, faji, társadalmi
stb.) válaszfal nem akadályozhatja.11 Az „apostoli” jelző pedig azt fejezi ki, hogy az egyház
az apostolok igehirdetése által lefektetett alapokra épült, és küldetése, missziója van: Isten
megszabadító szeretetét kell hirdetnie a világban. A görög nyelv „apostol” szavának
jelentése: küldött.

Hova tartozom, ha az egyházhoz tartozom?
Arra a kérdésre, hogy hova is tartozik az, aki az egyházhoz tartozik, több válasz adható. 

1. Az egyetemes egyház
Ez a mindenkori keresztyének egész földre kiterjedő közössége, amelynek mi is tagjai
vagyunk.

„Bizonyságtevők fellege” (Zsid 12,1) járt előttünk a hit útján, akikkel összeköt a közös
meggyőződés és közös cél, és ma is szerte a világon vannak testvéreink a
Krisztusban. Így fogja át az egyetemes egyház az időt és teret.

Mindannyian, akik Jézus Krisztusban hiszünk, egy test vagyunk.

2. A felekezet
Az egyetemes egyházon belül tagjai vagyunk egy felekezetnek is: reformátusok vagy
evangélikusok, római katolikusok, baptisták, ortodoxok stb. vagyunk.

Minden felekezet hitvallása ugyanazokon a krisztusi alapokon nyugszik, de
különbségek vannak abban, ahogyan egyes részleteket értelmeznek.

Valakinek a felekezete meghatározza az illetőnek a keresztyénségen belüli identitását,
és megszabja hitvallásának és vallásgyakorlatának – istentiszteleti formáinak,
egyházszerkezetének stb. – kereteit. 

3. A gyülekezet
Felekezetünk csupán keretet biztosít, de hitünk közösségben való megéléséhez
szükségünk van arra is, hogy a helyi gyülekezet elkötelezett tagjai legyünk. Ez a mi
keresztyén családunk. Ebben a közösségben veszünk részt hetente az istentisz-
teleten. Itt tanulunk, itt gyakoroljuk a keresztyén szolgálatot, ennek a közösségnek



viseljük a sorsát szívünkön, és ezt támogatjuk anyagilag is. A gyülekezethez tartozás
azt jelenti, hogy jelen vagyunk annak életében, áldozunk rá időnkből és képességeink-
ből, és magunk is sokat kapunk.

4. A gyülekezeti kiscsoport
Ha a gyülekezet túl nagy létszámú, előfordulhat, hogy abban a kapcsolatok felszínesek
maradnak. A kisebb csoportban sokkal több esély van olyan minőségi közösségi élet
kialakítására, mint amelyet az ApCsel 2. fejezete rajzol meg. Különböző gyülekezetek
különböző módon teremtenek lehetőséget arra, hogy tagjaiból kiscsoportok
szerveződjenek: pl. nőszövetség, ifjúsági csoport, fiatal felnőttek vagy fiatal házasok
köre, idősek klubja stb. Az a fontos, hogy legyen egy közeg, ahol az emberek egymás
hite által épülhetnek, és gyakorolhatják az egymásra figyelést és egymás támogatását.

A keresztyén közösség   79

GYÜLEKEZETI
KISCSOPORT

GYÜLEKEZET

FELEKEZET

EGYETEMES EGYHÁZ

(ábra: koncentrikus körök)

Útravaló
Ezen a héten imádkozzunk az egyházért és gyülekezetünkért, és
gondolkodjunk el azon, hogy mit jelent – és mit kellene jelentenie –
számunkra annak, hogy az egyházhoz tartozunk.



Miért úrvacsorázunk?
A halála előtti estén Jézus együtt fogyasztotta el tanítványaival a
hagyományos páskavacsorát. Ekkor rendelte el, hogy mindenkori követői
ezen a különleges módon, a kenyér megtörésével, a bor kitöltésével és azok
szétosztásával emlékezzenek meg róla és megváltó tettéről.

Azért osztjuk ki az úrvacsorát és azért élünk vele, mert maga Jézus szólít fel
minket: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Az úrvacsora fontos alkotóeleme a
keresztyén istentiszteletnek és a keresztyén életnek. 

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”
A páskavacsora része annak az ünnepnek, amelyen a
zsidók felidézik és újraélik azt az éjszakát, amikor Isten
kiszabadította őket az egyiptomi szolgaságból. Teszik ezt
azért, mert hisznek benne, hogy ha életben tartják ennek a
történelmi eseménynek az emlékét, akkor a jelenben is
megtapasztalhatják Isten szabadítását.

Az utolsó vacsorán Jézus új értelmet ad ennek a közös
étkezésnek. A tanítványok ezután egy hatalmasabb és
fontosabb szabadító tettre emlékeznek majd: arra, hogy
Jézus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. Az úr-
vacsorában újra és újra a jelenben és személyesen tapasztalhatjuk meg Istennek e
szabadítását, amely által új szövetséget kötött Krisztusban megváltott népével.

Az Úrvacsorában találkozhatunk a feltámadott Jézussal. Megláthatjuk őt egymásban, hiszen
mind az őt testének tagjai vagyunk. Megtalálhatjuk az igében, amely hozzánk szóló élő
beszéde. Találkozhatunk vele a kenyérben és borban, amely számunkra az ő teste és vére. 

Az úrvacsora – akárcsak a keresztség – sákramentum: a külső, látható jegy a kenyér és a
bor, a Lélek által megtapasztalható lényeg pedig Jézus valós jelenléte.

Hogyan élhetjük meg az istentiszteletet a maga teljességében?
Az istentisztelet előtt

Építsük be időbeosztásunkba. Döntsük el, hogy
minden vasárnap elmegyünk az istentiszteletre,
készen arra, hogy valóban részesei legyünk
mindennek, ami ott történik: imádkozásnak,
éneklésnek, igehallgatásnak, és – amikor erre
lehetőség van – az úrvacsora szertartásának.
Legyen ez az időbeosztásunk biztos pontja,
amihez igazítjuk a többi teendőt (ahelyett, hogy
megpróbálnánk a szabadidőnkbe beilleszteni
Istent).
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__________________________
12 Több gyülekezetünkben élő kegyes szokás, hogy az úrvacsorához készülő keresztyén ember az úrvacsorázás
napjának reggelén nem vesz eledelt magához. Noha ez a gyakorlat nem kötelező, mégis szépen példázza az
önvizsgálat, a böjtszerű megtisztulás szándékát.

Készüljünk fel. Minden vasárnap, de úrvacsoravétel előtt különösképpen fontos a
felkészülés. Tekintsünk vissza az előző hétre, tartsunk önvizsgálatot és gondoljuk át a
következő kérdéseket: Miért kell bocsánatot kérnem? Miért kell köszönetet mondanom?
Kiért kell imádkoznom? Mihez van szükségem segítségre, megerősítésre?12

Legyenek elvárásaink. Arra készüljünk, hogy Istennel találkozunk, hiszen ő azt ígérte, hogy
jelen lesz az istentiszteleti közösségben. 

Az istentisztelet alatt

Összpontosítsuk figyelmünket. Igyekezzünk nem elkalandozni, és teljes figyelmünket
Istenre irányítani.

Kapcsolódjunk be. Próbáljunk egész valónkkal jelen lenni mindenben, ami történik, hiszen
nem nézők vagyunk, hanem az istentisztelet cselekvő résztvevői.

Ünnepeljünk. Az istentisztelet – és az úrvacsora még hangsúlyozottabban – „Isten
szeretetének ünnepe” (Klaus Douglass), éljük hát meg akként.

Az istentisztelet után

Ültessük gyakorlatba. Az istentisztelet nem korlátozódhat egyetlen vasárnapi órára. Vigyünk
magunkkal az ott hallottakat és megtapasztaltakat, és építsük be azokat mindennapjainkba,
hogy azok valóságos élet-istentiszteletté váljanak.

Dicsérjük Istent mindennap. Dicsérjük Istent a hét minden napján, bárhol vagyunk, bármit
teszünk. Köszönjük meg neki, hogy jelen van életünk minden területén.

Útravaló
A következő héten szánjunk időt arra, hogy átolvassuk az úrvacsorás
istentisztelet liturgiáját, elgondolkodjunk az egyes elemek szerepén és a
liturgikus szövegek üzenetén. Jegyezzük le, ha valamit nem értünk, és
tegyük fel a kérdéseinket a következő találkozón. Mindennap mondjunk
köszönetet Istennek azért, hogy az istentiszteletben és azon belül az
úrvacsorában egészen közel enged minket magához.
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Használati útmutató
A keresztyénség nem csupán annyiból áll, hogy az ember hisz
Istenben, olvassa a Bibliát, templomba jár és imádkozik. Aki
keresztyén, annak a mindennapjaiban, egész életvezetésében
meglátszik az, hogy ő Krisztus követője.

A Szentírásban megtalálhatjuk Istennek az emberi életet
szabályozó parancsolatait. Ne úgy tekintsünk ezekre, mint
minket korlátozó törvényekre, hanem inkább úgy, mint
„használati utasításra”, amelyet az életünkhöz kaptunk annak
Teremtőjétől. Ennek az életnek pedig az a célja, hogy egyre
közelebb kerüljünk Istenhez, és ahhoz, amilyennek ő szeretne
látni minket.

A törvény összefoglalása
Jézus így foglalta össze Isten törvényét:

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Ez az első és a nagy parancsolat.

A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37–40)

Minden keresztyén életét a szeretet e két irányának kell meghatároznia.

Az irgalmas samaritánus
Mit jelent az, hogy „szeresd felebarátodat”? Olvassuk el a Lk 10,25–37-et. 

Ennek a példázatnak a tükrében kit kell felebarátomnak tekintenem

n  a szomszédaim közül?

n  a munkahelyemen?

n  ebben a világban?

„Eredj el, és te is hasonlóképpen cselekedj!”
Egyetlen keresztyén számára sem könnyű minden helyzetben eldönteni: mi a jó és mi a rossz,
illetve úgy cselekedni, hogy az megfeleljen Isten akaratának, és embertársaink javát szolgálja. 
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Alkossunk kiscsoportokat, válasszunk ki egyet-kettőt az alábbi helyzetek közül, és beszéljük
meg, hogy mi mit tennénk, ill. hogyan kellene cselekednie az egyháznak ilyen körülmények
között: 

n  Dóra nemrég lett keresztyén. Három éve együtt él a barátjával, és született egy kislányuk
is. Dóra azon gondolkodik, hogy keresztyénként mit kellene kezdenie ezzel a helyzettel.
Mi tanácsolnátok neki?

n  Péter egy szállítmányozási vállalatnál dolgozik. Felfedezi, hogy kollégái és a munkavezető
megkárosítják a céget. A múltban ezt nem zavarta Pétert, de most, hogy keresztyén lett,
igen. Mit kellene tennie?

n  Zsuzsa a helyi egyházi iskola vezetőbizottságának tagja. Arra figyel fel, hogy mind a
bizottság, mint pedig a tantestület hajlamos a faji megkülönböztetésre, és ez
megmutatkozik a felvételi eredményekben és az állások betöltésénél is. Mit tehet Zsuzsa
ebben a helyzetben?

n  A presbitérium megvizsgálja a gyülekezet ez évi költségvetését, és megállapítja, hogy kb.
10%-kal kevesebb pénzzel gazdálkodhatnak, mint amire számítottak. Néhányan azt
javasolják, hogy csökkentsék a misszióra és a segítségnyújtásra előirányozott
költségvetési összeget. Mi lenne a helyes döntés?

n  Te és még néhány gyülekezeti tag úgy érzitek, hogy
Istentől kapott feladatotok a környezetvédelem. Mit
tehettek ennek érdekében az otthonaitokban, a
gyülekezetben, ill. az egész település szintjén?

Álljatok ellen!
Nem mindig könnyű Isten akarata szerint élni. A Szentírás
arra figyelmeztet, hogy számíthatunk nehézségekre és
ellenállásra is. Akadályoz minket saját, rosszra való
hajlamunk, a világ csábítása, és a Gonosz kísértése. A mi
feladatunk ellenállni mindezeknek: 

Lelki állóképességünk
A keresztyén életvitelhez elengedhetetlen a kitartás, az állhatatosság. Ehhez szükségünk
van arra, hogy hitünk, reménységünk és szeretetünk újra és újra felfrissüljön, új erőre
kapjon. Ebben segítségünkre lehet a gyülekezeti közösség, a rendszeres részvétel az
istentiszteleten és az úrvacsorázásban, a naponkénti elmélyülés a Bibliában és az imádság. 

Útravaló
A következő héten gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken: Életem mely
területén kellene változtatnom ahhoz, hogy Isten akaratát teljesítsem? Mely
területen van szükségem megbocsátásra vagy segítségre? Mihez van
szükségem erőre?

Olvassuk el az Ef 6,10–20-at: igyekezzünk mindennap felölteni Isten
fegyverzetét, és szilárdan megállni a hitben.
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„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen
az ördögnek, és elfut tőletek.”   (Jak 4,7)



Ültessük együtt gyakorlatba
Képzeljük el, hogy a szomszédos Valaholfalván nincs
keresztyén gyülekezet (sőt, az ott élők soha nem is hallottak
Jézus Krisztusról). Ez a csoport kapja a feladatot, hogy
megalapítsa ott az első keresztyén közösséget.

15 perc áll a csoport rendelkezésére, hogy eldöntse, hogyan
fogna neki a feladatnak, melyek lennének az új gyülekezet fő
célkitűzései, és azt, hogy a csoport mely tagja milyen
szolgálati területre lenne a legalkalmasabb, az Istentől kapott
képességei alapján.

A kérdések:
n  Melyek a legfontosabb tennivalók?
n  Ki milyen szolgálatot végez majd?

A feltételek:
n  A csoport minden tagjának vállalnia kell valamilyen feladatot az új gyülekezetben.
n  Nem áll rendelkezésünkre semmilyen épület, és csupán havi 2500 lejből

gazdálkodhatunk.

Közös megbízatásunk
Konfirmálásunkkor fogadalmat teszünk Isten szolgálatára. Mindnyájan egyenként kell
eldöntenünk azt, hogy ezt az ígéretet hogyan tudjuk gyakorlatba ültetni.

Sokakban az az elképzelés él (akkor is, ha ezt így nem fogalmazódik meg bennük), hogy az
egyház olyan, mint egy autóbusz. A lelkipásztor a sofőr, a pénztáros a jegyszedő, a többiek
pedig hátradőlnek, és élvezik az utazást, amely a menny felé tart. Ez a kép azonban
mélységesen téves.

Az egészséges egyházi közösség sokkal inkább olyan, mint egy sportcsapat. Mindenkinek
megvan a maga szerepe. Ha valaki kihagyja az edzést, az akadályozza az egész csapat
munkáját. Ha valaki kilép, vagy egyszerűen nem érdekli az egész, az kihat a teljes
közösségre.

n  Minden csapattag hozzájárulása
nélkülözhetetlen.

n  Isten felruház minket ajándékokkal, amelyeket
fel kell ismernünk ahhoz, hogy megtaláljuk a
feladatunkat a közösségben.

n  Isten különböző szolgálatokra hív el minket,
mind az egyházon belül, mind pedig azon
kívül.
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Istentől kapott ajándékaink
Alkossunk kiscsoportokat, olvassuk el együtt a Róm 12-t, és készítsünk listát
az ott felsorolt ajándékokról. Azután próbáljuk közösen megállapítani minden
felsorolt ajándékról, hogy az melyik csoporttársunkban fedezhető fel.

Lehetőségek a szolgálatra
Gondolkodjunk el azon (kiscsoportokban vagy mindannyian együtt), hogy milyen szolgálati
lehetőségek állnak előttünk. 

Először gyűjtsük össze az egyházon kívüli szolgálati lehetőségeket: mit tehetünk munka-
helyünkön, lakóközösségünkben, milyen önkéntes munkát vállalhatunk? stb. 

Azután vegyük számba azokat az egyházon belüli szolgálatokat, amelyből minden keresz-
tyénnek kötelessége részt vállalni.

Végül keressük meg azokat a szolgálati lehetőségeket, amelyekről ki-ki eldöntheti, hogy
ajándékba kapott képességei és lehetőségei alkalmassá teszik-e rá. Jelöljük meg saját
listánkon azokat a tevékenységeket, amelyekben már részt veszünk, vagy szívesen részt
vennénk. 

Beszélgessünk el arról is, hogy hogyan lehet megtalálni az egészséges egyensúlyt a
családra, a munkára és a gyülekezetre szánt idő között.

Néhány tanács
n  A keresztyén szolgálat nem korlátozódhat az egyházban végzett munkára, sem pedig

kifejezetten a hittel kapcsolatos tevékenységekre.

n  A szolgálat nem egyedül a lelkipásztor kötelessége.

n  Semmivel sem értékesebb a látványos szolgálat annál, ami „a kulisszák mögött” történik.

n  A „lelki dolgokhoz” kapcsolódó szolgálat nem fontosabb, mint a gyakorlati munka.

n  Mindenki szolgálata egyedi, és nincs értelme másokéval összehasonlítgatni.

n  Minden szolgálatot alázattal kell felvállalnunk.

n  Ne várjuk el, hogy munkánknak azonnal látványos eredménye legyen, és tartsunk ki
amellett, amibe belefogtunk.

n  Figyeljünk oda arra, hogy jusson elegendő időnk munkára, pihenésre és imádságra. Ne
essünk abba a hibába, hogy első lelkesedésünkben túl sok feladatot vállalunk el.

Útravaló
A következő héten gondolkodjunk el arról, hogy hogyan látjuk saját
szolgálatunkat. Imádságainkba is foglaljuk bele ezt a témát. 

Példaként állhatnak előttünk Ézsaiás próféta szavai:

„Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs 6,8)

Szolglat   95



Keresztyén elhivatottság
Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus elhívott embereket, hogy kövessék őt, és
megbízta őket valamilyen szolgálattal. Hisszük, hogy a feltámadott Krisztus ma is követésé-
re szólít fel minket, és ezen belül megmutatja a szolgálatnak azt az útját, amelyre képessé-
geink a legalkalmasabbá tesznek minket – ezt nevezzük keresztyén elhivatottságnak.

Minden keresztyén igyekszik a munkahelyén is megélni hitét. Van, akinek a munkája
lehetővé teszi, hogy abban betöltse elhivatottságát, és megkeresse a megélhetéshez
szükséges pénzt is. Vannak azonban olyanok is, akik számára a munkahelyen végzett
munka csupán a mindennapi kenyér biztosításának eszköze, és azon kívül találják meg a
keresztyén szolgálat lehetőségeit (ahogyan Pál apostol is tette, aki sátorkészítéssel
biztosította megélhetését).

A tanítványság fontos eleme, hogy felismerjük: Isten milyen szolgálatra hív el minket életünk
különböző szakaszaiban.

Sáfárok vagyunk
Istentől kaptunk mindent, amink van, és Ő azzal bízott meg minket, hogy javainak sáfárai
legyünk. Nemcsak azt kéri számon tőlünk, hogy mennyit adunk tovább ezekből másoknak,
hanem azt is, hogy miként tekintünk mindarra, amink van. Az 1Móz 1–2 tanúsága szerint
sáfárságunk kiterjed az egész földre: feladatunk óvni a teremtett világot, és felelősséggel
élni javaival.

Bibliatanulmányozás
Minden kiscsoport válasszon ki egyet vagy kettőt az alábbi igerészek közül. Olvassák el azokat
közösen, és fogalmazzák meg, hogy mit tanítanak az illető versek a pénzről és a tulajdonról.
Azután a csoportok mindegyike röviden ossza meg a többiekkel a következtetéseit.

n  Lk 12,13–31 n  Lk 18,18–30 n  Lk 19,11–27 n  Lk 20,20–27 n  Lk 21,1–3

Hogyan adakozzunk?
Isten bőségesen megajándékoz minket javaival, és arra kér minket, hogy mi is legyünk
bőkezűek embertársainkkal. Az Újszövetség arra tanít, hogy

n  anyagi lehetőségeinkkel arányosan,

n  rendszeresen,

n  a megajándékozott szükségleteinek megfelelően,

Az én pénzem, az én életem   99

szóróanyag1Az én pénzem, az én életem

„Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony
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neked, amit kezedből kaptunk.” (1Krón 29,11.14)
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n  titokban és

n  örömmel adakozzunk.

Istent sokkal jobban érdekli az, hogy hogyan adunk, mint az, hogy mennyit.

A tized
Az ószövetségi időkben a nép tizedet fizetett, azaz minden
jövedelmének tíz százalékát. Több keresztyén közösség ma
is ez gyakorolja. Sokak egyelőre távol állnak az adakozásnak
ettől a mértékétől, mások számára ez a minimum.

Bepillantás a gyülekezet pénzügyeibe
Tájékozódjunk a gyülekezet pénzügyeiről (érdeklődjünk a gyülekezet pénztárosától, vagy
nézzük át az előző évi elszámolást). Kiscsoportokban válaszoljunk a következő kérdésekre:

n  Mennyi volt a gyülekezet összkiadása az elmúlt évben?

n  Ez heti mekkora összeget jelent?

n  Melyik az öt legnagyobb tétel a költségvetésben?

n  Mekkora összeget fordított a gyülekezet adakozásra?

n  Mekkora a folyó év költségkerete?

n  Mennyi volt a múlt évi bevétel?

n  Ez heti mekkora összeget jelent?

n  A bevételnek hány százaléka származik a gyülekezeti tagok hozzájárulásából?

n  Mekkora hozzájárulási minimumot kellene kiszabni a gyülekezeti tagok számára?

Az adakozás fokozatai
Amint az ember egyre inkább elkötelezi magát a keresztyénség
és a gyülekezet mellett, változik az is, ahogyan az adakozásról
gondolkodik, és azt gyakorolja. Eleinte alkalomszerűen járul
hozzá valamilyen ügyhöz, majd rendszeresebben részt vállal a
gyülekezet kiadásaiból, később pedig úgy dönthet, hogy
bevételeinek egy bizonyos hányadát mindig a közösség
céljaira fordítja. Ne érezzük úgy, hogy bármit is ránk akarnak
erőltetni. Fontoljuk meg, imában vigyük Isten elé, és a
családunkkal is beszéljük meg a kérdést, hogy mennyit és
milyen formában szeretnénk adakozni. Isten ezen a területen is
– mint minden másban – türelmes velünk. Ha a családtagjaink
nem gyakorló keresztyének, vagy nem ugyanahhoz a
felekezethez tartoznak, az nyilvánvalóan kihat adakozási
lehetőségeinkre is.

Útravaló
Köszönjük meg Istennek mindazt, amit tőle kaptunk. Imádkozzunk ezen a
héten azért, hogy kialakuljon bennünk a helyes hozzáállás a pénz és a
tulajdon iránt, és megtaláljunk az adakozásnak számunkra megfelelő
mértékét és módját. Ha megszületik bennünk valamilyen döntés, ültessük is
gyakorlatba azt.
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Én és az enyéim
Kapcsolataink okozzák nekünk a legtöbb örömöt életünk során. Ugyanakkor belőlük
származhat a legmélyebb fájdalom is. Mindezt azért éljük meg, mert barát, férj, feleség,
gyermek vagy szülő vagyunk. Amint egyre biztosabb léptekkel járunk a Krisztus-követés
útján, változunk mi magunk, az életünk, és megváltoznak kapcsolataink is.

Bibliatanulmányozás
Az emberek sok mindent jelölnek a „szeretet” szóval. 

Számunkra, keresztyének számára Jézus példázza azt a szeretetet,
amelyet minden kapcsolatunkban törekszünk megközelíteni. 

Pál az 1Kor 13 jól ismert soraiban foglalja össze mindazt, amit a
szeretetről Jézus követőjeként megtanult.

Kapcsolatépítés
Minden kapcsolatunk életben tartása és építése odafigyelést és munkát igényel (legyen szó
barátságról, házasságról vagy szülő-gyermek kapcsolatról). Néhány jó tanács:
n  Töltsünk együtt minőségi időt! 
n  Az életszínvonal növelése helyett törődjünk az életminőség növelésével!
n  Őszintén osszuk meg gondolatainkat, érzelmeinket!
n  Fejezzük ki egymás iránti elismerésünket (szavakban is)!
n  Figyelemmel hallgassuk egymás mondanivalóját!
n  Fogadjuk el a másik embert olyannak, amilyen!
Milyen egyéb tanácsnak lenne még helye ebben a listában?

Akadályozó tényezők
Sok külső és belső tényező akadályozhatja kapcsola-
taink fejlődését. Gondolkodjuk el közösen, kiscsopor-
tokban a lent felsoroltakon, keressünk egy-egy gyakor-
lati példát mindegyikre, és gyűjtsünk össze néhány
megoldás-javaslatot.

n  büszkeség, gőg

n  megbocsátásra való képtelenség

n  félelem

n  féltékenység
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Sérüléseink
Sok ember hordoz magában sebeket korábbi, rossz véget ért kapcsolatokból. Keresztyén
mivoltunk nem tesz minket védetté az ilyen sérülésekkel szemben, de segíthet abban, hogy
begyógyuljanak a sebeink.

Fejlődésünk, hitben való növekedésünk során néha újra szembe kell néznünk meg nem
oldott múltbeli problémákkal azért, hogy feldolgozzuk és lezárjuk azokat. Ennek a belső
munkának elengedhetetlen része, hogy Istentől bocsánatot nyerünk mindazért a rosszért,
amit tettünk, és mi is megbocsátunk azoknak, akik megbántottak minket. Amikor sikerül
megbocsátanunk, azzal elengedjük mindazt a fájdalmat, keserűséget és dühöt, amit addig
magunkkal cipeltünk.

Ilyenkor nem állítjuk azt, hogy amit az illető embertársunk tett, az nem számít, vagy neki volt
igaza, hanem képesek vagyunk úgy gondolkodni, hogy „amit tett, az helytelen volt, és
mélyen megbántott vele, de mindezek ellenére megbocsátok neki, Jézus nevében.” A
megbocsátás ahhoz hasonlít, amikor kitisztítunk egy sebet: a fertőzés megszűnik, és a
következő hetekben vagy hónapokban begyógyul a sérülés. 

Minden meggyógyított kudarcélmény és megbocsátott bűn Krisztus erejének
megnyilvánulása, amely a mi emberi erőtlenségünkben is képes munkálkodni (2Kor 12,9).
Általa úgy leszünk mi is erősebbek, ahogyan a begyógyult seb ellenállóbb a sértetlen
bőrfelületnél.

Közelebb Istenhez
A hitben való növekedés azt jelenti, hogy az ember egyre jobban szereti Istent, és egyre
mélyebben megéli, hogy Isten szereti őt. 

Kiscsoportokban beszélgessük a következő kérdésekről:

n  Van-e olyan ember, akinek meg kell bocsátanod?

n  Mit fogsz tenni ebben a helyzetben?

n  Mennyire könnyű számodra elfogadni, hogy Isten szeret téged?

Útravaló
Mindennap mondjunk köszönetet Istennek a szeretteinkért, és imádkozzunk
értük név szerint. Kérjük Istent, hogy mutasson rá életünknek azokra a
területeire, ahol meg kell bocsátanunk, vagy gyógyulásra van szükségünk.
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„Isten akkor is látja a lélek sebeit, ha azok már begyógyultak – nem sebekként, hanem
tiszteletre méltó hegekként... Urunk azt akarja, hogy az övéi ne essenek kétségbe akkor
sem, ha gyakran elbuknak.  Ő a kudarcaink ellenére is szeret minket. Békessége és
szeretete állandóan munkálkodik bennünk, de mi nem vagyunk képesek mindig békében
és szeretetben élni. Esendővé teremttettünk, hogy felismerjük, hogy Isten és az Ő
szeretete az egész életünk alapja, és Ő a mi hatalmas védelmezőnk.” 

(Julian of Norwich: Az isteni szeretet megnyilvánulásai, 39. fejezet)



A boldogmondások
Ez a nyolc ígéret nyitja meg Jézus Hegyi beszédét, amelyet Máté evangéliumában
olvashatunk. Ebből a felsorolásból kibontakozik Krisztus arcéle, és mindazoké, akik őt
követik.

Boldogok a lelki szegények, 
mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak, 
mert ők megvigasztaltatnak.

Boldogok a szelídek, 
mert ők öröklik a földet.

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, 
mert ők megelégíttetnek.

Boldogok az irgalmasok, 
mert ők irgalmasságot nyernek.

Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők meglátják az Istent.

Boldogok, akik békességre igyekeznek, 
mert ők Isten fiainak neveztetnek.

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, 
mert övék a mennyek országa.

(Mt 5,3–10)

Mindenik boldogmondás ténymegállapítással kezdődik: „boldogok…”. Mindenik olyan
emberi jellemzőt említ, amely a világ szemében értéktelen, és mindenik Isten valamelyik
ajándékának ígéretével zárul.

Mindenik boldogmondás nekünk és rólunk szól. Egyesek az önmagunkhoz vagy Istenhez
való viszonyulásunkról beszélnek, mások pedig arról, hogy miképpen élünk ebben a
világban, és hogyan teljesítjük benne Istentől kapott küldetésünket. 

A boldogmondások a jelenről és a jövőről szólnak: arról, amilyenek most vagyunk, és arról,
amilyennek Isten látni szeretne bennünket: ő segít abban, hogy olyanokká válhassunk.
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szóróanyag1Add tovább!

user
Typewriter
15



Társak a hit útján
Olvassuk el közösen az emmausi tanítványok történetét
(Lk 24,13–35), amelyben a feltámadott Jézus csatlakozik
két, úton levő tanítványához, akik, ha nem is fizikailag, de
rossz irányba haladnak. 

A történet a következő mozzanatokból épül fel:

n  Jézus csatlakozik a tanítványokhoz és meghallgatja őket.

n  Jézus tanítja őket.

n  Jézus felfedi magát előttük.

Olvassuk el újra a történetet, és azonosítsuk ezt a három
mozzanatot.

Tekintsünk vissza saját hitfejlődésünk útjára, és gondoljuk
végig, hogy meglátjuk-e abban is ezeket a mozzanatokat.

Mit tanít ez a történet arról, hogy miképpen tanúskodha-
tunk Krisztusról mások előtt?

Hogyan tehetünk bizonyságot Krisztusról?
Imádsággal

Rendszeresen imádkozhatunk családunk és barátaink hitéért.

Életvitelünkkel

Mindannyian Krisztus követei vagyunk, és ennek abban is meg kell mutatkoznia, ahogyan
élünk. Jézus arra tanít, hogy legyünk szolgálatkészek felebarátaink iránt.

Szavainkkal

A másokért való imádkozás és a példamutató élet mellett, időnként arra is lehetőséget
kapunk, hogy szóban tegyünk bizonyságot Krisztusról. 

Továbbirányítással

Gyakran úgy érezhetjük, hogy adott helyzetben nem tudunk mit mondani, vagy képtelenek
vagyunk pontosan elmagyarázni azt, amit hiszünk. Ez esetben kölcsönadhatunk
beszélgetőtársunknak egy könyvet, amelyet hasznosnak találtunk, elhívhatjuk őt
istentiszteletre vagy valamilyen gyülekezeti rendezvényre, illetve tanácsot adhatunk, hogy
kivel beszélgessen, hol keressen tovább.

Útravaló
Mondjunk köszönetet Istennek mindazért, amit a kurzus során kaptunk.
Imádkozzunk rendszeresen családunkért és barátainkért, hogy
elinduljanak, ill. előrehaladjanak a feltámadott Krisztusban való hit útján.
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