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aAz Egyház Krisztustól kapta a missziós parancsot: 

„Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19a). 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a harmadik, 
utolsó felkészülési év fókuszában éppen ezért a misszió, az evange-
lizáció van. Miután az első két évben egyénileg és közösségileg is 
igyekeztünk elmélyíteni az eucharisztikus Krisztussal való közössé-
günket, most a nyitás ideje jött el. Mindannyiunknak külön-külön, de  
különösen is plébániai közösségeinknek feladata az örömhír  
továbbadása. Olyan helyekké kell válniuk, ahol a kívülről betérők 
otthonra találnak, mint az atyai házban (vö. Lk 15,11-32). 
Fontos megtalálnunk minden korosztály felé az utat, amelyen elve-
zethetjük őket a hitre és a Jézus Krisztussal való találkozás örömére. 
A kérdés legtöbbször az, hogy hogyan fogjunk ehhez a munkához.

Mindenekelőtt a mai kor változásai arra késztetnek bennünket, 
katolikus keresztényeket, hogy újra értékeljük eddigi lelkipász-
torkodásunkat, hogy a meglévő hívekről való gondoskodás mel-
lett, a lehető leghatékonyabban tudjuk megszólítani mindazokat, 
akik a hit iránt érdeklődnek. Ebben nagy segítség számunkra az 
a két könyv, amit a jelen kiadványban is bemutatunk (Michael  
White–Tom Corcoran: Újraépítve és James Mallon: Divine Renovation –  
Egyház-felújítás), valamint a NEK Lelkipásztori Bizottsága által  
elkészített és itt összegyűjtött alapelvek és konkrét módszerek, 
melyek mint eszközök állnak rendelkezésünkre. 

A befogadó közösség alapja a személyes életszentségre való törekvés.  
Ennek forrása épp az Eucharisztia, ahol az Úr asztala körül gyűlünk össze. 

2019. pünkösd ünnepén

Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

www.iec2020.hu
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752. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

Az Egyház Krisztustól kapta a missziós parancsot: „Men-
jetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!”	(Mt	28,19a).	Az	52.	
Nemzetközi	 Eucharisztikus	 Kongresszusra	 készülve	 a	
harmadik, utolsó felkészülési év fókuszában éppen ezért 
a misszió, az evangelizáció	 van.	Miután	 az	 első	 két	 év-
ben egyénileg és közösségileg is igyekeztünk elmélyíteni 
az eucharisztikus Krisztussal való közösségünket, most a 
nyitás	ideje	jött	el.	Mindannyiunknak	külön-külön,	de	kü-
lönösen is plébániai közösségeinknek feladata az örömhír 
továbbadása.	Olyan	helyekké	kell	válniuk,	ahol	a	kívülről	
betérők	 otthonra	 találnak,	mint	 az	 atyai	 házban	 (vö.	 Lk	
15,11-32).	

Fontos megtalálnunk minden korosztály felé az utat, ame-
lyen	elvezethetjük	őket	a	hitre	és	a	Jézus	Krisztussal	való	
találkozás örömére. A kérdés legtöbbször az, hogy hogyan 
fogjunk ehhez a munkához.

Mindenekelőtt	a	mai	kor	változásai	arra	késztetnek	ben-
nünket, katolikus keresztényeket, hogy újra értékeljük 
eddigi	lelkipásztorkodásunkat,	hogy	a	meglévő	hívekről	
való	 gondoskodás	 mellett,	 a	 lehető	 leghatékonyabban	
tudjuk megszólítani mindazokat, akik a hit iránt érdek-
lődnek.	Ebben	nagy	segítség	számunkra	az	a	két	könyv,	
amit	 a	 jelen	kiadványban	 is	bemutatunk	 (Michael	Whi-
te–Tom Corcoran: Újraépítve	és	James	Mallon:	Divine Ren-
ovation – Egyház-felújítás),	valamint	a	NEK	Lelkipásztori	
Bizottsága	által	elkészített	és	itt	összegyűjtött	alapelvek	
és konkrét módszerek, melyek mint eszközök állnak ren-
delkezésünkre. 

3. Missziós módszerek / 113

3.1.	 Szent	András	Evangelizációs	Iskola	(Joanovits	Róbert)	/	113
3.2.	 Alpha	kurzus	(Fábry	Kornél,	Füzes	Ádám)	/	117
3.3.		 Szentlélek	szeminárium	(Katona	István)	/	119
3.4.		Cursillo	(Várdai	Judit)	/	121
3.5.		 Katekumenátus	(Udvardy	György)	/	123
3.6.		 Sejtcsoport-evangelizáció	(Udvardy	Márton)	/	127
3.7.		 Az	Antióchia	közösség	missziója	(Tóth	Elek,	Tóth-Csanaky	Judit,
	 Bittsánszky	János,	Bittsánszky	Sári)	/	131

4. Képzések / 134

4.1.	 Emberhalász	szeminárium	(Bartha	Angéla)	/	134
4.2.	 Apostol	képzés	(Bartha	Angéla)	/	137
4.3.	 „Lelkes”	Ifjúsági	missziós	képzés	(Végh	Zoltán)	/	140

Ajánló

Miután az első két évben egyénileg és közösségileg 
is igyekeztünk elmélyíteni az eucharisztikus 
Krisztussal való közösségünket, most a nyitás ideje 
jött el.
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A befogadó közösség alapja a személyes életszentségre 
való törekvés. Ennek forrása épp az Eucharisztia, ahol az 
Úr	asztala	körül	gyűlünk	össze.	

2019. pünkösd ünnepén

Erdő	Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

A harmadik előkészítő év víziója

Elérkeztünk	a	2020-as	Nemzetközi	Eucharisztikus	Kong-
resszus	harmadik	előkészítő	évéhez.	Az	első	kettő	közép-
pontjában a személyes és közösségi Krisztus-kapcsolat 
állt. Célunk volt, hogy mind közelebb kerüljünk az Oltá-
riszentségben	köztünk	élő	Jézus	Krisztushoz	egyénileg	és	
közösségileg	is.	Ebben	segített	bennünket	az	előző	két	év	
segédanyaga, melyekben ötleteket találtunk ennek a kap-
csolatnak	elmélyítésére,	közösségeink	megerősítésére.

A harmadik év célja, hogy az egyénileg és közösségileg 
megerősödött	katolikusok	új	lendülettel	tudják	teljesíteni	
a	Krisztustól	kapott	küldetési	parancsot.	

Ferenc	pápa	az	Evangelii	Gaudium	kezdetű	enciklikája	a	
következőkre	utal:

„A jövőben a katolikus hit a Jézus Krisztussal való személyes 
találkozáson, az Isten irgalmáról való tapasztalaton alapszik, 
csakúgy, mint a kereszténység első korszakában. … A misszió ne 
pusztán aktivitás vagy program legyen, hanem a létezés egyfajta 

útja, minősége, ami egyszerre tartós és mintaadó. A misszió nem-
csak kifelé irányul, hanem befelé is. Maga az Egyház is misszióra 
szorul, megtérésre van szüksége. Ahhoz, hogy segítsük a hitünk 
alapjait érintő találkozást Jézus Krisztussal, spirituális, paszto-
rális és intézményi reformokra van szükség. Fontos szem előtt 
tartani, hogy ha az Egyház nem képes végezni a missziós tevé-

Az Eucharisztia forrás 
a világ életéért

Bevezető

A harmadik év célja, hogy az egyénileg és közösségileg 
megerősödött katolikusok új lendülettel tudják 
teljesíteni a Krisztustól kapott küldetési parancsot.



8 9MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

A befogadó közösség alapja a személyes életszentségre 
való törekvés. Ennek forrása épp az Eucharisztia, ahol az 
Úr	asztala	körül	gyűlünk	össze.	

2019. pünkösd ünnepén

Erdő	Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

A harmadik előkészítő év víziója

Elérkeztünk	a	2020-as	Nemzetközi	Eucharisztikus	Kong-
resszus	harmadik	előkészítő	évéhez.	Az	első	kettő	közép-
pontjában a személyes és közösségi Krisztus-kapcsolat 
állt. Célunk volt, hogy mind közelebb kerüljünk az Oltá-
riszentségben	köztünk	élő	Jézus	Krisztushoz	egyénileg	és	
közösségileg	is.	Ebben	segített	bennünket	az	előző	két	év	
segédanyaga, melyekben ötleteket találtunk ennek a kap-
csolatnak	elmélyítésére,	közösségeink	megerősítésére.

A harmadik év célja, hogy az egyénileg és közösségileg 
megerősödött	katolikusok	új	lendülettel	tudják	teljesíteni	
a	Krisztustól	kapott	küldetési	parancsot.	

Ferenc	pápa	az	Evangelii	Gaudium	kezdetű	enciklikája	a	
következőkre	utal:

„A jövőben a katolikus hit a Jézus Krisztussal való személyes 
találkozáson, az Isten irgalmáról való tapasztalaton alapszik, 
csakúgy, mint a kereszténység első korszakában. … A misszió ne 
pusztán aktivitás vagy program legyen, hanem a létezés egyfajta 

útja, minősége, ami egyszerre tartós és mintaadó. A misszió nem-
csak kifelé irányul, hanem befelé is. Maga az Egyház is misszióra 
szorul, megtérésre van szüksége. Ahhoz, hogy segítsük a hitünk 
alapjait érintő találkozást Jézus Krisztussal, spirituális, paszto-
rális és intézményi reformokra van szükség. Fontos szem előtt 
tartani, hogy ha az Egyház nem képes végezni a missziós tevé-

Az Eucharisztia forrás 
a világ életéért

Bevezető

A harmadik év célja, hogy az egyénileg és közösségileg 
megerősödött katolikusok új lendülettel tudják 
teljesíteni a Krisztustól kapott küldetési parancsot.



10 11MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

kenységét, az evangelizációt, meg fog szűnni. Az Egyház úgy ta-
pasztalhatja meg ezt a missziós pasztorális megtérést, mint maga 
Szent Péter, aki áruló tanítványból vált apostollá, és eközben el-
nyerte Isten gyógyító és átformáló irgalmát. Csak így válhat az 
Egyház újra gyümölcsöző anyává. De ehhez meg kell tanulnunk, 
hogy panaszkodás helyett merjünk változtatni.”  

Azt	 látjuk,	 hogy	Magyarországon	 az	 emberek	 elenyésző	
száma	 (10%	 alatt)	 gyakorolja	 vallását,	 hitét,	 és	 az	 átlagé-
letkoruk is igen magas. Ez azt jelenti, hogy az Egyháznak 
új utakat kell találni az evangélium továbbadására. Újra 
kell	gondolnunk	az	eddigi	„módszereket”,	plébániánk,	kö-
zösségünk	régen	megszokott	hagyományait,	a	már	régóta	
működő	programjainkat	abból	a	szempontból,	hogy	azok	
számára	 is	elérhetők	 legyünk,	akik	körülöttünk,	de	nem	
közöttünk	élnek.	Meg	kell	 tanulnunk	 tanítvánnyá	válni,	
és	 elhagyni	 a	 fogyasztói	 attitűdöt.	 Ezt	 hívjuk	megtérés-
nek. Egyénileg és közösségileg is keresnünk kell azokat 
az alkalmakat és helyeket, ahol szolgálhatunk másoknak. 
Ennek a paradigmaváltásnak gyakorlati megvalósulásáról 
tanúskodik	 az	utóbbi	 idők,	 immáron	magyarul	 is	megje-
lent	 bestsellere:	 Tom	 Corcoran	 és	 Michael	 White:	 Újra-
építve	(Család,	Ifjúság	és	Bioetika	Alapítvány,	2018),	vala-
mint	James	Mallon:	Divine	Renovation	–	Egyház-felújítás	
(Új	Ember	Kiadó,	2019).	Mindkét	írás	megvalósításra	váró	
kézikönyv, melynek rövid bemutatóját is tartalmazza e ki-
advány. 

Az	 evangélium	 örömhíre	 nem	 változott	 az	 elmúlt	 2000	
évben, de a kifejezésmód, a metódus, a csomagolás és a 
kommunikáció	 szinte	 minden	 szintje	 megváltozott.	 Ma	
már	 egyáltalán	 nem	 egyértelmű,	 hogy	mindenki	 számá-
ra	érthető	a	mi	„szakzsargonunk”.	Le	kell	tudni	fordítani	
a ma emberének mindazt, amit szeretnénk továbbadni. 
A legaktuálisabb példa, amit számtalanszor tapasztalok, 
épp a nagy esemény, amelyre készülünk: a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszus. Ezt talán még a templomba 
járók sem értik mindannyian. Ha viszont azt mondom, 
hogy	találkozzunk	Jézussal	Budapesten,	az	már	sokkal	vi-
lágosabb. A kongresszus egy nagy találkozó, melyre min-
denkit	várunk,	az	Eucharisztiában	Jézus	Krisztus	van	je-
len, Budapest pedig a helyszíne lesz ennek a találkozónak.

A	harmadik	év	célja	tehát	kettős:	evangelizáció	és	a	közös-
ségeink	átalakulása,	hogy	nyitottak	legyenek	a	befogadás-
ra.	 A	 kettő	 együtt	 kell,	 hogy	 haladjon,	mert	 a	 legsikere-
sebb	evangelizáció	is	tiszavirág	életű,	ha	nincsenek	olyan	
közösségek, akik készek az újakat befogadni. Megszólít-
hatunk sokakat, de akkor lesz csak hiteles a szavunk, ha 
arról	 ismernek	 fel	 bennünket,	hogy	 szeretettel	vagyunk	
egymás	 iránt.	 Részben	 ez	 volt	 a	 célja	 a	második	 évnek:	
a	 közösségek	megerősödése	 az	Eucharisztia	 által.	Azt	 is	
mondhatjuk,	hogy	viszonylag	könnyű	valakit	elhívni	egy	
eseményre,	de	csak	akkor	marad	ott	hosszútávon,	ha	ott	
barátokra	 lel.	 Ez	 a	 barátság	 alapú	 közösség.	 Jézus	 is	 ezt	
mondja tanítványainak: barátaimnak mondalak titeket. 
Vajon	készen	állunk-e	arra,	hogy	kilépjünk	a	 jól	megszo-
kott	közegünkből,	 kis	 közösségünkből,	 hogy	mások	 felé	
léphessünk?	Fel	tudjuk-e	áldozni	meghitt	baráti	légkörün-
ket azzal, hogy oda másokat is befogadunk? Fontosak-e 
számunkra	az	aklon	kívül	élő	bárányok?

Ha már ezekre a kérdésekre kimondtuk szívünk mélyén az 
igent,	akkor	jön	a	következő:	a	hogyan.	Ebben	a	könyvben	
igyekeztünk	 összegyűjteni	 azokat	 az	 alapelveket	 és	 gya-

korlatokat, amik segíthetnek bennünket az evangelizáci-
óban,	az	örömhír	továbbadásában,	melyhez	az	első	lépés	
a saját megtérésünk, Krisztus-kapcsolatunk megújítása, 
hogy	tőle	lobbanjon	lángra	a	szívünk,	mint	az	emmauszi	
tanítványoknak.	 Az	 élet	 különböző	 területein,	 a	 család-
ban, a munkahelyen, a nyugdíjas klubban, az edzésen, az 
iskolában, a plébánián, a tengerparton, vonaton vagy az 
utcán	sok-sok	lehetőségünk	nyílik	az	evangélium	tovább-
adására.	Bízom	benne,	hogy	ez	a	könyv	és	az	ajánlott	mód-
szerek,	 kiadványok,	 iskolák,	 lehetőségek	mind	 segítenek	
ebben. Tanúságtételünk azonban csak akkor lesz hiteles, 
ha	 a	 személyes	 imaéletünk	eleven,	 tetteinket	 és	 szavain-

Tanúságtételünk azonban csak akkor lesz hiteles, 
ha a személyes imaéletünk eleven, tetteinket és 
szavainkat a szeretet motiválja, és folyamatosan 
keressük Isten akaratát életünkben.
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2020.	szeptember	13.	és	20.	között	„Minden forrásom belő-
led fakad”	(Zsolt	87,7)	mottóval	rendezzük	meg	Budapesten	
a	Nemzetközi	Eucharisztikus	Kongresszust.	Az	esemény	
előkészítésére	 három	 éves	 lelkipásztori	 előkészítő	 prog-
ram	 készült.	 Ennek	 első	 évében	 egyéni	 megtérésünkre,	
Jézussal	való	kapcsolatunk	elmélyítésére	koncentráltunk.	
A második év célja közösségeink megújítása volt. A har-
madik év témája viszont már kifelé fordít bennünket: ez 
az	 evangelizáció,	 mások	 meghívása	 a	 Jézus	 Krisztussal	
való	 találkozásra,	 és	 ezzel	 összefüggően	 a	 Kongresszus	
programjaira	 is.Vit	 volut	 que	 preprat	 iuntum	 quostem	
sequati	que	dus,	si	sintincit	quunto	eosserro	maiorerfere	
sa commodi piciminvent.

Ha gondolatban felidézzük az emberek sokaságát, akiket 
ismerünk, kezdve szomszédainkkal, iskolatársainkkal, 
munkatársainkkal, az utcánkban és a környékünkön la-
kókkal,	nehéz	elhinni,	hogy	a	Teremtő	Isten	szándéka	va-
lamennyiükkel kapcsolatban az, hogy rendszeresen élje-
nek az Eucharisztiával, az Eucharisztiából éljenek. Hiszen 
ennek olyan kevés jelét látjuk! Milyen kihaltak az utcák a 
környékünkön	vasárnap	délelőtt,	amikor	a	keresztény	em-
berek	jellemzően	templomba	mennek…	Tudjuk:	jellemző-
en	és	tömegesen	manapság	az	„átlagember”	nem	megy.	De	
talán jobban bele tudunk helyezkedni a gondolatba, hogy 

KUNSZABÓ ZOLTÁN

1. Hogyan vigyük el 
Jézust az emberek-
hez?

1.1. Misszió és 
Eucharisztia

kat a szeretet motiválja, és folyamatosan keressük Isten 
akaratát életünkben.

Bízom abban, hogy a három felkészülési év nem a vég-
állomásához ér a kongresszussal, hanem egy új kezdet 
startkövéhez:	 az	 ott	 megélt	 ünnepből	 merítve	 mélyebb	
Krisztus-kapcsolatban,	 egyházhűségben,	 még	 nagyobb	
lelkesedéssel tudjuk élni keresztény életünket, és az Isten 
szeretetéből	tudunk	adni	mindenkiNEK	–	mindenkivel!

Fábry Kornél
NEK	főtitkár
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a	Mindenség	Istene	valamennyiüket	arra	teremtette,	hogy	
hittel	 befogadják	 Jézust	 az	 életükbe,	 így	 részesüljenek	 a	
megváltás	kegyelmeiben,	s	bűnbocsánatot	nyerve	eljussa-
nak az örök életre. Erre vonatkozó törekvéseink a misszió, 
a	tanúságtétel,	a	hit	első	meghirdetésének	terepére	vezet-
nek minket. Az Eucharisztia pedig a mélyebb egyesülés, 
a	 hitben	 való	megmaradás	 eszköze,	 erőforrás	 egy	 egész	
élet	harcainak	megvívására.	Jézus	szavai	szerint	„ha nem 
eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet 
bennetek” (Jn	6,52).

Így már világosabb a kép, hogy mi köze a missziónak az 
eucharisztikus	 lelkiséghez.	 A	 válasz	 egyszerű:	 mindket-
tőnek	az	élő	Jézus	Krisztus	a	lényege,	a	középpontja!	A vele	
való kapcsolat azonban más szinten, más dimenzióban va-
lósul meg a misszió szituációjában és az Eucharisztia vé-
tele során. Összefoglalva leszögezhetjük, hogy a misszió 
előkészíti	 az	 Eucharisztiával	 való	 személyes	 találkozást.	
A misszió jelentése: kilépünk, elindulunk mások felé a 
Jézus	 Krisztusról	 szóló	 Örömhírrel,	 hogy	megszülessen	
bennük a hit, és meghozhassák a megtérés döntését. A hit 
által	 létrejön	 bennük	 az	 alapvető	 életközösség	 Jézussal,	
aki kopogtat, és ha megnyílnak neki, belép a kitáruló aj-
tón	 (vö.	 Jel	3,20).	A	Jézussal	való	kapcsolatot	kiteljesíti	a	
keresztség,	megkeresztelt	megtérő	esetén	pedig	egy	nagy,	
összefoglaló életgyónás, amire gondosan felkészítjük az új 
testvéreket.	Mindez	a	megtérés	után	azonnal	megkezdődő	
képzési, tanítási, beavatási folyamat része, a katekumená-
tus	időszakáé.	Végül	e	felkészülési	szakasz	után	érkezünk	
el	az	egyesülés	és	az	életközösség	következő	szintjére,	az	
Eucharisztia	–	 a	 jelenlévő	 Jézus	Krisztus	 testének	és	vé-
rének magunkhoz vételére – befogadására. Ebben az ér-
telemben	használja	a	II.	Vatikáni	Zsinat	a	„csúcs	és	forrás”	
kifejezést a szentmisével kapcsolatban, amire a Katekiz-
mus is utal: Az Eucharisztia „az egész keresztény élet for-
rása és csúcsa.” „Az összes szentség, mint minden más egyházi 
szolgálat és az apostoli tevékenység is, a szent Eucharisztiához 
tartozik és reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis benne van 
az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi 
Húsvétunk.”	(KEK	1324.)

Ha	 pedig	 csúcs,	 sőt,	 az	 összes	 szentség	 és	minden	 apos-
toli	tevékenység	is	„rá	irányul”,	akkor	beszélnünk	kell	az	
Eucharisztiához	vezető	útról	 is,	 amit	 szívesen	nevezünk	
így: út az Egyesülés hegyére. Bármilyen hosszú a kívül-
álló emberek útja fel a csúcsra, az Eucharisztiához, ez az 
út	mégis	az	első	lépéssel	kezdődik.	Az	első	találkozás,	az	
első	tanúságtétel,	az	első	evangelizáció	lépésével,	amelyet	
a	 Szentlélek	 ösztönzésére	mi,	 hívő	 emberek,	 az	 Egyház	
kezdeményezünk.  Hirdetjük az Örömhírt, bemutatjuk 
Jézust,	 de	 a	 döntés	 személyes,	 egyedül	 azoké,	 akik	meg-
hallgatnak minket. Sokszor tapasztaltuk már, hogy akik 
végül	megteszik	a	hit	alapvető,	első	lépését	és	megízlelik	
Isten	szeretetét	a	Szentlélek	által,	egyre	többet	akarnak	Jé-
zusból, egyre mélyebb kapcsolatra vágyakoznak vele, s így 
haladnak	 egyre	magasabbra	 az	 Egyesülés	 hegyén.	 Az  út	
meghatározó	lépései	a	következők:

A lépések sorrendje, pontos megvalósulása bizonyos mér-
tékig	 egyénenként	 eltérő	 lehet.	Mi	 itt	 egy	 olyan	 felnőtt	
megtérő	 esetéből	 indulunk	 ki,	 aki	 nem	 járt	 hittanra,	 új	
az Egyházban. Könnyebb dolgunk van, ha megkeresztelt, 
de nem gyakorló katolikussal találkozunk, még köny-
nyebb,	ha	olyan	valakivel,	aki	csak	kamasz	vagy	fiatal	fel-
nőtt	korában	 távolodott	el	 az	Egyháztól,	volt	 elsőáldozó,	
járt	szentmisére,	s	korábban	rendszeresen	élt	a	bűnbánat	
szentségével is. Esetében a katekézis, a szentségi élet fele-
levenítésének folyamata lényegesen rövidebb lehet.

1. Az első meghirdetés,	az	első	evangelizáció	lépése	

2. A hit és a megtérés	személyes	döntése	Jézus	mellett

3. Bekapcsolódás a keresztény közösségbe, a katekézis tanulási fo-
lyamatának kezdete 

4. A személyes imaélet és Szentírásolvasás felépülése 
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a	Mindenség	Istene	valamennyiüket	arra	teremtette,	hogy	
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megváltás	kegyelmeiben,	s	bűnbocsánatot	nyerve	eljussa-
nak az örök életre. Erre vonatkozó törekvéseink a misszió, 
a	tanúságtétel,	a	hit	első	meghirdetésének	terepére	vezet-
nek minket. Az Eucharisztia pedig a mélyebb egyesülés, 
a	 hitben	 való	megmaradás	 eszköze,	 erőforrás	 egy	 egész	
élet	harcainak	megvívására.	Jézus	szavai	szerint	„ha nem 
eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet 
bennetek” (Jn	6,52).

Így már világosabb a kép, hogy mi köze a missziónak az 
eucharisztikus	 lelkiséghez.	 A	 válasz	 egyszerű:	 mindket-
tőnek	az	élő	Jézus	Krisztus	a	lényege,	a	középpontja!	A vele	
való kapcsolat azonban más szinten, más dimenzióban va-
lósul meg a misszió szituációjában és az Eucharisztia vé-
tele során. Összefoglalva leszögezhetjük, hogy a misszió 
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Egy	azonban	biztos:	a	Jézus	melletti	alapvető,	felnőtt	dön-
tést mindenkinek meg kell hoznia a további lépések, a 
„csúcstámadás”	előtt.	Ezért	az	első	evangelizáció,	a	misszió	
szolgálata minden egyes embert el kell, hogy érjen.

1.2. A misszió célja
A	Budapesti	Nemzetközi	Eucharisztikus	Kongresszushoz	
kapcsolódó misszió szervesen illeszkedik az új evangeli-
záció folyamatába, amely 1986-os meghirdetése óta a ka-
tolikus Egyház hivatalos lelkipásztori programja. Ez pedig 
nem más, mint az egyetemes és minden korban érvényes 
missziós parancs újrafelfedezése és alkalmazása korunk 
követelményeihez.	Alapvető	 célunk	 változatlan:	 elősegí-
teni, hogy tanúságtételünk által az emberek találkoz-
zanak az élő Jézussal.	Az	új	evangelizáció	meghirdetője,	
Szent	II.	János	Pál	pápa	még	ennél	is	konkrétabban	fogal-
maz: „Isten igéjének hirdetése a keresztény megtérésre irányul, 
azaz Krisztusnak és az ő evangéliumának teljes és őszinte be-
fogadására hit által…, hogy az emberek higgyenek az Úrnak és 
megvallják Őt.”	(RMI	46.)

A missziónak ezt az alapdefinícióját sohasem téveszt-
hetjük szem elől.	Az	Egyház	Szent	Péter	pünkösdi	beszé-
de	óta	mindig	 ezzel	 a	 világos	 és	 egyértelmű	 céllal	 tárta	
hallgatói elé Krisztus evangéliumát. Mi sem adhatjuk 
alább,	ha	hű	szolgaként	teljesíteni	akarjuk	az	Úr	Jézustól	
kapott	 missziós	 parancsot.	 Félelemtől	 vagy	 konformiz-
mustól	vezettetve	nem	mondhatunk	le	a	misszió	két	leg-
fontosabb	összetevőjének	egyikéről	sem:	Jézus Krisztust 
hirdetjük, és a hallgatókat megtérésre hívjuk. Enélkül 
erőfeszítéseink	 célt	 tévesztenek,	 és	 előfordulhat,	 hogy	
misszió	helyett	puszta	szórakozást	nyújtunk	majd	hallga-
tóinknak.

A misszió folyamata akkor teljesedik be, ha a frissen meg-
tért	emberek,	vagy	a	visszatérő	hívők	részévé	válnak	az	
Egyház közösségének, konkrétan pedig a helyi egyház-
község	 egy	 élő	 csoportjának.	 „Ez a csatlakozás nem lehet 
elvont, nem lehet csupán elméleti, hanem gyakorlatilag is meg 
kell nyilatkoznia azzal, hogy valaki láthatóan belép a hívek kö-
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zösségébe.”	(EN	23.)	E	csatlakozás	csak	akkor	nevezhető	tel-
jesnek, ha bekapcsolódást jelent az Egyház eucharisztikus 
közösségébe	is,	és	az	abban	való	hosszú	távú	meggyökere-
zésben teljesedik ki.

Kiket akarunk megszólítani?

Ha már a céloknál tartunk, fontos meghatározni a misszió 
célcsoportjait. Ezen a ponton bátran hagyatkozhatunk az 
új evangelizáció mára már klasszikus meghatározásaira 
(vö.	EG	14.),	 amelyre	 a	2020-as	NEK	előkészítő	éveinek	
tematikája is épült: 

A válasz tehát röviden: mindenkit el akarunk érni, a 

1. A misszió természetes célcsoportja a hívők közössége, vagyis 
a plébániákhoz tartozó gyakorló katolikusok. „Az Egyháznak min-
dig meg kell térnie, meg kell újulnia, önmagát kell evangelizálnia ahhoz, 
hogy szavahihetően evangelizálhassa a világot is.”	 (EN	 15.)	 Ez	 a	 bel-
ső	misszió	az	előfeltétele	annak,	hogy	az	evangélium	üzenetében	
és lelkiségében elmélyedve odafordulhassunk a kívülállókhoz is. 
Ezzel	a	 feladattal	akkor	 is	 folyamatosan	foglalkoznunk	kell,	ha	a	
két	korábbi	előkészítő	év	nagymértékben	erre	a	legbelsőbb	körre	
irányult.

2. A plébániákhoz lazábban kapcsolódó megkeresztelt emberek, 
akik	még	az	Egyház	vonzáskörében	vannak.	Ők	azok,	akiknek	hite,	
személyes döntésen alapuló megtérése, keresztény életvitele álta-
lában kérdéseket vet fel, amit éppen az mutat, hogy a keresztény 
közösséghez való tartozás nem túl fontos számukra. Ez a csoport 
elsődleges	fontosságú	a	számunkra,	hiszen	esetükben	még	számít-
hatunk a kulturális és hitbéli gyökerek meglétére.

3. Az Egyháztól távol álló, nem vallásgyakorló emberek óriási tö-
mege, akiknek többsége megkeresztelt, jószándékú, de tájékozat-
lan	ember,	s	csak	kisebb	részük	harcos	ateista	(vö.	Tomka	Ferenc:	
Új	Evangelizáció,	12.o.).	Közös	küldetésünk,	az	Egyház	küldetése	
egyértelműen	hozzájuk	is	szól:	Az	evangéliumnak	ezt	az	életadó,	
drága	kincsét	nem	azért	bízták	rá	 (az	Egyházra),	hogy	 lakat	alatt	
tartsa,	 hanem	 hogy	 minden	 embernek	 hozzáférhetővé	 tegye	 az	
evangelizálás	által	(vö.	EN	15.).	A	misszió	munkásairól	szólva	II. 	Já-
nos	Pál	pápa	hangsúlyozza	az	egyházmegyés	papság,	s	így	közvet-
ve a plébánia szerepét: „mert az Úr nemcsak a keresztény közösség 

lelkigondozását bízza rájuk, hanem azoknak, és különösen azoknak az 
evangelizálását is, akik nem tartoznak az ő nyájához.”	(RMI	67.)	

Magyar	 Katolikus	 Egyháznak	 egy	 korábban	 kiadott	 évi	
jelmondata	 szerint:	 „Krisztust	 hirdetjük	 mindenkinek!”	
A részcsoportok fenti felosztása mégis hasznos, hiszen 
rádöbbenünk, hogy valamennyiünknek szüksége van egy 
„új	 evangelizációra”,	másrészt	 az	 egyes	 csoportokkal	 kap-
csolatos	tennivalóink	is	különbözőek.

Az előttünk álló feladatok

„Az Egyház annak a Jó Hírnek a letéteményese, amelyet hir-
detnie kell.”	(EN	15.)	„Az Egyház ugyanis természeténél fogva 
missziós jellegű”	(RMI	62.),	az apostoli munkára maga Is-
ten küld minden krisztushívőt a keresztség és bérmá-
lás által: ez valamennyiük „joga és kötelessége”	(CIC	225.).	
A misszió sikerében pedig a világi híveknek meghatározó 
szerepük	 van	 (Vö.	 RMI	 71.).	 A	 feladat	 mindannyiunké!	
Nem	kétséges	tehát,	hogy	a	NEK-hez	kapcsolódó	missziós	
év	elején	további	felkészülésre	van	szükségünk.	Az	előb-
biek	fényében	első	a	lelki	felkészülés	és	a	tanulás:	önma-
gunk evangelizálása és a misszió gyakorlatának elsajátítá-
sa. Ezután következhet a konkrét missziós tervezés, majd 
a megvalósítás.

A lelki felkészülés lépései	 sorában	első,	hogy	elmélyed-
jünk az evangélium tartalmában: Mi a keresztény üzenet 
lényege, mit hiszünk és hirdetünk? Soha nem vagyunk 
túl saját megtérésünk és a Jézussal való bensőséges 
kapcsolatunk megerősítésének feladatán, meg kell újul-
nunk Isten végtelen szeretetében a Szentlélek által. Erre 
buzdít bennünket szakadatlanul Ferenc pápa is: „Meghívok 
minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, 
hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisz-
tussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon 
vele, hogy mindennap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, 
amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki 
szól, mert »senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr 
hozott«.”	(EG	3.)
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ve a plébánia szerepét: „mert az Úr nemcsak a keresztény közösség 

lelkigondozását bízza rájuk, hanem azoknak, és különösen azoknak az 
evangelizálását is, akik nem tartoznak az ő nyájához.”	(RMI	67.)	
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rádöbbenünk, hogy valamennyiünknek szüksége van egy 
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csolatos	tennivalóink	is	különbözőek.
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„Az Egyház annak a Jó Hírnek a letéteményese, amelyet hir-
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szerepük	 van	 (Vö.	 RMI	 71.).	 A	 feladat	 mindannyiunké!	
Nem	kétséges	tehát,	hogy	a	NEK-hez	kapcsolódó	missziós	
év	elején	további	felkészülésre	van	szükségünk.	Az	előb-
biek	fényében	első	a	lelki	felkészülés	és	a	tanulás:	önma-
gunk evangelizálása és a misszió gyakorlatának elsajátítá-
sa. Ezután következhet a konkrét missziós tervezés, majd 
a megvalósítás.

A lelki felkészülés lépései	 sorában	első,	hogy	elmélyed-
jünk az evangélium tartalmában: Mi a keresztény üzenet 
lényege, mit hiszünk és hirdetünk? Soha nem vagyunk 
túl saját megtérésünk és a Jézussal való bensőséges 
kapcsolatunk megerősítésének feladatán, meg kell újul-
nunk Isten végtelen szeretetében a Szentlélek által. Erre 
buzdít bennünket szakadatlanul Ferenc pápa is: „Meghívok 
minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, 
hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisz-
tussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon 
vele, hogy mindennap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, 
amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki 
szól, mert »senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr 
hozott«.”	(EG	3.)
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El kell sajátítanunk továbbá a mások felé forduló 
keresztény tanúságtétel szabályait és fel kell élesz-
tenünk önmagunkban a keresztség és bérmálás által 
bennünk szunnyadó missziós küldetést, ugyancsak 
a Szentlélek befogadása által. Ennek módja a minél 
előbb	 elkezdett,	 lehetőleg	 rendszeres	 és	 csoportos	 köz-
benjáró imádság a misszió sikeréért. A misszió sikeré-
nek kulcsa ugyanis az ima.

Mindezen lelki célok elérésében segítségünkre van a 
Szentírás	 missziós	 szempontú	 olvasása	 (pl.	 ApCsel);	 az	
Egyház	 missziós	 tanításának	 tanulmányozása	 (Ad	 Gen-
tes	 zsinati	 dokumentum,	 Redemptoris	 missio,	 Evange-
lii	Nuntiandi,	Evangelii	Gaudium	enciklika,	 a	Katolikus	
Egyház	 Katekizmusának	 megfelelő	 részei);	 missziós	 és	
kiképző	 kurzusokon	 való	 részvétel	 (Új	 Élet	 kurzus,	 Pál	
kurzus és a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusai, 
Szentlélek	szeminárium,	Alpha	kurzus,	Cursillo	stb.).

Már a lelki felkészülés is számos gyakorlati, szervezési 
lépést	igényel.	El	kell	döntenünk,	hogy	milyen	felkészítő	
kurzusokon	szeretnénk	a	szervezőkkel	együtt	részt	ven-
ni, azokat hol és mikor akarjuk megtartani. Ez leginkább 
2019	nyarán	 és	őszén	esedékes.	Ez	után	már	különösen	
sok tervezési és szervezési tennivaló vár ránk. A kép-
viselőtestület	 és	 a	 közösségünkben	 szolgáló	 csoportok	
(katekéták,	 ifjúsági,	 karitasz,	 lelkiségi	 stb.)	 bevonásával	
célravezető	missziós munkacsoportot létrehozni plébá-
niánkon. Tanulmányoznunk kell a helyi misszió lehetsé-
ges módjait, meg kell vizsgálnunk, hogy saját plébáni-
ánkon mely missziós eszközökkel élhetnénk, és melyek 
azok	a	sajátos	adottságok,	amelyeket	ki	kell	használnunk.	
Fontos lenne, hogy evangelizációs tervet készítsünk a 
missziós évre vonatkozóan. Tervet kell készítenünk arra 
is, hogy milyen fogadócsoportokat fogunk kialakítani 
az újonnan megtértek számára. Mennyire betöltené hi-
vatását a Kongresszus, ha megvalósulásának idejére új 
megtérők,	vagy	visszatérők	sokaságát	tudnánk	meghívni	
a programokra, elmélyítve egyházias és eucharisztikus 
lelkületüket!

Mindezen feladatokhoz szeretnénk segítséget nyújtani 
ezzel	az	írásunkkal.	(A	gyakorlati	lépésekről	lásd	részlete-
sen	a	IX.	fejezetet.)	Reméljük,	hogy	fejezetről	fejezetre	ha-
ladva minden missziós munkatársnak sikerül elmélyednie 
az evangelizáció elméletében és gyakorlatában, valamint 

– ami mindennél fontosabb – a misszió lelkiségében.

A kérdés nagyon fontos, hiszen értelmes cselekvést csak 
akkor várhatunk el egymástól, ha világosan meg tudjuk 
fogalmazni:	miért	van	szükség	erre	a	komoly	erőfeszítésre.

Válasz a szekuláris társadalom krízisjelenségeire

Van egy kézenfekvő okunk: a mai, szekularizált társa-
dalomban élő nyugati ember válságban van. Számtalan 
válságjelenséggel	 szembesülünk,	 amelyek	 a	 társadalom,	
a	 család	és	az	egyén	életében	egyaránt	megfigyelhetőek.	
Morális válság a közéletben, a társadalmi életben, a vá-
lások magas számaránya, a családok felbomlása, a népes-
ségfogyás, az abortuszok  fájdalmasan magas száma, az 
anyagi-társadalmi különbségek fokozódása, a szegény-
ség és a nyomor makacs jelenléte, a pusztán fogyasztás-
ra degradálódó emberi életforma terjedése, a média által 
is	gerjesztett	erkölcsi	szabadosság	–	ez	csupán	néhány	a	
problémás területek közül. Mindezeket legjobban a leg-
védtelenebbek,	 a	 gyermekek	 és	 a	 fiatalok	 sínylik	 meg,	
tragikusan nagy arányú körükben a droghasználat és az 
alkoholfogyasztás,	teljesen	felelőtlenül	létesítenek	szexu-
ális kapcsolatokat, többségük már általános iskolás kor-
ban.	Mindezzel	persze	saját	jövőjüket	teszik	kockára,	s	az	
üres örömök hajhászásából sem boldogság fakad: sokkal 
inkább	drogfüggőség,	depresszió,	ifjúkori	magzatelhajtás…	
Mindezen	 válságjelenségek	 láttán	 állapította	 meg	 már	
több	 évtizeddel	 ezelőtt	 II.	 János	Pál	 pápa,	 hogy	nyugati	
civilizációnkban	a	„halál	kultúrája”	jutott	uralomra.	A	ki-

1.3. Mi szükség  
a misszióra?
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vezető	utat	pedig	–	máig	érvényes	módon	–	abban	 látta,	
ha	Európa	megtér:	bűnbánatot	tart	és	visszatér	Istenhez	
(vö.	EE	23.).	Mi	pedig,	hívő	emberek	ezt	azzal	segíthetjük	
elő,	ha	imádkozunk	és	hirdetjük	a	Jézus	Krisztusról	szóló	
evangéliumot	nemzettársainknak.	

A	katolikus	 gondolkodás	 egyenes	 összefüggést	 lát	 a	 val-
lásos	meggyőződés	meggyengülése,	a	gyakorló	hívők	lét-
számának csökkenése, valamint a társadalmi devianciák 
földcsuszamlásszerű	 elterjedése	 között.	 Hazánkban	 az	
emberek mintegy 80 százaléka évente csak néhányszor, 
vagy egyáltalán nem jár templomba – s ez meg is látszik 
rajtunk.	(Vö.	Tomka	Ferenc:	Új	Evangelizáció	12.o.	–	Buda-
pesten	ez	az	arány	valószínűleg	rosszabb)	Az	összefüggés	
világos: ha Jézus Krisztus az Élet, a tőle való elfordulás a 
halál uralmát jelenti. A misszióra tehát szükség van az 
egyes ember és a társadalom gyógyulása érdekében is.

Az isteni szeretet megtapasztalása

A	misszió	egészében	a	szeretet	műve.	Forrása	a	Szenthá-
romságból kiáradó emberszeretet, amelynek célja minden 
ember üdvössége. „Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek 
imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért… Ez 
jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” 
(1Tim	2,1a.3-4)

A	Teremtő	Atya	egyenként	és	személyesen	szereti	legked-
vesebb	alkotását,	képmását,	az	embert.	Éppen	azáltal	nyi-
latkoztatta	ki	emberszeretetét,	hogy	a	lázadó,	őt	megtaga-
dó emberiség megszabadításáért és örök életéért odaadja 
legnagyobb	kincsét,	egyszülött	Fiát.	„A szeretet nem abban 
áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és 
elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.”	(1Jn	4,10)

Isten	Fia	megtestesült,	a	világba	jött,	hogy	magára	vegye	
az	 emberiség	 minden	 tagjának	 bűnét,	 amely	 emberi	 ol-
dalról leküzdhetetlenül elválaszt minket az Istennel való 
bensőséges	életközösségtől.	 Így	az	 Isten	szeretetét	befo-
gadó,	kegyelmi	élettől	és	a	halál	utáni	örök	élettől	is.	Jézus	
Krisztus feltámadásával a saját életét ajánlja fel nekünk: 
minőségileg	felemelt,	„átistenített”	emberi	életet.	Mindaz,	

aki a hit és megtérés által megnyitja számára életét, meg-
tapasztalja	bensőjében	Isten	szeretetének	túlcsorduló	gaz-
dagságát, amely a hit által végre célba érhet benne.

Az emberségünk Isten szeretetére szomjazik, hiszen ez 
legmélyebb	szükségletünk.	Szent	Ágostonnal	ma	 is	vall-
juk: „Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, 
amíg meg nem nyugszik Tebenned”	(Vallomások,	I,1,1).	

Az emberi élet legnagyobb élménye, legszebb, legmélysége-
sebb	tapasztalata	Isten	szeretetének	befogadása.	Nem	csu-
pán érzelem, hanem az egész embert átfogó, egzisztenciális 
tapasztalat, amely szó szerint újjászül minket az új, örök 
életre.	A	Jézus	Krisztusba	vetett	keresztény	hit	egyedülál-
ló	módon	részesít	ebben	minket.	Szent	Pál	ujjongása,	a	ke-
resztény alapélményt fogalmazza meg máig érvényes mó-
don: „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott 
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”	(Róm	5,5)

A	keresztény	misszió	ebből	a	szeretetből,	ebből	az	öröm-
ből	indul	ki,	s	ebben,	mint	legfőbb	jóban	akarja	részesíteni	
az embereket. Korunk pápái sokszor beszélnek e szeretet 
sürgetéséről,	 amely	minden	 emberhez	 el	 akar	 jutni.	 Ezt	
nagyon komolyan kell vennünk, ha a misszió miértjé-
re rákérdezünk: „Megszámlálhatatlanul sok ember vár még 
Krisztusra. … Nem pihenhetünk nyugodtan, ha az ugyancsak 
Krisztus vérén megváltott sokmillió testvérünkre és nővérünkre 
gondolunk, akik úgy élnek, hogy mit sem tudnak Isten szerete-
téről.”	(RMI	86.)

„Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a lel-
kiismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus 
Krisztussal való barátság ereje, világossága és vigasztalása nél-
kül, az őt befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizont-
ja nélkül.”	(EG	49.)

Az emberi élet legnagyobb élménye, legszebb, legmély-
ségesebb tapasztalata Isten szeretetének befogadása.
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vezető	utat	pedig	–	máig	érvényes	módon	–	abban	 látta,	
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elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.”	(1Jn	4,10)

Isten	Fia	megtestesült,	a	világba	jött,	hogy	magára	vegye	
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Krisztus feltámadásával a saját életét ajánlja fel nekünk: 
minőségileg	felemelt,	„átistenített”	emberi	életet.	Mindaz,	

aki a hit és megtérés által megnyitja számára életét, meg-
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az embereket. Korunk pápái sokszor beszélnek e szeretet 
sürgetéséről,	 amely	minden	 emberhez	 el	 akar	 jutni.	 Ezt	
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A legnyomósabb érv

Korunkban	mégis	 erőteljes	 ellenvetések	 fogalmazódnak	
meg	a	misszióval	szemben,	méghozzá	–	meglepő	módon	
–	sokszor	teológiai	alapon.	VI.	Pál	és	II.	János	Pál	pápa	ezt	
egyaránt	a	Zsinat	utáni	időszak	egyik	nyugtalanító	fejle-
ményének	tartotta.	II.	János	Pál	Redemptoris	Missio	című	
enciklikája elején külön is kitér ezekre a véleményekre, 
mert „a népek missziójára vonatkozólag kétségeket és bizony-
talanságot kell elhárítani”	(RMI	2.).	A	tisztázás	nagyon	fon-
tos, hiszen a misszió szükségességével kapcsolatban újból 
és újból hangsúlyoznunk kell: nem csupán azért hirdetjük 
az evangéliumot, hogy az egyén és a társadalom evilági 
boldogságát vagy lelki komfortját szolgáljuk. Ahogy már 
fent utaltunk rá, a probléma gyökere mélyebben van, és 
túlnő	a	földi	élet	határain.	A	következő	mondatban	foglal-
hatjuk össze: A misszióra szükség van, mert az emberek 
örök sorsa bizonytalan.

„Minden egyes hívőnek és az egész Egyháznak elsődleges gondja 
legyen a missziók ügye, valamint az emberek örök sorsa, mert 
ez megfelel Isten irgalmas és rejtett szándékának.”	(RMI	86.)

„Az evangélium továbbadása szükséges, egyedülálló, mással nem 
helyettesíthető munka. Nem tűri sem az indifferentizmust, sem 
a szinkretizmust, sem a hit átalakítását: mert tőle függ az em-
berek üdvössége.”	(EN	5.)

A misszió ügye és az emberek örök sorsa tehát teljes 
mértékben összetartozik. Talán nem fölösleges felidéz-
ni azokat a hitbéli alapokat, amelyek ezt az állítást alá-
támasztják.	Az	ember	ugyanis	története	hajnalán	bűnbe	
esett,	elbukott	(vö.	Ter	3.).	Azóta	minden	ember	az	áteredő	
bűn	állapotában	születik:

„A kinyilatkoztatás által tudjuk, hogy Ádám az eredeti szent-
séget és igazságot nem csak önmaga, hanem az egész embe-
ri természet számára kapta: amikor Ádám és Éva engedett a 
kísértőnek, személyes bűnt követtek el, de ez a bűn az emberi 
természetet érinti, melyet bűnük után bukott állapotban adnak 
tovább. Olyan bűn ez, mely nemzés által az egész emberiségre 
átszármazik; tudniillik egy olyan emberi természet továbbadá-
sa által, mely meg van fosztva az eredeti szentségtől és igazság-

tól. Ezért az áteredő bűnt analóg értelemben nevezzük »bűn-
nek«: »magunkra vont« (contractum), és nem elkövetett bűn; 
állapot és nem cselekedet.”	(KEK	404.)

Az	áteredő	bűn	következményei	 ismertek	 az	 emberi	 ter-
mészetre nézve: „természetes erői megsebesültek, tudatlan-
ságnak, fájdalomnak, és a halál uralmának vettetett alá és hajlik 
a bűnre (e rosszra való hajlandóságot nevezzük »concupiscenti-
ának«).”	(KEK	405.)

Az	ősbűnnel	az	egész	emberi	család	elszakadt	Istentől.	Ezt	
a	 léthelyzetet	mint	 szörnyű	 örökséget	 adják	 át	 egymás-
nak a generációk, azóta senki sem születik az Istennel való 

teljes	közösség	állapotában.	A	bűn	következményeként	az	
ember megismerte a testi halált, de a lelki halált is, hiszen 
kapcsolata	megtört	 lelkének	éltetőjével,	 Istennel.	A rosz-
szra hajló természet és a gonosz lélek kísértései miatt 
elkövetett személyes bűnök az Isten nélküli állapot ál-
landósulása, az örök halál felé vonják az embert: „Ha 
halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbántuk vagy 
Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor – saját sza-
bad választásunk révén – tőle örökre elválasztottak maradunk. 
Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás 
állapotát nevezzük »pokolnak«.”	(KEK	1033.)

„A Szentírás kijelentései és az Egyház tanítása a pokolról meg-
hívás a felelősségre, mellyel az embernek örök sorsát szemmel 
tartva kell élnie a szabadságával. Ugyanakkor sürgető meghí-
vás a megtérésre. »A szűk kapun lépjetek be! Tágas a kapu és 
széles az út, mely a kárhozatba visz, bizony sokan mennek be 
rajta. De milyen szűk a kapu, és milyen keskeny az út, mely 
az életre visz, bizony, kevesen találják meg azt.« (Mt 7,13-14)” 
(KEK	1036.)

Különösen akkor találják meg kevesen – tehetjük hozzá 
–	ha	nincs,	aki	a	Katekizmusban	említett	megtérésre	szó-
lító	sürgető	meghívást	közvetítse.	Az	evangelizáció	során	

Minden egyes hívőnek és az egész Egyháznak elsődleges 
gondja legyen a missziók ügye.
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a szabadulás, az élet útját kínáljuk fel minden embernek. 
Az evangélium a szó szoros értelmében megmentő üze-
net: „A hithirdetés tárgya Jézus Krisztus, akit megfeszítettek, 
aki meghalt és feltámadt: Őáltala szabadulunk meg teljesen és 
ténylegesen a gonosztól, a bűntől és a haláltól; őbenne ajándé-
kozza Isten az »új életet«, az isteni és örök életet. Ez a »jó hír«, 
amely az embert és az emberiség történetét megváltoztatja, és 
amelynek megismerésére minden népnek joga van.”	(RMI	44.)

Kétségek

Ahogy már korábban utaltunk rá, súlyos kétségek merül-
tek	fel	a	misszió	szükségességét	illetően	azután,	hogy	a	II.	
Vatikáni	Zsinat	megfogalmazta	tanítását	azok	üdvösségé-
ről,	akik	önhibájukon	kívül	nem	ismerik	Krisztus	evangé-
liumát	és	az	ő	Egyházát.	Ők	„ha őszinte szívvel keresik Istent, 
és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában föl-
ismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget”	(LG	16.).

Ezt sokan úgy interpretálták, hogy most már nem kell az 
embereket	háborgatni	a	meggyőződésükben,	 Isten	úgyis	
biztosan	gondoskodik	üdvösségükről.	Nem	vették	észre,	
hogy	itt	csak	az	üdvösség	lehetőségéről	van	szó,	méghozzá	
az	embereknek	egy	meglehetősen	körülhatárolt	csoportja	
számára. A félreértések folytán néhányan a teljes vallási 
relativizmushoz	is	eljutottak,	amely	szerint	mindegy,	hogy	

ki	milyen	hitet	vall:	a	vallások	lényegében	egyenértékűek,	
a	keresztény	hitnek	nincs	külön	kegyelemközvetítő	jelen-
tősége.	Ezt	az	értelmezést	maga	az	idézett	dokumentum	
zárja ki – csak ezt a néhány sorral lejjebb olvasható részt 
már kevesebbszer szokták idézni: „Ám a Gonosztól rászedett 
emberek gyakran belevesztek okoskodásukba, Isten igazságát 
hamissággal cserélték fel, mert inkább szolgáltak a teremtmé-
nyeknek, mint a Teremtőnek (vö. Róm 1,21.25.), vagy pedig a 
végső kétségbeesés fenyegeti őket, minthogy Isten nélkül élnek 
és halnak meg ezen a világon. Éppen ezért, Isten dicsőségére és 
mindnyájunk üdvösségének előmozdítására, az Egyház odaadó-

an karolja fel a missziókat, megemlékezve az Úr parancsáról: 
»Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 
16,15).”	(LG	16.)

Az	örök	életre	vezető	„biztonságos	út”	továbbra	is	a	Jézus	
Krisztusba	vetett	hit,	a	hozzá	való	megtérés	(vö.	Ef	3,12).	
Maga	az	Egyház	tehát	nem	látja	okafogyottnak	a	missziót,	
sőt	újult	 erővel	buzdít	 rá	 az	 emberek	üdvössége	 érdeké-
ben.	A	missziót	hátráltató	vallási	relativizmust	VI.	Pál	és	
II.	János	Pál	pápa	is	határozottan	elutasította:	„A legveszé-
lyesebbek azok, akik a zsinatnak egyik vagy másik tanításában 
erre támaszt vélnek találni.”	(RMI	36.)

Miért	evangelizáljak?	Hívő	ember	számára	–	ahogy	a	zsi-
nati	atyák	is	hangsúlyozták	–	nagyon	egyszerű	a	válasz:	
mert	ez	 Jézus	határozott	kívánsága.	„Menjetek el az egész 
világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtmény-
nek!”	(Mk	16,15)

Nos?	Elindulunk?	Ha	nem	is	a	világ	végére,	de	kimerész-
kedünk legalább saját településünk utcáira és tereire? Fe-
renc pápa szerint nincs is más választásunk: „Lépjünk ki! 
Lépjünk ki, hogy mindenkinek felkínáljuk Jézus Krisztus életét. 
Itt az egész Egyháznak szólóan megismétlem azt, amit gyakran 
mondtam a Buenos Aires-i papoknak és híveknek: szívesebben 
látok egy olyan Egyházat, amelyet baleset ért, amely megsebe-
sült és bepiszkolódott, miközben kiment az utcákra, mint egy 
olyan Egyházat, amely belebetegedett a zártságba és a kénye-
lembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott.”	(EG	49.)

Lépjünk ki, hogy mindenkinek felkínáljuk Jézus Krisztus 
életét. 
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A	misszió	céljának	és	szükségességének	áttekintése	után	
most nézzük meg, milyen helyet foglal el az evangelizáció 
az Egyház küldetésében, és milyen módon, milyen eszkö-
zök felhasználásával teljesítheti küldetését. 

Az Egyház küldetése: a misszió

„A népek világossága Krisztus. A Szentlélekben összegyűlt zsi-
nat sürgető óhaja tehát, hogy minden teremtménynek hirdetve 
az Evangéliumot (vö. Mk 16,15), minden embert megajándékoz-
zon Krisztus világosságával, amely ott tündököl az Egyház ar-
cán. Az Egyház pedig Krisztusban mintegy szakramen-
tuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges 
egyesülésnek és az egész emberiség egységének.” (LG	1.)

A	II.	Vatikáni	Zsinat	meghatározó,	az	Egyházról	szóló	do-
kumentuma	 kezdődik	 ezekkel	 a	 szavakkal.	 Már	 ebből	 a	
néhány	mondatból	világos:	a	Zsinat	definíciója	szerint	az 
Egyház nem más, mint missziós közösség,	amely	Jézus	
Krisztust és a benne feltárult üdvösséget hirdeti minden 
embernek. „Az evangelizálás ugyanis az Egyház sajátos kegyel-
me és hivatása, legmélyebb identitása. Az evangelizációért lé-
tezik…”	(EN	14.)

Az	 evangelizáció,	 vagyis	 a	 Jézus	 Krisztusról	 szóló	 tanú-
ságtétel és az emberek megtérésre vezetése tehát nem 
csupán egyik feladata az Egyháznak, hanem lényege sze-
rint egyetlen feladata,	amelyet	közvetlenül	Jézus	Krisz-
tustól	 kapott.	Az	Úr	 Jézus	 az	 általa	 alapított	közösségre	
bízta	az	Evangélium	hirdetését	és	képviseletét.	Nem	az	a	
dolgunk tehát, hogy pusztán sajnálkozzunk a világ ször-
nyű	 állapota	 felett,	 hanem	 sokkal	 inkább	 az,	 hogy	 a	 ne-
hézségekkel	nem	törődve	álljunk	be	az	aratás	munkájába.	
Az	Úr	Jézus	ezt	senki	máson,	csakis	rajtunk	fogja	számon	

kérni, ugyanis ezt a munkát senki másra, csakis ránk, 
Egyházára bízta. 

„…az Evangélium hirdetése az Egyház számára nem fakultatív 
feladat; nem választhat, hogy óhajtja-e végezni, vagy sem. Az 
Úr Jézus bízta rá a küldetést, és ő azt akarja, hogy az emberek 
higgyenek és üdvözüljenek. Az Evangélium továbbadása 
szükséges, egyedülálló, mással nem helyettesíthető mun-
ka. Nem tűri sem az indifferentizmust, sem a szinkretizmust, 
sem a hit átalakítását: mert tőle függ az emberek üdvössége.” 
(EN	5.)

Ez	mérhetetlenül	nagy	 feladat	 és	 felelősség,	 de	nem	 tér-
hetünk	ki	előle.	Hűséges	szolgálatunk	során	ugyanakkor	
a	Jézus	Krisztussal	való	közösség	olyan	mélységét	és	örö-
mét fogjuk megélni, amelyet visszahúzódva soha nem ta-
pasztaltunk volna.

A küldetés és meghívás az embermentés szolgálatára nem 
„úgy	általában”	 szól	 az	Egyházhoz,	de	 szól	minden	egyes	
tagjához és részközösségéhez: valamennyiünk legmé-
lyebb hivatása az evangélium továbbadása. Ferenc 
pápa	az	új	evangelizáció	feladatára	induló,	„kilépő”	Egyhá-
zat	egészében	„missziós	tanítványok	közösségének”	neve-
zi, akik „kezdeményeznek, bevonódnak, kísérnek, gyümölcsöt 
hoznak, ünnepelnek”	(EG	24.).	Erre	a	bátor,	missziós	lelkü-
letre hív minden egyes katolikust a Szentlélek.

Az élet tanúságtétele

A	 Lumen	 Gentium	 fent	 idézett	 részlete	 szerint	 az	 Egy-
ház Krisztusban „jele és eszköze az Istennel való bensőséges 
egyesülésnek”.	 Vagyis	már	 puszta	 létezésével	 is	 evangeli-
zál. Az Egyházat alkotó minden egyes ember, és maga az 
Egyház	közössége	is	önmagában	hordozza	az	Istentől	ka-
pott	új	életet.	Jézus	Krisztus	nekünk	ajándékozta	a	Szent-
lelket, aki bennünk él, így valamennyien istenhordozók 
vagyunk: „Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, 
hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis az Atyával 
és az ő Fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben.”	(1Jn	1,3)

1.4. A misszió megvalósulása: 
Az Egyház tanúságtétele
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Ez a világosság, amely világít a sötétségben, új, krisztu-
si	minőséget	hoz	az	 Istentől	elfordult	világba.	Hitelesen	
megélt,	 Krisztusból	 táplálkozó	 szent	 és	 szeretetteli	 éle-
tünk,	igaz	tetteink	önmagunkban	is	hirdetik	Isten	orszá-
gát	az	emberek	között:	„Ti vagytok a világ világossága. A he-
gyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha világot gyújtanak, 
nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek 
világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson 
az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei 
Atyátokat.”	(Mt	5,14-16)

„Korunk embere inkább hisz a tanúknak mint a tanítóknak – 
folytatja	most	már	II.	János	Pál	pápa,	VI.	Pált	idézve	–	in-
kább a tapasztalatnak, mint a tanoknak; jobban az életnek és 
a tetteknek, mint az elméleteknek. A keresztény élet tanúsága 
a misszionálás első és pótolhatatlan formája. … A tanúságté-
tel első formája a misszionáriusnak, a keresztény családnak és 
a templomi közösségnek az élete, amely új magatartásmintát 
közvetít. A misszionárius, aki egyszerűen Krisztus példája sze-
rint él, még ha korlátokkal és emberi hibákkal megtűzdelve is, 
jele Istennek és a természetfölötti valóságnak.”	(RMI	42.)

Ezért az evangélium közvetítője elsősorban a maga 
életében igyekszik teljessé tenni a megtérést: szeretni 
az Istent teljes lényével, és embertársait, mint saját magát. 
Világos,	hogy	az élet tanúságtétele adja minden egyéb 
missziós tevékenység alapját és hitelességét. Az élet 
tanúságtételét,	Krisztusban	való	 szép	 életünket	 (vö.	 1Pt	
3,16)	persze	nem	lehet	kampányszerűen	megélni,	teljesíte-
ni,	alkalomszerűen	letudni	vagy	demonstrálni.	A	keresz-
ténység életforma, amely minden pillanatban kihívás elé 
állít bennünket.

Krisztusi jelenlét, inkulturáció, barátság 

Az élet tanúságtétele természetesen nem jelentheti azt, 
hogy saját életszentségünkön munkálkodva elzárkózunk 
a	többi	embertől.	A	„missziós	tanítvány”	a	kapcsolatok,	a	
barátság, a segítségnyújtás embere a környezete számá-
ra.	Észreveszi	a	bajban	lévőket,	segít	és	bátorít.	Valójában	
gazdag	 emberi	 kapcsolatai,	 szeretetteli	 magatartása	 ad	
alapot és hitelességet missziójának. Hogyan is beszél er-

ről	Jézus?	„Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embe-
reknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” 
(Mt	5,16)

A	környezetünkkel	való	együttérzés,	a	másokkal	megosz-
tott	élet	Jézus	missziós	stílusát	idézi,	aki	megtestesülésé-
vel	egy	 lett	közülünk.	Osztozott	emberi	sorsunkban,	ko-
rának és népének életformájában, kultúrájában: úgy szólt 
hozzánk,	hogy	megérthettük.	A	sorsközösség	felvállalása	
elvezet az inkulturáció megéléséhez, gyakorlásához. Úgy 
igyekszünk kortársainkkal kapcsolatba kerülni, hogy ab-
ban	a	kulturális	környezetben	szólítjuk	meg	őket,	amely-
ben élnek, azon a nyelven szólunk hozzájuk, amelyet 
megértenek. Az érthetetlenül megnyilvánuló missziós 
tanítvány nyilván nem töltheti be hivatását.

A	misszió	teljes	folyamatát	mindennek	figyelembevételé-
vel	a	következőképpen	határozza	meg	a	téma	egyik	alap-
dokumentuma, az Ad Gentes zsinati határozat:

Ehhez	 hasonlóan	 az	Újraépítve	 című	 könyv	 szerzői,	 ko-
runk egyik legsikeresebb missziós plébániai modelljének 
kialakítói,	Michael	White	és	Tom	Corcoran	egy	rendkívül	
természetes,	barátságra	épülő	kapcsolatfelvételi	folyama-
tot ajánlanak:

A	„templomon”	természetesen	azt	a	barátságossá	és	befoga-
dóvá	tett	közösséget	érti,	amelynek	minden	összejövetelét	
az	újonnan	érkezők	szempontjai	szerint	alakítottak	ki.

1. Krisztusi	jelenlét:	párbeszéd	és	szeretetszolgálatok	(AG	11-12.)

2. Az	evangélium	hirdetése	és	a	megtérés	(AG	13.)

3. A	katekumenátus	fázisa:	bevezetés	a	keresztény	életbe	(AG	14.)

		Ápoljunk	barátságokat	

  imádkozzunk azokért az emberekért, akiket meg szeretnénk szólítani 

		meséljük	el	nekik,	hogyan	változott	meg	az	életünk	

  hívjuk el barátainkat a templomba 
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Szóbeli tanúságtétel és igehirdetés

Már	az	eddigiekből	is	nyilvánvaló,	hogy	egy	hosszabb-rö-
videbb	 előkészítő	 szakasz	 után	 el	 kell	 érkeznie	 az	 evan-
géliumi üzenet átadásának: „Hosszabb távon azonban az 
élet legszebb tanúságtétele is kevés, ha nem kíséri és igazol-
ja az, amit Péter apostol így fejez ki: »Adjatok számot remény-
ségetekről!«. Ezt a reménységünket ki kell fejteni a Jézus 
Krisztusról szóló világos és egyértelmű beszéddel. A Jó 
Hírt, amelyet először az élet tanúságtétele mutatott be, előbb-
utóbb az élet igéjének hirdetése kell, hogy kövesse. Addig nem 
lehet szó teljes értékű evangelizációról, amíg nem hir-
detjük a názáreti Jézusnak, Isten Fiának nevét, tanítását, 
életét, ígéreteit, Országát és annak igazságát.”	(EN	22.)

A fenti igazságnak különösképpen érvényesülnie kell 
olyan missziós találkozások alkalmával, amikor nincs 
idő	 hosszú	 együttlétekre	 az	 evangelizált	 személyekkel,	
melyek	 során	 „eléjük	 élhetnénk”	 az	 evangéliumot.	 Ezen	

egyszeri, s talán megismételhetetlen találkozások alkal-
mával egyértelműen és világosan meg kell tudnunk fo-
galmazni üzenetünket,	az	Egyház	Jézus	Krisztusról	szóló	
változatlan tanúságtételét. Mivel az evangelizáció fogal-
mát	szűkebb	értelemben	egy	üzenet	átadásaként	határoz-
zuk meg, különösen fel kell készülnünk erre a feladatra. 
Fontos, hogy minden missziós tevékenységünk ennek 
az üzenetnek az elhangzását, közvetítését szolgálja. 
Ellenkező esetben saját öncélú ötleteinket fogjuk meg-
valósítani, amelyek semmiféle lelki hasznot nem hoznak. 
Itt	ismét	adjuk	át	a	szót	II.	János	Pál	pápának,	aki	újból	fel-
hívja	 figyelmünket	 az	 igehirdetés	 jelentőségére:	 „Az ige-
hirdetésnek a misszióban mindig elsőbbsége van. Az Egyház 
nem tekinthet el Krisztus kifejezett parancsától; nem szabad 
az emberek előtt elhallgatnia az örömhírt, hogy Isten szereti és 
üdvözíti őket.”	(RMI	44.)

Miért	olyan	fontos	a	Jézus	Krisztusról	szóló	üzenet	han-
goztatása? Mert nem csak hirdeti Krisztust, de be is ve-
zet jelenlétébe. Ez adja az igehirdetés hatékonyságát: 

„Az evangelizáció mindig magában foglalta annak egyértelmű 
meghirdetését – ami hatékonyságának mintegy alapját, kö-
zéppontját és csúcsát képezi –, hogy Krisztusban minden 
embernek föl van ajánlva az üdvösség, mint Isten kegyel-
mének és irgalmának ingyenes ajándéka. Erre irányul 
minden missziós tevékenység, amely feltárja a kezdettől fog-
va elrejtett titkot, melyet Krisztus leplezett le (vö. Ef  3,3-9; Kol 
1,26-29), és be is vezet abba. Ez a misszió, és az egész Egyház 
életének középpontja, az egész evangelizáció fundamentuma. 
Ennek meghirdetése kiemelkedő és helyettesíthetetlen fontos-
sággal bír a sokféle missziós munkában, mivel bevezet »Isten 
szeretetének titkába, aki szoros személyi közösségre hív Krisz-
tusban«, és megnyitja a megtérés útját.”	(RM	44.)

A	Szentatya	itt	világossá	teszi,	hogy	a	hirdetett	evangéli-
um, amely Istennek Krisztusban megnyilvánuló szerete-
téről	szól,	hordozza	és	valóságosan	ki	 is	nyilatkoztatja	a	
hallgatókban	ezt	a	szeretetet.	Ugyanakkor	csak	ez,	az	Is-
ten	Fiáról	szóló	evangélium	hordozza	ezt	az	erőt.	A	Szent-
atya	ezért	nem hagy kétséget afelől, hogy mit kell tartal-
maznia igehirdetésünknek: „A hithirdetés tárgya Jézus 
Krisztus, akit megfeszítettek, meghalt és feltámadt: Őál-
tala szabadulunk meg teljesen és ténylegesen a gonosztól, a 
bűntől és a haláltól; Őbenne ajándékozza Isten az »új életet«, 
az isteni és örök életet. Ez az a »jó hír«, amely az embert 
és az emberiség történetét megváltoztatja, és amelynek 
megismerésére minden népnek joga van.” (RM	44.)

A Jézus Krisztusról szóló örömhír hangoztatása tehát 
erővel bír,	olyan	erővel,	amely	megváltoztatja	az	embert	
és a történelmet: „…akkor beszélünk evangelizálásról, amikor 
az Egyház magának az általa hirdetett Isteni Üzenetnek erejé-
vel megtéríteni igyekszik az embereket és az emberi közössége-
ket.”	(EN	18.)

Tanúságtevő	 és	 igehirdető	 erőfeszítéseink	 közben	 ezért	
mindvégig bíznunk kell abban, hogy  nem vagyunk pusz-
tán önmagunk eszére és erejére hagyva. Az általunk hir-
detett	igazságról	a Szentlélek, az Igazság Lelke tesz ta-

Tanúságtevő és igehirdető erőfeszítéseink közben 
ezért mindvégig bíznunk kell abban, hogy  nem 
vagyunk pusztán önmagunk eszére és erejére hagyva.
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núságot	(vö.	Jn	16,13),	egyenesen hallgatóink szívében: 
„…ezért a misszionárius nem bátortalanodik el, és hitének tanú-
ságtételétől nem áll el sem ellenséges, sem közömbös környezet-
ben. Tudja, hogy az Atya Lelke szól általa (vö. Mt 10,17-20; Lk 
12,11-12), és az apostolokkal együtt vallja: »Mi és a Szentlélek 
ennek tanúi vagyunk« (ApCsel 5,32). Tudja, hogy nem emberi 
igazságot hirdet, hanem »Isten Igéjét«, amely sajátos benső és 
titokzatos erővel rendelkezik.”	(RMI	45.)

Ennek tudatában a feladat, amelyre küldetést kaptunk, 
már	nem	tűnik	olyan	nagynak	és	ijesztőnek.	Nem	nekünk	
kell	a	saját	erőnkből	„megtéríteni	az	embereket”.	Ez	való-
ban	visszás	és	reménytelen	vállalkozás	lenne.	Nekünk	az	
a	dolgunk,	hogy	hűségesen	szóljuk	Isten	üzenetét:	a	való-
di	munkát	Ő	végzi	hallgatóink	szívében!

Isten	nem	valamilyen	rejtett	és	különleges	módon	akarja	
elérni	 az	 embereket,	hogy	hitre	 jussanak.	Szent	Pál	úgy	
fogalmaz,	hogy	 a	mi	 ajkunkon	 szólal(hat)	meg	 az	 a	 taní-
tás,	amely	üdvösségre	vezeti	az	embereket	(vö.	Róm	10,8).	

„Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte meg 
Istent	 isteni	bölcsességében,	ezért	úgy	 tetszett	 Istennek	
–	mondja	Szent	Pál	–	hogy	balgaságnak	látszó	igehirdetés-
sel	üdvözítse	a	hívőket”	(1Kor	1,21).	Bármilyen	hihetetlen	
tehát,	mérhetetlen	jelentőséggel	bír	az	emberek	számára,	
hogy	megnyitjuk-e	az	 ajkunkat	ezzel	 az	üzenettel:	 „Min-
denki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hív-
ják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek ab-
ban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, 
aki hirdesse? … Eszerint a hit hallásból van, a hallás pe-
dig Krisztus szava által.”	(Róm	10,13-14.17.)

„A hit a hirdetésből fakad – foglalja össze mindezt II. János Pál 
pápa – és minden egyházi közösség indulását és életét minden 
egyes hívőnek az üzenetre adott személyes válaszából nyeri. 
Ahogyan az egész üdvrend Krisztusra irányul, így az ő titkának 
hirdetése is minden missziós munka célja.”	(RMI	44.)

1.5. Üzenetünk: az evangélium

„Kérve kérlek az Istenre és Jézus Krisztusra, aki ítélkezni fog élők 
és holtak fölött, az ő eljövetelére és országára: hirdesd az evangé-
liumot, állj vele elő akár alkalmas, akár alkamatlan. Érvelj, ints, 
buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim	4,1-2)

A misszióval kapcsolatban általában a bátorságról és a lel-
kesedésről	szoktunk	beszélni,	mint	szükséges	kellékekről.	
Szent	Pál	azonban	figyelmünkbe	ajánl	még	valamit,	még-
pedig a hozzáértést. Ebben a fejezetben arról beszélünk 
majd, hogy mi az az üzenet, amit átadunk hallgatóinknak, 
beszélgetőtársainknak	a	misszió	eseményei	során.	Arról	
már	előbb	is	szóltunk,	hogy	ennek	az	üzenetnek	a	közép-
pontjában	 Jézus	 Krisztusnak,	 a	Megváltónak	 kell	 állnia.	
Mégis fontos tudnunk, hogy mi a Krisztusról szóló Evan-
gélium belső logikája, mit jelent számunkra a megvál-
tás, amit elhozott nekünk, és hogy pontosan mire akar-
juk meghívni hallgatóinkat. 

Az	üdvösség	evangéliuma	(örömhíre)	az	egész	emberhez	
szól: így értelméhez is – különben hogyan fogadhatná el 
bárki	 is?	 S	 ezt	 az	Örömhírt	 az	 Egyháznak	 azzal	 az	 erő-
vel,	 világossággal	 és	 fegyelmezettséggel	 kell	 hirdetnie,	
ahogyan kapta. Különösen igaz ez akkor, amikor számos 
ismeretlen	 ember	 előtt	 szólunk:	 tipikusan	 ilyenek	 a	 kö-
zösségeink,	plébániáink	által	szervezett	nyitott	missziós	
események. Szavainkat ilyenkor azoknak az embereknek 
a gondolkodásmódjához alakítjuk, akik semmit, vagy na-
gyon keveset tudnak a kereszténység valódi tanításáról. 
A statisztikák szerint Budapesten ez az emberek több 
mint	 80	 százalékát	 jelenti.	 Alapvetően	 a	 hit	 első	 meg-
hirdetésének	szituációja	ez.	A	világos,	egyszerű	és	össze-
szedett	üzenet	hangoztatása	 azért	 is	 fontos,	mert	még	a	
keresztény	 családi	 háttérből	 érkező,	 de	 vallásukat	mára	
már nem gyakorló emberek tudatában is keverednek a 
különböző	divatos	elképzelések	és	a	nem-keresztény	val-
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lások tanításai az Egyház tanításával. Egyszóval nagy a 
káosz: Krisztus világosságára van szükség. Ez pedig azt 
jelenti, hogy nem beszélhetünk összevissza: Jézus Krisz-
tus hirdetése a kinyilatkoztatás tényeinek ismertetését 
jelenti, egy adott cél, a hallgatók hitre vezetésének ér-
dekében.

Az első meghirdetés  az  evangelizáció teljes 
folyamatában

Az	első	meghirdetés	fentebb	ismertetett	helyzetében	ige-
hirdetésünkben és tanúságtételünkben a kérügmát kell 
átadnunk. Ez a görög szó hirdetést, meghirdetést jelent, 
és	az	evangéliumi	üzenetnek	az	első	meghirdetésben	el-
hangzó formáját jelenti. Ez a keresztény hit legtömörebb 
megfogalmazása, mely a hallgatók felé isteni meghívást 
közvetít. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy 
mindez	 nem	meríti	 ki	 az	 evangelizáció	 tágabban	 értett	
fogalmát, vagyis a személy keresztény formálásának fo-
lyamatát, hiszen abba a katekézis, a szentségekre való 
felkészülés,	sőt	maga	a	szentségi	élet	és	a	megszentelődés	
szüntelenül tartó folyamata is beletartozik. A kérügmati-
kus evangelizáció az Egyház missziójának kezdő, de ép-
pen ezért alapvető fontosságú lépése, amelyben mint 
mikrokozmoszban megjelenik a keresztény tanítás min-
den	 fontos	eleme:	megfigyelhetjük	a	Credo-val	való	pár-
huzamosságát	 és	 szentháromságos	 felépítését	 is.	Ugyan-
akkor	hordozza	a	keresztény	ember	előtt	élethosszig	ott	
álló	kihívásokat	is:	az	Isten	melletti	döntés,	a	hit	és	a	bűn-
bánat	kihívását,	az	Isten	szeretetére	való	nyitottság,	és	az	
Egyházban való megmaradás, kitartás kérdéseit.

A kérügma az apostoli igehirdetés középpontja: mennyei 
ajándék az Egyház számára, amelynek újbóli felismeré-
se és örömteli hirdetése által Isten megérinti az emberi 
szíveket: „Újra felfedeztük, hogy … alapvető szerepe van az 
első igehirdetésnek, vagy »kérügmának« az evangelizáló 
tevékenységben, és minden Egyházat megújító szándékban. 
A kérügma szentháromságos. A Szentlélek tüze ez, aki nyelvek 
formájában ajándékozza magát, és fölébreszti bennünk a 
Jézus Krisztusba vetett hitet, aki halálával és feltámadásá-
val kinyilatkoztatja és közli velünk az Atya végtelen irgalmát. 

A katekéta ajkán újra meg újra felhangzik az első igehirdetés: 
»Jézus Krisztus szeret téged. Életét adta azért, hogy üdvözítsen, 
és most mindennap melletted él, hogy megvilágosítson, meg-
erősítsen, megszabadítson téged.« Amikor azt mondjuk, hogy 
ez a hirdetés »az első«, az nem azt jelenti, hogy a kezdetnél ott 
van, azután elfelejtjük, vagy más, azokat felülmúló tartalmak-
kal helyettesítjük. Minőségi értelemben véve első, mert ez a fő 
üzenet, melyet különféle módokon újra és újra meg kell hallgat-
ni…”	(EG	164.)

Az	első	meghirdetés	helyét	és	szerepét	a	misszió	folyama-
tában	igen	frappánsan	fogalmazza	meg	a	Katekézis	Álta-
lános	Direktóriuma	(KÁD):	„Az első meghirdetés a még nem 
hívőkhöz és azokhoz szól, akik ténylegesen vallási közömbös-
ségben élnek. Feladata, hogy hirdesse az evangéliumot és meg-
térésre hívjon. Az »evangélium első hirdetésétől különböző ka-
tekézis« elősegíti és érleli a kezdeti megtérést azáltal, hogy hitre 
neveli a megtértet és betestesíti a keresztény közösségbe. Az Ige 
szolgálatának e két módja kiegészíti egymást. Az első hirdetés, 
melyre minden keresztény meghívást kap, része a »menjetek« 
parancsnak, melyet Jézus tanítványainak adott; ezért magá-
ban foglalja, hogy idegenben, röviden adja elő mondandóját.” 
(KÁD	61.)

Az	első	meghirdetésnek	tehát	tartalmaznia kell az evan-
géliumot és a megtérésre hívást	(lásd	lejjebb	hat	pontos	
kérügmánkat!),	ugyanakkor	rövidnek kell lennie – az ide-
gen környezetben nyilván csak a lényegre szorítkozha-
tunk. 

A kérügma rövidsége és tömörsége tehát erény, és nem 
hiba. Súlyos félreértés a kérügmatikus igehirdetésen szá-
mon kérni a katolikus Egyház teljes tanítást, a liturgia, a 
szentségtan, a morális és az ekkléziológia kifejtését – ez 
egész	egyszerűen	nem	feladata.	Aki	a	kérügmatikus	evan-
gelizáció szituációjában beszédének súlypontját ezekre 
az egyébként nagyon fontos kérdésekre helyezi, veszé-
lyezteti az egész evangelizációs folyamat sikerét: olyan, 
mintha	a	ház	alapja	helyett	rögtön	a	falat	akarná	felhúzni.	
A	 kérügmatikus	 üzenet	 középpontjában	 ugyanis	 Jézus	
Krisztus	személye	áll,	az	általa	megszerzett	megváltás	és	
a	vele	való	személyes	kapcsolat	összefüggésében.
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„A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem 
rakhat.”	 (1Kor	 3,11)	 –	 mondja	 Szent	 Pál.	 Az	 evangélium	
üzenete	 teljes	 és	 egész:	 a	 fent	 jelzett	 témakörök	 ugyan-
is	 belőle	mind	kibonthatók,	 illetve	 alapjára	 felépíthetők.	
A	kérügma,	 vagyis	 a	 Megváltó	 Jézus	 helyett	 azonban	
először	nem	hirdethetünk	mást,	különben	építményünk	
összeomlik. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy 
egyházi hovatartozásunkat titkolnánk, vagy hogy el kel-
lene	hallgatnunk,	hogyha	Jézussal	való	személyes	találko-
zásunkat épp egy gyónás alkalmával éltük át. A lényeg, 
hogy mondandónk középpontjában Jézus Krisztus 
személye és hozzá fűződő kapcsolatunk álljon, amire 
meghívjuk hallgatóinkat is. A	fenti	idézet	(KÁD)	világos	
megfogalmazása szerint a hitigazságok szisztematikus ki-
bontása „az evangélium első hirdetéstől különböző	(vagyis	azt	
követő)	katekézis” feladata.

Nagyon	 fontos	 pontosítása	 az	 Egyház	 minden	 tagjára	
vonatkozó missziós küldetésnek a fenti mondat: „Az első 
hirdetés, melyre minden keresztény meghívást kap, része a 
»menjetek« parancsnak, melyet Jézus tanítványainak adott.” 
E szerint minden keresztény – így a laikusok is – ren-
delkeznek azzal a joggal, hogy rövid kérügmatikus be-
szédben kifejtsék hitük lényegét. Erre laikusok esetében 
legtöbbször személyes beszélgetés közben, tanúságtétel 
formájában kerül sor, amelynek azonban hordoznia kell a 
kérügma üzenetének tartalmát és felhívó jellegét.

A kérügma tartalma

II.	 János	 Pál	 pápa	 hat	 kérügmatikus	 beszédet	 ajánl	 a	 fi-
gyelmünkbe	az	Apostolok	Cselekedeteiből	 (ApCsel	2,22-
39;	 3,12-26;	 4,9-12;	 5,29-32;	 10,34-43;	 13,16-41)	 mint	 a	
missziós beszéd példáit. „Ezek a beszédek, amelyeket Péter és 
Pál tartottak, mintául szolgálhatnak. Jézust hirdetik, megtérés-
re szólítanak, arra, hogy Krisztust hittel elfogadjuk, és engedjük, 
hogy a Lélek által hozzá hasonuljunk.”	(RMI	24.)

Tekintsük most át ezt az üzenetet, amelyet evangelizáci-
ónk	során	át	akarunk	adni	az	embereknek!	(Ebben	a	rész-
ben	főként	a	Szent	András	Evangelizációs	Iskola	alapítója,	
Jose	H.	Prado	Flores:	Hogyan	evangelizáljuk	a	megkeresz-
telteket?	c.	könyvének	gondolatmenetére	támaszkodunk.)	

Az evangélium egyenes beszéd: feltárja élethelyzetünket, 
konkrét megoldást kínál és konkrét cselekvésre hív meg. 
Az Újszövetségben számos helyen találkozhatunk rövi-
debb	 vagy	hosszabb	megfogalmazásával.	Mi	most	 Jézus	
Krisztus egyik mondatából indulunk ki: „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”	(Jn	3,16)

Ebben az egyetlen mondatban egy egész univerzum tárul 
fel.	Vizsgáljuk	meg	közelebbről	állításait:

Isten	a	„világot”,	vagyis	minden	teremtményét	személye-
sen	és	ajándékozó	szeretettel	szereti.	A	Szentírás	világo-
san hirdeti: „Az Isten szeretet”	(1Jn	4,8).	Teremtő	Atya,	aki	
szeretetből	 teremtette	meg	 az	 embert,	 azért,	 hogy	meg-
ossza vele a létezés, az élet örömét. Az egész világot neki 
ajándékozta.	 Legbensőbb	 terve	mégis	 az	 volt,	 hogy	 sze-
retetegységben élhessen vele. Isten olyan teremtményt 
akart,	 aki	 képes	 Őt	 szabadon	 viszontszeretni,	 vele	 sze-
retetkapcsolatban	 élni:	 Isten	 azért	 teremtette	 az	 embert,	
hogy „megismerje és szeresse Teremtőjét; a földön az egyetlen 
teremtmény, amelyet Isten önmagáért akart. … Kegyelemből 
szövetségre hívatott a Teremtőjével, hogy hittel és szeretettel 
válaszoljon neki, amit helyette senki meg nem tehet.”	 (KEK	
356-357.)

Isten	szeretete	és	atyai	gondoskodása	az	ember	iránt	nyil-
vánvaló	az	egész	teremtéstörténetben	(Ter	1-3.).	Hűsége	és	
ragaszkodása túlmegy minden emberi elképzelésen. Bár 
elfordultunk	tőle	és	fellázadtunk	ellene,	Ő	minden	teremt-
ményét	 ma	 is	 szeretetből	 élteti:	 gondoskodik	 rólunk	 és	
személyesen szeret bennünket. Mennyire vágyakozik arra, 
hogy megismerjük és átéljük szeretetének mélységeit!

„Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhat-
ja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is: 
én akkor sem feledkezem meg rólad.”	(Iz	49,15)

„A hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az 
én szeretetem nem hagy el sosem.”	(Iz	54,10)

1. ISTEN MA SZERET TÉGED!
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Ezek a szavak ma nekünk és hozzánk szólnak. Isten nem 
„általában”	 szereti	 a	 világot:	 téged	 szeret	mint	 egyedi	 és	
megismételhetetlen teremtményét, most, ebben a pilla-
natban.	 Szeretete	 feltétlen	 és	 állandó.	Nem	 azért	 szeret,	
mert	 jó	 vagyok,	mert	 az	Ő	 szempontjai	 szerint	 jól	 telje-
sítek.	Én	elfordulhatok	tőle,	de	Ő	sohasem	teszi	ezt.	Isten	
a	szeretet,	és	nem	tud	nem	szeretni.	Éppen	ezért	mindig,	
minden emberhez szól az üzenet: Isten ma szeret téged.

Életünk	 legfontosabb	 ténye	 ez.	 Valódi	 örömhír!	Milyen	
szép is lenne a világ, ha minden ember Isten szeretetét 
tükrözné vissza. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Ha Isten 
szeret, vajon honnan a temérdek fájdalom és szenvedés, 
amit egymásnak és önmaguknak okoznak az emberek? 
A	kiindulásul	választott	evangéliumi	mondat	utal	rá,	hogy	
világunk	nemcsak	teremtett	és	szeretett	világ,	hanem	el-
veszett	világ	is,	amely	megmentésre	szorul.	Ahogyan	az	
Isten	 szeretetéről	 szóló	 üzenet	 is	 személyes,	 az	 emberi-
ségre	nehezedő	közös	teher	is	személyesen	érint		téged,	és	
a	következő	mondatban	foglalható	össze:

Ezért	érezzük	távol	önmagunktól	Istent,	s	ezért	tűnik	re-
ménytelennek az emberiség helyzete. A Szentírás tanúsága 
szerint bajaink gyökere az, hogy az ember történelmé-
nek hajnalán fellázadt Isten ellen és szabad akaratá-
ból felmondta vele a szeretetkapcsolatot.	A	bűnbeesés	
történetét a Teremtés könyve 3. fejezete mondja el. Ennek 
lényege, hogy „az ördögtől megkísértett ember hagyta, hogy 
szívében meghaljon a Teremtője iránti bizalom, és visszaélve 
szabadságával nem engedelmeskedett Isten parancsának. Eb-
ben állt az ember első bűne.” (KEK	397.)	Az	ember	Isten	nél-
küli	szabadságot	akart.	Nem	ismeri	el,	hogy	a	Teremtőtől	
függ,	 hogy	 alá	 van	 vetve	 a	 teremtés	 törvényeinek	 és	 az	
erkölcsi normáknak, melyek a szabadság használatát kor-
látozzák	 (vö.	KEK	396).	A	valóságban	az	ember	nem	lett	
szabad,	hanem	Isten	uralma	helyett	a	démoninak	rendeli	
alá	magát	(vö.	Róm	6,15-23).	A bűnbeesés következtében 
Ádám leszármazottai mind bukott emberi természettel, 
az áteredő bűn állapotában születnek:

2. A BŰN ELVÁLASZT ISTEN SZERETETÉTŐL

„Egy ember (Ádám) által lépett a világba a bűn, majd a bűn fo-
lyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztály-
része lett, mert mindnyájan bűnbe estek.”	(Róm	5,12)	

„Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét.” 
(Róm	3,23)	

A	Szentírás	 tanúsága	szerint	az	ember	ezzel	a	bűn,	a	ha-
lál	és	a	gonosz	lélek	rabszolgája	lett	(vö.	Ef	2,1-2;	Jn	8,34).	
A bűn legtragikusabb következménye annak elválasztó 
jellege:	elválaszt	bennünket	 Istentől,	 szeretetétől,	közel-
ségétől	és	kegyelmétől.	„Nem, nem rövid az Úr keze: meg tud-
na szabadítani, s a füle nem süket a hallásra. Nem, hanem a ti 
gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. 
Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benne-
teket.”	(Iz	59,1-2)

Az	 áteredő	bűn	 terhével	 születő	 ember	már	 elválasztott	
állapotban	 jön	 a	 világra,	 s	 bűnre	 hajló	 természete	miatt	
elkövetett	 saját	 bűnei	még	 súlyosbítják	helyzetét.	A	 kis-
gyermekeknek	 is	 kiszolgáltatott	 keresztségben	 Isten	 „el-
törli az áteredő bűnt, és az embert ismét Isten felé fordítja, de a 
meggyöngült és rosszra hajló természetet sújtó következmények 
megmaradnak az emberben és lelki harcra hívják.”	(KEK	405.).	
Ha a megkeresztelt ember alulmarad ebben a harcban, ha-
lálos	bűnbe	esve	az	ő	osztályrésze	is	a	lelki	halál.

Az ember Isten kegyelme, segítsége nélkül képtelen arra, 
hogy	 bűnös	 állapotát	 megváltoztassa.	 Sem	 az	 áteredő	
bűntől,	 sem	cselekedeti	bűneitől,	 sem	azok	következmé-
nyeitől	 nem	 képes	 megszabadulni	 a	 saját	 erőfeszítései	
által: „Hiszen az ember nem válthatja meg magát, senki sem 
adhat Istennek váltságdíjat magáért. Igen drága lelkének vált-
sága, soha meg nem fizetheti, hogy örökké éljen és ne jusson az 
enyészetre.”	(Zsolt	49,8-10)

A bűn, ha el nem törlik valahogyan, büntetést von ma-
gára: „A bűn zsoldja (következménye) a halál”	 (Róm	 6,23).	
Ez	nem	más,	mint	az	Istentől	való	elválasztottság	végér-
vényes formája: az örök halál, amit a Szentírás pokolnak 
nevez.	A	szentmise	VI.	eucharisztikus	imádsága	foglalja	
össze	talán	legjobban	a	bűnös	ember	reménytelen	állapo-
tát – de rámutat a szabadulás útjára is:
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látozzák	 (vö.	KEK	396).	A	valóságban	az	ember	nem	lett	
szabad,	hanem	Isten	uralma	helyett	a	démoninak	rendeli	
alá	magát	(vö.	Róm	6,15-23).	A bűnbeesés következtében 
Ádám leszármazottai mind bukott emberi természettel, 
az áteredő bűn állapotában születnek:

2. A BŰN ELVÁLASZT ISTEN SZERETETÉTŐL

„Egy ember (Ádám) által lépett a világba a bűn, majd a bűn fo-
lyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztály-
része lett, mert mindnyájan bűnbe estek.”	(Róm	5,12)	

„Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik Isten dicsőségét.” 
(Róm	3,23)	

A	Szentírás	 tanúsága	szerint	az	ember	ezzel	a	bűn,	a	ha-
lál	és	a	gonosz	lélek	rabszolgája	lett	(vö.	Ef	2,1-2;	Jn	8,34).	
A bűn legtragikusabb következménye annak elválasztó 
jellege:	elválaszt	bennünket	 Istentől,	 szeretetétől,	közel-
ségétől	és	kegyelmétől.	„Nem, nem rövid az Úr keze: meg tud-
na szabadítani, s a füle nem süket a hallásra. Nem, hanem a ti 
gonoszságaitok ütöttek szakadékot köztetek és Istenetek között. 
Bűneitek fedik el arcát előletek, hogy ne hallgasson meg benne-
teket.”	(Iz	59,1-2)

Az	 áteredő	bűn	 terhével	 születő	 ember	már	 elválasztott	
állapotban	 jön	 a	 világra,	 s	 bűnre	 hajló	 természete	miatt	
elkövetett	 saját	 bűnei	még	 súlyosbítják	helyzetét.	A	 kis-
gyermekeknek	 is	 kiszolgáltatott	 keresztségben	 Isten	 „el-
törli az áteredő bűnt, és az embert ismét Isten felé fordítja, de a 
meggyöngült és rosszra hajló természetet sújtó következmények 
megmaradnak az emberben és lelki harcra hívják.”	(KEK	405.).	
Ha a megkeresztelt ember alulmarad ebben a harcban, ha-
lálos	bűnbe	esve	az	ő	osztályrésze	is	a	lelki	halál.

Az ember Isten kegyelme, segítsége nélkül képtelen arra, 
hogy	 bűnös	 állapotát	 megváltoztassa.	 Sem	 az	 áteredő	
bűntől,	 sem	cselekedeti	bűneitől,	 sem	azok	következmé-
nyeitől	 nem	 képes	 megszabadulni	 a	 saját	 erőfeszítései	
által: „Hiszen az ember nem válthatja meg magát, senki sem 
adhat Istennek váltságdíjat magáért. Igen drága lelkének vált-
sága, soha meg nem fizetheti, hogy örökké éljen és ne jusson az 
enyészetre.”	(Zsolt	49,8-10)

A bűn, ha el nem törlik valahogyan, büntetést von ma-
gára: „A bűn zsoldja (következménye) a halál”	 (Róm	 6,23).	
Ez	nem	más,	mint	az	Istentől	való	elválasztottság	végér-
vényes formája: az örök halál, amit a Szentírás pokolnak 
nevez.	A	szentmise	VI.	eucharisztikus	imádsága	foglalja	
össze	talán	legjobban	a	bűnös	ember	reménytelen	állapo-
tát – de rámutat a szabadulás útjára is:
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„Ámbár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk 
hozzád, te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent Fiad 
ugyanis, aki egyedül volt Igaz közöttünk, a mi kezünkre adta 
önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék.”

Isten	örök	szeretete	teremtményei	iránt	a	bűnbeesés	után	
is	 megingathatatlan	 maradt:	 nem	 nézhette	 el	 az	 ember	
végérvényes	pusztulását.	Éppen	ez	a	nagy	hír	áll	válasz-
tott	evangéliumi	mondatunk	középpontjában:	„Úgy szeret-
te Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”	(Jn	3,16)

Bűneink	 következményeit	 Isten	 egyszülött	 Fia	 vállalta	
magára,	 akit	 az	Atya	végtelen	 szeretetéből	 értünk	 adott.	
Az örömhír középpontja, szíve tehát egy személy: Jézus, 
aki	halálával	és	feltámadásával	már	elkészítette	számodra	
a menekülés útját:

a) Jézus Krisztus kereszthalála elhozta a bűnök 
bocsánatát

A	történelem	egy	meghatározott,	 jól	 előkészített	pillana-
tában, „amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte az Ő 
Fiát, aki asszonytól született”	(Gal	4,4).	Ő,	aki	a	Szentlélektől	
fogantatott,	 születésétől fogva és mindvégig bűntelen 
volt.	 Így	 Jézus,	 az	 ártatlan	 áldozati	 Bárány,	 aki	 áteredő	
bűn	nélkül	született,	alkalmas	volt	arra,	hogy	magára ve-
gye valamennyiünk bűnét.

A kereszten ártatlanul szenvedve elviselte büntetésün-
ket, halálával	megsemmisítette	bűneinket:	„Vétkeinket sa-
ját testében felvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, 
s az igazságnak éljünk.”	(1Pt	2,24)

Lerótta	 Isten	 előtt	 a	 bűn	miatti	 adósságunkat,	 amit	ma-
gunk	sohasem	tudtunk	volna	kifizetni.	Kiváltott,	megvál-
tott	bennünket	a	bűn	és	a	halál	fogságából:	„Megbocsátotta 
minden bűnünket. A követelményeivel ellenünk szóló adósleve-
let eltörölte, az útból eltávolította, és a keresztre szegezte.”	(Kol	
2,13b-14)

3. JÉZUS MÁR MEGVÁLTOTT TÉGED!

Az Atya Krisztusban győzelmet aratott a bennünket 
uraló gonosz lélek felett is: „Lefegyverezte a fejedelemsége-
ket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította, és 
Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.”	(Kol	2,15)

Ahogyan	Ádám	hűtlensége	 és	 lázadása	 az	 egész	 emberi-
séget	elszakította	Istentől,	Jézus Krisztus szabadító tette 
elhozta a bűnbocsánatot és az Istennel való kiengesz-
telődés lehetőségét minden ember számára: „Amint 
tehát egynek (Ádámnak) vétke minden emberre kárhozatot 
hozott, ugyanúgy egynek (Jézus Krisztusnak) üdvösséget szerző 
tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.” 
(Róm	5,18)

Krisztus halálával az őseinktől örökölt lázadó természet 
is erőtlenebbé vált, hogy átadja a helyét a Szentlélek által 
adott	istengyermeki	természetnek:	„Hiszen tudjuk, hogy a 
régi embert azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bű-
nös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így 
meghalt, megszabadult a bűntől.”	(Róm	6,6-7)

„Szent Péter az isteni tervbe vetett apostoli hitet így fejezi ki: 
»Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadul-
tatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen élet-
módból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta bá-
ránynak a drága vére árán. Ő előre, még a világ teremtése előtt 
kiválasztatott, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok« 
(1Pt 1,18-20). Az eredeti bűnt követő emberi bűnök büntetése a 
halál. Amikor tulajdon Fiát szolga alakjában, tudniillik az ele-
sett és a bűn miatt halálra szánt emberség formájában küldte el, 
Isten »őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk őbenne.« (2Kor 5,21).”	 (KEK	
602.)

b) Feltámadásával megszerezte számunkra az 
új életet

Jézus	Krisztus	kereszthalála	elhozta	a	bűnök	bocsánatát,	
de ennél még több történt: harmadnapra föltámadt a halál-
ból!	Föltámadásával	pedig	új	életet	ajándékozott	nekünk.	

„Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúl-
tak, íme újjá lett minden!”	–	kiált	 fel	Szent	Pál	 (2Kor	5,17).	
Igen: megszabadultunk régi életformánk, a bűn zsar-
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tott	bennünket	a	bűn	és	a	halál	fogságából:	„Megbocsátotta 
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3. JÉZUS MÁR MEGVÁLTOTT TÉGED!

Az Atya Krisztusban győzelmet aratott a bennünket 
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tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.” 
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Krisztus halálával az őseinktől örökölt lázadó természet 
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mi Isten igazsága legyünk őbenne.« (2Kor 5,21).”	 (KEK	
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nokságából, Jézus Krisztus pedig nekünk ajándékozza 
az Ő feltámadott életét! A	 bűn	 halálával	 megholt	 ha-
lottakból,	a	harag	gyermekeiből	(vö.	Ef	2,1-3)	Krisztussal	
egyesülve,	 az	 ő	fiúságából	 részesülve	 fogadott	fiakká,	 Is-
ten	gyermekeivé	válhatunk	(vö.	Róm	8,15;	Jn	1,12).		Hiszen	
a	bűn	akadályát	eltörölve	Jézus	Krisztus	visszaajándékoz	
minket	az	Atyának.	Így	már	nem	vagyunk	tőle	elválasztva,	
hanem	újból	 a	vele	való	egységben,	 éltető	közelségében,	
áldásában,	szeretetében	élhetünk.	Jézus	Krisztus	mindent	
visszaszerzett	 nekünk,	 amit	 a	 bűnbeeséssel	 és	 saját	 bű-
neink	miatt	elvesztettünk.	 Istent	ezért	szólíthatjuk	biza-
lommal	Atyánknak.	S	azért	is,	mert	Krisztus bennünk élő 
Lelke mindent megad nekünk, hogy Isten gyermekeihez 
méltón, szeretetben, szentségben és örömben éljünk: 

„Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha a Lélekkel 
elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Nem a szolgaság 
lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem 
a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk Abba, Atya! 
A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei 
vagyunk.”	(Róm	8,13-16)

Az	új	élet	tehát	bűnbocsánatot	és	megigazulást,	istengyer-
mekséget, a kegyelemben való újjászületést, a Szenthá-
romsággal	való	éltető	közösséget,	valamint	a	 feltámadás	
és az örök élet reményét jelenti nekünk: „A húsvéti misz-
tériumnak két összetevője van: Krisztus a halálával megsza-
badított bennünket a bűntől, föltámadásával pedig megnyitja 
utunkat az új életre. Az egyik elsősorban a megigazulás, mely 
visszahelyez bennünket Isten kegyelmébe, »hogy miként Krisz-
tus föltámadott a halálból, úgy mi is az új életben élhessünk« 
(Róm 6,4). Ez az új élet a bűn feletti győzelem és a kegyelemben 
való részesedés.

A másik összetevő a fogadott fiúság megvalósulása, mert az em-
berek Krisztus testvéreivé válnak, ahogyan maga Jézus nevezi 
tanítványait a föltámadása után: »Menjetek, és vigyétek hírül 
testvéreimnek…!« (Mt 28,10). Testvérek nem a természet alap-
ján, hanem a kegyelem ajándékaként, mert ez a fogadott fiúság 
valós részesedést jelent az egyetlen Fiú életében, ami teljesség-
gel az ő föltámadásában nyilvánult meg.

Végül Krisztus föltámadása – és maga a föltámadott Krisztus 
– a mi eljövendő föltámadásunk elve és forrása: »Krisztus föltá-
madott a halálból, elsőként a halottak közül…, amint ugyanis 
Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre 
is kel« (1Kor 15,20-22). E beteljesedés várása közben a föltáma-
dott Krisztus hívei szívében él. A keresztények benne ízlelik »az 
eljövendő világ erőit« (Zsid 6,5), és életüket Krisztus elragadja 
az isteni élet kebelére, hogy »akik élnek, már nem önmaguknak 
éljenek, hanem neki, aki értük meghalt és föltámadott« (2Kor 
5,15).”	(KEK	654-655.)

Jézus	 Krisztus	 eltörölte	 bűneinket,	 visszaszerezte	 ártat-
lanságunkat,	visszaajándékozta	nekünk	az	Atya	szeretetét	
és	megnyitotta	utunkat	 az	örök	éltre.	Ezt	 az	Atya	szere-
tetéből	merítve,	önkéntes	áldozata	árán	szerezte	meg	ne-
künk,	mindezért	semmit	sem	tettünk.	Ezeket a kincseket 
ajándékba kapjuk Istentől – ha elfogadjuk.	 Vajon	mit	
kell	 tennünk,	 hogy	 befogadhassuk	 Isten	 szeretetét?	 Vá-
lasztott	mottónk	világosan	fogalmaz:	„aki benne – az egy-
szülött	fiúban,	 Jézusban	–	hisz”, az kerüli el a pusztulást, 
azé az örök élet ajándéka. Mint minden emberhez, hoz-
zánk is szól tehát a felszólítás:

Jézus	Krisztus	 az	 Isten	 szeretetében	megélt	 új	 életet	 kí-
nálja fel minden embernek. Egy igazi és radikális újrakez-
dést	a	kegyelem	erejéből.	Ezért	az	Egyház	nem	tehet	mást,	
mint	hogy	visszhangozza	Jézus	Krisztus	meghívását	erre	
az új életre: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten or-
szága. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” (Mk	1,15)

a) Higgyetek az evangéliumban = Higgyetek 
Krisztusban! 

Az	Úr	Jézus	felhívása	minden	kor	minden	emberéhez	szól:	
higgyetek	 az	 evangéliumban,	 az	 örömhírben!	 Az	öröm-
hír	 az,	 hogy	 Isten	 bűneitek	 ellenére	 szeret	 benneteket.	
Az	örömhír	 az,	 hogy	 Isten	 országa,	 vagyis	 szeretetteli	
uralma	most	közel	jött	hozzátok,	és	elérhető	számotokra.	
Az	örömhír	az,	hogy	elküldte	az	ő	Fiát,	hogy	eltörölje	bű-

4. HIGGY ÉS TÉRJ MEG JÉZUS KRISZTUSHOZ!



44 45MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

nokságából, Jézus Krisztus pedig nekünk ajándékozza 
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hanem	újból	 a	vele	való	egységben,	 éltető	közelségében,	
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méltón, szeretetben, szentségben és örömben éljünk: 

„Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok. De ha a Lélekkel 
elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Nem a szolgaság 
lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem 
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mekséget, a kegyelemben való újjászületést, a Szenthá-
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badított bennünket a bűntől, föltámadásával pedig megnyitja 
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mint	hogy	visszhangozza	Jézus	Krisztus	meghívását	erre	
az új életre: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten or-
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neiteket! Az Örömhír az, hogy ha hittel és bűnbánattal 
visszafordultok hozzá, az Atya visszafogad bennete-
ket és eláraszt szeretetével.

Az	 apostoli	 igehirdetés	 középpontjában	 Jézus	 Krisztus	
személye	áll.	Isten	országa	őbenne	jött	el,	Isten	szeretete	
általa	 vált	 kézzelfoghatóvá	 és	 elérhetővé	minden	 ember	
számára. Ezért az apostoli igehirdetés a Jézus Krisztus-
ba vetett hitre szólítja fel az embereket: „…aki hisz benne, 
elnyeri bűnei bocsánatát.”	(ApCsel	10,43)

„… általa a bűnök bocsánatát hirdetjük nektek. (…) általa min-
denki mentesül a bűntől, aki csak hisz.”	(ApCsel	13,38-39)

„Térjetek meg –	 felelte	Péter	 –, és keresztelkedjék meg mind-
egyiktek Jézus Krisztusban a bűnök bocsánatára. Így megkap-
játok a Szentlélek ajándékát.”	(ApCsel	2,38)

„Ha visszanyúlunk az Egyház eredetéhez –	 írja	 II.	 János	 Pál	
pápa – akkor ott világosan megtaláljuk azt az állítást, hogy 
egyedül Jézus mindenkinek a Megváltója, és egyedül Ő ké-
pes kinyilatkoztatni Istent, és minket Istenhez elvezetni. A zsi-
dók vallási hatóságainak, amelyek az apostolokat faggatták 
arról, hogy Péter meggyógyította a bénát, azoknak Péter így vá-
laszolt: »A názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre 
feszítettetek, és akit Isten feltámasztott a halálból, az ő segítsé-
gével áll ez itt előttetek egészségesen. … Mert nem adatott más 
név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk« (ApCsel 4,10.12). 
Ez a szanhedrin előtti kijelentés egyetemes érvényű minden 
emberre – zsidókra és pogányokra –, az üdvösség csak Jézus 
Krisztusból fakad.”	(RMI	5.)

A	 Jézus	 Krisztusba,	mint	 Isten	 Fiába	 és	Megváltóba	 ve-
tett	 hit,	 „aki	 meghalt	 bűneinkért	 és	 megigazulásunkért	
feltámadt”,	 szükséges	 az	 üdvösséghez.	A hit szabad vá-
lasz mindarra, amit Isten számunkra ajándékként Jézus 
Krisztusban felkínált.	Egyúttal	elismerése	annak	is,	hogy	
Jézus	az	egyetlen	út	Istenhez,	ahogyan	ő	mondja:	„senki	
sem	juthat	el	az	Atyához,	csak	általam”	(Jn	14,6b).	Ha Jé-
zus Krisztusban hiszek, lemondok az üdvösség minden 
más lehetőségéről, rálépek a keskeny útra, és teljes bi-
zalmamat belé vetem.

Az	ember	 természetesen	 szabad.	Vissza	 is	utasíthatja	 Is-
ten	 ajándékát.	De	 addig,	 amíg	 csak	 él,	 az	Atya	 szeretete	
ostromolni	 fogja,	 s	 Jézus	minden	 nap	 bebocsátást	 kér	 a	
szívébe: „Buzdulj tehát föl és térj meg! Nézd, az ajtó előtt állok 
és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, 
vele eszem, ő meg velem.”	(Jel	3,19-20)

b) Térjetek meg!

A	megtérés	az	eredeti	görögben	(„metanoia”)	teljes,	180	fo-
kos fordulatot jelent. A Szentírás logikája szerint a saját 
útját járó bűnös ember megáll, visszafordul és visszatér 
Istenhez. A magyar bibliafordításokban a metanoiá-t sok-
szor	 egyszerűen	 bűnbánatnak	 fordítják,	 amely	 jelentést	
valóban tökéletesen lefedi, de több annál. Igazi gazdagsá-
ga	akkor	tárul	föl	előttünk,	ha	tanulmányozzuk	Jézus	pél-
dabeszédét	a	tékozló	fiúról	(Lk	15,11-24).	A	szabadságával	
és	 atyja	 szeretetével	 visszaélő	 fiú	 életének	mélypontján	
döntést hoz, és visszatér édesapjához. Ennek a folyamat-
nak	valóban	lényegi	része	a	bűnbánat,	a	nagy	cél,	Atyához	
való visszatérés érdekében: „Útra kelek, hazamegyek apám-
hoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teelened.”	(Lk	
15,18)

Amikor	 Jézus	 Krisztus	 által	 visszatérünk	 az	 Atyához,	
természetesen	 bűnbánatot	 kell	 tartanunk.	 Aki Jézust, 
az Igazságot választja, az ellene kell, hogy mondjon a 
bűnnek és a sátánnak. Fel kell ismernünk mindazokat 
a	 tetteinket,	 szokásainkat	 és	 tisztátalan	 viszonyulásain-
kat,	amelyek	nem	egyeztethetőek	össze	Isten	akaratával.	
Döntést	 kell	 hoznunk,	 hogy	 mindent	 felszámolunk	 éle-
tünkben, ami nem kedves Isten szemében. E lépés nem 
könnyű,	 viszont	 szükséges.	 A	 Szentlélek	 segítségére	 és	
vezetésére azonban bizonyosan számíthatunk. „Amikor 
eljön –	ígéri	Jézus	– meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról 
és az ítéletről. …ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” 
(Jn	16,8-13)

A	tékozló	fiú	történetéből	látszik,	hogy	hazatérő	gyerme-
két	atyja	kitörő	örömmel	fogadja.	Nem	vádolás	és	büntetés,	
hanem	felmagasztalás	és	dicsőség	lett	az	osztályrésze.	Ezt	
tapasztaljuk meg valamennyien, akik visszatérünk hozzá.
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Az	Úr	 Jézus	megnyitotta	 az	 utat	 közöttünk	 és	mennyei	
Atyánk	között,	s	ha	hittel	befogadjuk	őt,	elvezet	bennün-
ket	 az	 Atyával	 való	 teljes	 belső	 közösségre.	 Atyánkkal	
való	kapcsolatunk	ugyanis	a	bűnbeesés	és	saját	személyes	
bűneink	miatt	megsérült.	Talán	még	emlékszünk	Ádám-
ra,	aki	a	bűneset	előtt	teljes	egységben	és	szeretetben	volt	
együtt	az	Atyával,	utána	azonban	elrejtőzött	előle	szégye-
nében.	Szégyen	és	félelem:	Ádám	gyermekeiként	leggyak-
rabban ez határozza meg Istennel való kapcsolatunkat ma 
is.	A	büntetéstől	félve	rejtegetjük	Isten	elől	életünket.	Ho-
gyan változik meg ez az alapállásunk? Hogyan bizonyo-
sodhatunk meg arról, hogy Isten valóban az a feltétle-
nül szerető Atya, akiről az első pontban hallottunk?

Örömhírünk az, hogy kérdésünkre megvan a válasz: a 
Szentlélek kiáradása által.	 Jézus	 azzal	 biztatta	 tanítvá-
nyait,	hogy	a	benne	hívőknek	elküldi	a	Szentlélek	ajándé-
kát	(Jn	7,39),	s	így	megismerik	az	Atya	szeretetét	(Jn	17,26).	
Arra	 is	 buzdította	követőit,	 hogy	buzgón	kérjék	 a	Lélek	
kiáradását életükre: „Azt mondom azért nektek, kérjetek és 
kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nek-
tek… Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyer-
mekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szent-
lelket azoknak, akik kérik tőle.”	(Lk	11,9.13)	Jézus	szava	tehát	
hozzád is szól:

Jézus az evangéliumokban soha nem elégedett meg 
azzal, hogy az általa hirdetett Isten országáról csupán 
beszéljen, hanem be is mutatta az isteni szeretet haté-
konyságát,	jelenlétét	és	erejét.	Ő,	aki	küldi	a	Szentlelket	a	
mennyből,	ma	is	azt	akarja,	hogy	az	emberek		tapasztalják	
meg	az	Istennel	való	közösség	boldogságát	a	Lélek	kiára-
dása által.

„Isten elküldte Fiának Lelkét a szívünkbe, aki azt kiáltja »Abba, 
Atya!« (Gal 4,6). Ez a hívő megismerés csak a Szentlélekben le-
hetséges. Hogy valaki közösségben lehessen Krisztussal, annak 
első föltétele, hogy megérintse a Szentlélek. … A Szentlélek az 
első a maga kegyelmével hitünk ébresztésében és abban az új 

5. FOGADD BE ISTEN SZERETETÉT A SZENTLÉLEK ÁLTAL! 

életben, amely nem más, mint megismerni az egyedüli Atyát, és 
akit ő küldött, Jézus Krisztust (vö. Jn 17,3).”	(KEK	683.	684.)

Az apostolok misszióját bemutató bibliai helyek sokasága 
szerint a kérügmatikus igehirdetést a Szentlélek intenzív 
működése	kísérte,	amely	jelekben,	csodákban	és	megtéré-
sekben	nyilvánult	meg	(ApCsel	2,22-39	–	Péter	pünkösdi	
beszéde;	3,12-26;	4,9-12	–	a	sánta	koldus	meggyógyítása	a	
templomban;	 10,34-43	 –	A	Szentlélek	 kiáradása	Kornéli-
usz	házában;	14,8-10	–	Szent	Pál	csodái	Lisztrában;	14,1-
3	–	Szent	Pál	Ikóniumban;	19,6-7	–	a	Szentlélek	leszáll	az	
efézusi	testvérekre.)	Az emberek egész lényükben meg-
tapasztalták Isten rájuk kiáradó személyes szeretetét, 
ahogy	 ezt	 a	 Kornéliusz	 házában	 bekövetkezett	 esemé-
nyek mutatják. A szöveg hangsúlyozza, hogy a spontán 
feltörő	dicsőítés	a	Szentlélek	Úristen	megtapasztalásának	
jele: „Péter még be sem fejezte beszédét (kérügmatikus	 ige-
hirdetés!), s a Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta 
a tanítást. A zsidókból lett keresztények, akik Péterrel érkeztek, 
ámulatba estek, hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is ki-
árad. Mert hallották, hogy megkapják a nyelvek adományát és 
magasztalják Istent.”	(ApCsel	10,44-46)

Az	 apostoli	 misszió	 folyamatát	 Szent	 Pál	 a	 következő-
képpen foglalja össze: „Őbenne ti is megkaptátok a megígért 
Szentlélek pecsétjét miután hallottátok az igazságról szóló ta-
nítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne.” (Ef	1,13)	
(Vö.	még:	Róm	5,1-5;	Gal	3,2)

Ez a harmadik lépés, az új élet megízlelése kihagyhatat-
lan	és	alapvető	fontosságú	a	kérügmatikus	evangelizáció	
folyamatában. Minden további tanítás, katekézis, szent-
ségi  felkészítés erre a személyesen átélt találkozás-él-
ményre épül	(vö.	KÁD	55.).

A	 Szentlélek,	 az	 Igazság	 Lelke,	 aki	 elvezet	 bennünket	 a	
teljes	igazságra	(vö.	Jn	16,13),	teszi	valóságossá	mindazt	a	
hallgatókban, amit az isteni igazságok hirdetnek.

„Senki sem mondhatja: »Jézus az Úr«, csakis a Szentlélek által.” 
(1Kor	12,3)



48 49MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.
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„Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, s én is szeretni 
fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.”	(Jn	14,23)

A	 Szentlélek	 magához	 az	 Atyához	 kapcsol	 bennünket:	
nem	 csak	 értelmünkkel	 fogadjuk	 el,	 hogy	 az	 Atya	 visz-
szafogadott	minket	 és	 gyermekei	 lettünk,	 de	 át	 is	 élhet-
jük	ölelő	szeretetét.	Az Isten szeretetéről szóló tanítás, a 
kérügma első pontja, hirdetett igazságból a Lélek által 
tapasztalattá lesz.

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott 
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”	(Róm	5,5)

Jézus	Krisztus	nagyon	sok	követője	tesz	tanúságot	arról,	
hogy	 Isten	 szeretetének	 megtapasztalása	 megrendítette	
és	 teljesen	 átalakította	 belső	 világát.	 (Ezek	 az	 emberek	
kortársaink,	egyszerű	hívők,	nem	régi	idők	nagy	szentjei!)	
Sokan valódi újjászületésként élték meg mindezt. Isten tá-
voli	és	bizonytalan	lehetőségből	bizonyossággá	vált	a	szá-
mukra:	 így	már	értjük,	hogyan	halhattak	meg	oly	sokan	
a történelem folyamán pusztán a hitükért. A titok nyitja, 
hogy	hitük	valódi	meggyőződéssé	vált	a	Szentlélek	kinyi-
latkoztatása által.

Mennyei	Atyánk,	amikor	Jézus	Krisztus	által	önmagához	
visszahívja	 az	 embert,	 nem	 egy	 elszigetelt	 „szülő-gyer-
mek”	kapcsolatra	hívja	meg.	Bensőséges	szeretetre	hív,	de	
sok	testvér	között.	Az	Atya	gyermekeinek	közösségére,	az	
Egyházra mindannyiunknak szüksége van:

„Maga a hithirdetés ugyanis csak akkor éri el a teljességét, ha az 
emberek megértik, befogadják, magukévá teszik és szívükkel ra-
gaszkodnak hozzá. (…) Aki tehát befogadja az evangéliumot, az 
ragaszkodik az  »Istenországhoz«, a »megújult világhoz«, a dol-
gok megújult szemléletéhez, az új életmódhoz, a megváltozott kö-
zösségi élethez. (…) Ez a csatlakozás nem lehet elvont, nem 
lehet csupán elméleti, hanem gyakorlatilag is meg kell 
nyilatkoznia azzal, hogy valaki láthatóan belép a hívek 
közösségébe. Akik tehát az új élet útjára léptek, tagjai lesznek 
egy közösségnek, mely önmagában is jele az új életnek.”	(EN	23.)

6. JÖJJ, ÉS LÉGY TAGJA A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGNEK! 

Az	Atya	célja	az,	hogy	Jézus	Krisztus	által	szeretetközös-
ségbe szólítsa az egész emberiséget, hogy „Krisztusban, 
mint Főben újra egybegyűjtsön mindent, ami a mennyben és 
a földön van”	 (Ef	1,10).	Krisztust	befogadva,	 illetve	Krisz-
tus Testébe, az Egyházba belépve egyesültünk a mennyel, 
hiszen	kapcsolatba	kerültünk	Atyánkkal,	és	Krisztusban	
a mennyei Egyház tagjaival is: „Ezért már nem vagytok 
idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten 
családjának tagjai.”	 (Ef	2,19).	Ugyanakkor	testvéreivé vál-
tunk hívő kortársainknak is, akikkel együtt alkotjuk itt a 
földön a „család”, vagyis az Egyház látható részét. VI. 
Pál pápa tanításából kiderül, hogy a hithirdetés része 
a megtérő meghívása a keresztény közösségbe. Ez a 
közösség	 nagyon	 is	megragadható,	 konkrét:	 első	 közelí-
tésben az egyetemes Egyház, még konkrétabban pedig az 
evangelizáló saját közössége.

Az	Egyházhoz	 és	 konkrétabban	 egy	meghatározott	 egy-
házi	 közösséghez	 való	 tartozás	 alapvető	 fontosságú	 éle-
tünkben. A közösségen kívül hitünk és megtérésünk 
tartóssága nagyon is kétséges.	Az	elszigetelten	élő	ke-
resztény nélkülözi  a közösség hitének megtartó erejét a 
világ	 erőteljes	vonzásával	 szemben.	Nélkülözi	 azokat	 az	
életadó szolgálatokat, amelyeket csak a közösségben kap-
hat meg: az Ige szolgálatát, a buzdítás és a jó tanács szol-
gálatát,	nem	részesül	az	Egyház	szentségei	által	nyújtott	
segítségből	 –	 és	 kimarad	 a	 testvérek	mindennapi	 baráti	
segítségnyújtásából is. Ezen kívül egymagában nem ké-
pes arra, hogy élethivatását betöltse. Az Úr Jézus ugyanis 
minden testvérnek sajátos hivatást és szolgálatot szán, 
az ehhez szükséges lelki ajándékokkal (karizmákkal) 
együtt. Mindenkinek megvan a maga konkrét feladata 
az Egyház nagy missziós küldetésében, Krisztus testének 
felépítésében. Ezekkel az ajándékokkal építik egymást 
a testvérek, tehát mérhetetlenül nagy szükségünk van 
egymásra!	Ebben	azonban	csak	a	 „Test”,	egy	 látható	kö-
zösség tagjaként részesülhetünk. Csak így tölthetjük be 
sajátos	hivatásunkat,	együttműködve,	sőt	egybeépülve	a	
többi	taggal.

„A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy hasz-
náljon vele. … Isten határozta meg minden egyes tag feladatát 
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a testben, tetszése szerint. … A szem nem mondhatja a kéznek 
»Nincs rád szükségem« vagy a fej a lábnak: »Nincs rád szük-
ségem«. … Ti Krisztusnak Teste vagytok, és egyenként tagjai.” 
(1Kor	12,7.	18.	21.	27)

Az új testvérnek tehát egy nagyon konkrét meghívást 
kell átnyújtanunk közösségünkbe, plébániánkra, mert 
számára	ez	a	megmaradás	és	a	hitbéli	fejlődés	útja.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az	Egyház	által	hirdetett	ürömhír,	az	evangélium	tehát	a	
következő	 rövid	 pontokban	 foglalható	 össze.	 Legyen	 ez	
tanúságtételeink vázlata:

1. Isten ma szeret Téged!
A	mennyei	Atya	örök	szeretettel	szeret,	akkor	is,	ha	elfor-
dultál	Tőle.

2. A bűn elválaszt Isten szeretetétől.
Bűneid	választanak	el	szeretete	és	kegyelme	teljességétől.

3. Jézus már megváltott Téged!
Jézus	 feláldozta	magát	 érted,	 és	 ezzel	 elhárította	 az	 aka-
dályt.

4. Higgy és térj meg Jézus Krisztushoz!
Jézus	melletti	döntésed	és	bűnbánatod	visszavezet	téged	
az	Atyához.

5. Fogadd be Isten szeretetét a Szentlélek által!
Engedd,	hogy	Atyád	szeretete	átalakítsa	életedet.

6. Jöjj, és légy tagja a keresztény közösségnek!  
Megmaradásod és kiteljesedésed helye az Egyház.

1.6. Hogyan adjuk át 
az evangéliumot?

A	kérügmatikus	evangelizáció	első	pillanatától	 egyetlen	
cél vezérel bennünket: Szeretnénk, ha hallgatónkban hit 
ébredne, és válaszolna Jézus Krisztus meghívására. Po-
zitív válasza készíti el az utat a Szentlélek kiáradása és az 
Egyház	közösségébe	való	belépése	előtt.	Megbízatásunk	
arra	szól,	hogy	nagy	szeretettel,	de	pontosan	közvetítsük	
hallgatónknak az evangélium üzenetét, a kérügmát.

Természetesen valódi találkozásokra, beszélgetésekre 
törekszünk,	 tehát	szeretettel	odafigyelünk	beszélgetőtár-
sunk személyére, szavaira, ez azonban mégsem jelenti azt, 
hogy teljesen átengedjük neki a beszélgetés irányítását, és 
mi már nem is mondjuk el üzenetünket. Ha jól végezzük 
dolgunkat, két szempontunk – az örömteli emberi talál-
kozás és az evangélium hirdetése – nem akadályozza, 
hanem segíti egymást.

Az	evangélium	hirdetésére,	 a	 konkrét	 „bevetésre”	 jól	 fel	
kell	készülnünk.	Nézzük	meg	mi	is	kell	hozzá.	Először	is,	
el kell mélyednünk az evangélium üzenetében. Biztosnak 
kell	lennünk	a	kérgümában,	illetve	annak	belső	összefüg-
géseiben.	 Fontos,	 hogy	 a	 kérügma	mellett	 felkészüljünk	
saját tanúságtételünk elmondására is. Istennel megélt tör-
ténetünk egyes részleteinek a kérügma pontjainál törté-
nő	elmondása	 teszi	személyessé	és	hitelessé	mondaniva-
lónkat. Az is szükséges, hogy mondanivalónkat odaillő 
szentírási részekkel is alá tudjuk támasztani. A kérüg-
ma	pontjaihoz	tartozó	legfontosabb	igeverseket	lehetőleg	
memorizáljuk! Fel kell készülnünk lélekben: rendszeres 
és céltudatos közbenjáró imádsággal, böjttel és bűn-
bánattal	(legjobb,	ha	a	szolgálat	előtt		szentgyónást	vég-
zünk).	Gondoskodjunk	előre	megfelelő	szolgálótársról	 is,	
akivel	harmóniában	tudunk	együtt	dolgozni.
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Az	 Úr	 Jézus	 rendelkezése	 szerint	 ugyanis	 kettesével 
szolgálunk,	de	a	szót	főként	egyikünk	viszi	a	beszélgetés	
kiegyensúlyozott	vonalvezetése	érdekében.	A	másik	köz-
ben csendesen imádkozik magában, s csak akkor szól, ha 
lényeges meglátással szolgálhatja a beszélgetést.

Nézzük	meg,	hogyan és milyen gyakorlati céllal történik 
a kérügmatikus evangelizáció, milyen célokat tartunk 
szem	előtt	egyes	pontjainak	kifejtése	közben.

Vegyünk	egy	klasszikus	helyzetet:	egy	utcai	színpad	mel-
lett,	információs	sátornál,	vagy	egyik	„beszélgető	sátrunk”	
asztalánál	(Meghallgatlak-sátor)	látjuk	meg	az	érdeklődőt.	
Fontos,	hogy	megtaláljuk	a	motivált	embereket!	Udvaria-
san köszönünk, és megkérdezzük, tudja-e, miért jelentünk 
meg	ezen	a	feltűnő	módon.	Válaszunk	az,	hogy	azért,	mert	
szeretnénk	ha	találkozna	az	élő	Isten	szeretetével.	Itt	rög-
tön	vissza	is	kérdezhetünk:	ő	már	tapasztalta-e	életében	
Isten jelenlétének nyomait? Ez remek alkalom egy beve-
zető	 beszélgetésre,	 amikor	 türelemmel	 és	 szeretetteljes	
figyelemmel	 meghallgathatjuk	 beszélgetőtársunkat,	 aki	
ilyenkor	 általában	 bőségesen	 beszél	 életéről,	 élethelyze-
téről.	A	bevezető	beszélgetés	jelentőségéről	és	a	kérügma-
tikus misszió lefolyásáról Ferenc pápa érzékletes képet ad: 

„Ebben a mindig tiszteletteljes és udvarias igehirdetésben az első 
mozzanat a személyes párbeszéd, melyben a másik kifejezi és 
megosztja örömeit, reményeit, aggodalmait szeretteiért és sok 
egyéb dolgot, ami betölti a szívét. Csak e beszélgetés után le-
het bemutatni az igét, akár egy szentírási rész felolvasásával, 
vagy elmesélve azt, de mindig emlékeztetve az alapvető üzenet-
re: Isten személyes szeretetére, aki emberré lett, önmagát adta 
értünk; s mert él, felkínálja üdvösségét és barátságát. Olyan 
üzenet ez, amelyet alázatos és tanúságtevő, mindig tanulékony 
magatartással osztanak meg, annak a tudatában, hogy az oly 
gazdag és mély, hogy mindig felülmúl bennünket.”	(EG	128.)

Ha	tehát	eljött	a	megfelelő	pillanat,	mi	is	rátérünk	üzene-
tünkre:

1. ISTEN MA SZERET TÉGED!

A	mennyei	Atya	örök	szeretettel	szeret,	akkor	is,	ha	elfor-
dultál	Tőle.

Egész lényünkkel és szavainkkal megjeleníteni Isten fel-
tétel	nélküli	szeretetét	az	evangelizált	személy	előtt.	Fel-
kísérni	őt	a	Tábor	hegyére,	hogy	maga	Isten	jelenthesse	ki	
neki: „Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik…” (vö.	
José	Prado	Flores	i.m.	106.o)

A	bevezető	beszélgetés	alapján	meglátjuk,	hogy	beszélge-
tőtársunk	hol	nélkülözi	legjobban	Isten	szeretetét.	Beszél-
jünk	neki	az	Atya	gyengéd	szeretetéről,	amely	egyenesen	
őrá	irányul,	függetlenül	attól,	hogy	mennyire	élt	eddig	Is-
tennek	tetsző	életet.	Biztosítsuk	róla,	hogy	az	Atya	ismeri	
személyes problémáit és élethelyzetét, tud és akar is segí-
teni neki. Osszuk meg vele saját tanúságtételünk idevágó 
részleteit. Idézhetjük a Szentírás néhány alkalmas igéjét 
(ld.	az	előző	tanításban),	mint	Istennek	hallgatónkhoz	sze-
mélyesen szóló szavát.

Itt	többféle	reakcióval	találkozhatunk:	Ritka	az	elutasítás.	
Ezek	 a	 szavak	 erőteljesek,	 igazak	 és	 hordozzák	 a	 Szent-
lélek erejét. Sokan azonnal egyetértenek állításunkkal, és 
Istenhez	fűződő	kapcsolatukról	kezdenek	el	beszélni,	ar-
ról,	hogy	ők	 is	katolikusok,	meg	vannak	keresztelve	stb.	
–	Ez	ne	jelentse	a	beszélgetés	végét,	hiszen	az	esetek	döntő	
többségében	ezek	az	emberek	is	„innen”	vannak	a	megté-
résen.  Folytassuk bátran azzal, hogy Istennel való kapcso-
latuk	mélyíthető,	s	Isten	közelebb	akar	kerülni	hozzájuk.	
Ez mindig igaz: az evangélium mindig mindenkihez szól.

Van,	 aki	 egyszerűen	 visszakérdez:	 „Igen?	 Akkor	 miért	
nem	tapasztalom?”	Válaszunk	ilyenkor	egyszerű:	„Ehhez	
új	kapcsolatra	kell	lépnie	Istennel	a	Krisztusba	vetett	hit	
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CÉL

REAKCIÓ
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és	bűnbánat	által.”	(Itt	átléphetünk	a	következő	pontra,	rá-
mutatva	a	bűn	természetére	és	a	szabadulás	útjára.)

Máskor panaszáradat következik: „Igen, lehet, de mit érek 
vele,	 ha	 annyi	 bajom	 van!”	 Hallgassuk	 türelemmel,	 ma-
gunkban	 imádkozva:	 eközben	 még	 inkább	 feltárul	 előt-
tünk,	hogy	életének	mely	területén	van	szüksége	elsősor-
ban	Isten	gyógyítására.	Van,	amikor	a	történetből	világos,	
hogy	 a	 saját	 vagy	mások	 bűne	miatt	 került	 nehéz	 hely-
zetbe. Ekkor utalhatunk arra, hogy ennek egyáltalán nem 
kellene	így	lennie,	és	áttérhetünk	a	második	pontra,	amely	
a	bűn	romboló	hatásáról	szól.	Egy	idő	múlva	mindenkép-
pen vegyük vissza a beszélgetés fonalát.

Mindhárom esetben elindulhatunk tehát a második pont 
megvilágítása	 felé,	 az	emberi	egzisztencia	alapvető	sérü-
lésével,	a	bűnnel	kapcsolatban.	Fontos,	hogy	végig	őszinte	
szeretettel	és	érdeklődéssel	figyeljünk	beszélgetőtársunk-
ra, ne számításból, vagy képmutató módon. A Szentlélek, 
ha	 kérjük,	 előzetes	 imádságaink	 folyamán	 megadja	 ne-
künk	ezt	az	odaadó	figyelmet.	A	szeretetnek,	mint	az	első	
pont	témájának	itt	a	valóságban	is	meg	kell	jelennie	a	két	
ember	között.	Az	evangelizált	személy	nem	munkadarab,	
hanem	 Isten	 „szeme	 fénye”.	 Méltóságát	 és	 szabadságát	
mindenkor tiszteletben tartjuk!

Bűneid	választanak	el	szeretete	és	kegyelme	teljességétől.

Az	evangelizált	személy	Isten	előtt	ismerje	el	bűnös	voltát,	
lássa	meg,	hogy	a	bűn	„leárnyékolja”	életében	Isten	szere-
tetét	és	kegyelmét.	Lássa	be,	hogy	a	bűn	állapotából	a	saját	
erejéből	nem	szabadulhat	meg.

Az általános emberi állapot bemutatása: terhes örökség-
ként mindannyian önmagunkban hordozzuk az Isten elle-
ni lázadást, az engedetlenséget és a bizalmatlanságot vele 

2. A BŰN ELVÁLASZT ISTEN SZERETETÉTŐL
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CÉL

REAKCIÓ

szemben,	 s	 ez	 minden	 cselekedeti	 bűnünk	 alapja.	 Saját	
tanúságtételünk részeként elmondhatjuk, milyen volt az, 
amikor	a	Szentlélek	feltárta	a	bűn	valóságát.	Semmiképp	
nem	 feladatunk	 bűnöket	 rábizonyítani	 vagy	 vádolni	 őt!	
Természetesen	nem	kérünk	tőle	bűnvallást,	csak	helyzete	
felismerését. A beszélgetés végén kínálhatunk neki gyó-
nási	lehetőséget,	ha	lehetséges,	akár	a	helyszínen	is.

A	reakció	itt	is	változatos	lehet,	de	bízzunk	ismét	a	Szent-
lélek	meggyőző	munkájában,	aki	beszélgetőtársunk	szíve	
mélyén	visszhangozza	az	igazságot,	és	az	általunk	idézett	
igéket.	A	gyakorlat	 azt	mutatja,	hogy	még	a	bűntelensé-
güket	hangsúlyozók	döntő	többsége	is	pontosan	tisztában	
van	azzal,	hol	vannak	bajok	az	életében.	Nekünk	azonban	
nem	 kell	 kifaggatnunk,	 „gyóntatnunk”	 őket.	 Elég,	 ha	 a	
Szentírás segítségével elmondjuk, hogy a magunk ere-
jéből	 nem	 törölhetjük	 el	 bűneinket,	 s	 így	 következmé-
nyeiket,	büntetésünket	sem	háríthatjuk	el.	Egy	 jellemző	
válasz:	„Nekem	nincsenek	bűneim,	nem	vagyok	rosszabb,	
mint	más.”	A	mi	válaszunk:	„A	Szentírás	szerint	a	bűn	lé-
nyege	az,	hogy	nem	bízunk	mennyei	Atyánkban	és	nem	
engedelmeskedünk	neki.”	(Hitére	és	Istennel	való	kapcso-
latára	kérdeztünk	rá.)	Vagy:	„Aki minden törvényt megtart, 
egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét.”	(Jak	2,10)	Esetleg	
(kellő	tapintattal)	idézhetjük	Szent	Jánost:	„Ha azt állítjuk, 
hogy nincs bűnünk, önmagunkat vezetjük félre, és nincs ben-
nünk igazság.”	(1Jn	1,8)

Figyeljünk arra, hogy feladatunk nem a vitatkozás, ha-
nem	az,	hogy	az	üzenetet	a	lehető	legteljesebben	átadjuk.	
Az evangéliumot hirdetjük, és nem megyünk át magya-
rázkodásba.	Ha	valaki	elismeri,	hogy	a	bűn	jelen	van	éle-
tében,	 és	 belátja,	 hogy	meg	 kell	 szabadulnia	 attól	 követ-
kezményeivel	együtt,	ekkor	a	legalkalmasabb	átlépnünk	a	
következő	pontra.
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3. JÉZUS MÁR MEGVÁLTOTT TÉGED!

MÓDSZER

CÉL

Jézus	feláldozta	magát	érted,	és	ezzel	elhárította	az	Isten-
től	elválasztó	akadályt.

Lássa	meg	 Jézust,	 aki	megszerezte	 számára	 a	 bűnbocsá-
natot és az új életet, és mindezt neki is akarja ajándékozni. 
Állítsuk	 az	 evangelizált	 „szeme	 elé”	 Jézus	 Krisztust	 (vö.	
Gal	3,1),	úgy,	hogy	kedve	legyen	„megismerkedni”	vele.

Az	egyszülött	Fiát	értünk	szeretetből	odaadó	Atya	és	az	
önmagát	értünk	halálra	adó,	tiszta	és	emberszerető,	-gyó-
gyító Fiú története megragadja a szíveket. Tegyük világos-
sá,	hogy	a	feltámadott	Megváltó	konkrét	kapcsolatba	akar	
vele	kerülni,	hogy	neki	ajándékozza	az	üdvösséget	(mind-
azt,	 amit	 kereszthalála	 és	 feltámadása	 által	 megszerzett	
számára).	A	Szentlélek	velünk	lesz,	mert	azért	jött,	hogy	
tanúságot	tegyen	Jézusról	(Jn	15,26)	és	megdicsőítse	őt	(Jn	
16,14).	Mindezt	meg	is	teszi	hallgatónk	lelkiismeretében,	
ha	valóban	tiszta	szívvel	hirdetjük	Őt.

Természetesen	 itt	 is	 többféle	 reakció	 lehetséges,	 beszél-
hetnek	nekünk	más	vallásokról,	utakról	és	módszerekről.	
Mi	kedvesen,	de	határozottan	ragaszkodjunk	ahhoz	a	hit-
hez,	amit	magunk	is	kaptunk:	„Jézus	által	van	biztonságos	
utunk	Istenhez.”	(vö.	Ef	3,12).	Itt	ismét	fontos	szerepe	van	
tanúságtételünknek, hiszen a tanúknak jobban hisznek, 
mint a tanítóknak. Beszéljünk arról, hogy milyen körül-
mények	között,	hogyan	alakult	ki	bennünk	az	a	meggyő-
ződés,	 hogy	 Jézus	 valóságos,	 és	 ő	 az	 egyedüli	Megváltó.	
(Ha	 ilyen	meggyőződés	 nincs	 bennünk,	 akkor	 sürgősen	
köszönjünk el, és kérjünk meg valakit, hogy evangelizál-
jon	bennünket!)	A	nyitott	szívű	ember	következő	kérdése:	
„Hogyan	részesülhetek	a	megváltás	gyümölcseiben?”

REAKCIÓ

4. HIGGY ÉS TÉRJ MEG JÉZUS KRISZTUSHOZ!

MÓDSZER

CÉL

Jézus	melletti	döntésed	és	bűnbánatod	visszavezet	téged	
az	Atyához.

Beszélgetőtársunk	 fogadja	 el	 a	megváltás	 ajándékát	 a	 Jé-
zus	melletti	hitbéli	döntéssel.	Ha	erre	nyitott,	segítsünk	
neki,	hogy	a	beszélgetés	egy	alkalmas	pontján	(legjobb	a	
kérügma	hirdetésének	végén)	megvallja	hitét	az	Úr	előtt.

El kell mondanunk, hogy a megváltás ajándéka hit és 
megtérés	 (bűnbánat)	 által	 lesz	 az	 övé,	 így	 fogadhatja	 be.	
Világossá	kell	tennünk,	hogy	az	élő	Jézus	most	tanúja	be-
szélgetésünknek,	 és	 alig	 várja,	 hogy	 beszélgetőtársunk	
behívja	őt	a	szívébe,	ezzel	életközösségre	lépve	vele.	(Vö.	
Jel	3,20:	„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja sza-
vam és ajtót nyit, bemegyek hozzá…”)	Újból	beszéljünk	neki	
az	Atyáról,	 aki	vissza	akarja	 fogadni	és	be	akarja	 tölteni	
szeretetével	a	Szentlélek	által.	 Isten	szeretete	pedig	a	 Jé-
zus	Krisztusba	vetett	hit	„csatornáján”	keresztül	éri	el	őt	
(vö.	Róm	3,22).	Tegyük	fel	neki	a	kérdést	konkrétan,	hogy	
be	akarja-e	fogadni	Jézust,	és	át	akarja-e	adni	neki	egész	
életét.

Ez	a	beszélgetés	fordulópontja:	innentől	kezdve	beszélge-
tőtársunk	döntési	helyzetben	van.	Ezt	erősítsük	meg	ben-
ne, és mondjuk el, hogy bármikor, akár most is kapcsolat-
ba	léphet	Jézussal,	amiben	szívesen	segítünk	is…	Itt	meg	
kell	 kérdeznünk	 tőle,	 hogy	 akar-e	most	 Jézushoz	 szólni,	
megbánni	bűneit,	és	kijelenteni	őt	élete	Urának	és	egyet-
len Megváltójának?

Ha	 itt	elutasító,	vagy	kellemetlen	 számára	 a	beszélgetés,	
akkor	 megfelelő	 kontakt-információkkal	 ellátva	 (hátha	
azért	később	meggondolja).	Ezzel	tiszteljük	az	ember	sza-
badságát, és nem azzal, hogy fel sem kínáljuk neki a dön-

REAKCIÓ
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tés	lehetőségét.	Ha	nyitottságot	tapasztalunk,	folytassuk	a	
kérügmatikus üzenet átadását.

Ha megszakad a beszélgetés, megkérdezhetjük, hogy el-
bocsátásként	mondhatunk-e	fölötte	egy	áldást?	Akarja-e,	
hogy esetleg valami konkrét dologért imádkozzunk, ami 
problémát	jelent	a	számára?	(Vö.	EG	128.)	Meglepő,	de	ezt	
szinte senki nem utasítja vissza, még azok sem, akik végig 
kitartanak	amellett,	hogy	nincs	Isten…	Sőt,	az	imában	át-
élt	belső	tapasztalat	hatására	vannak,	akik	mégis	marad-
nak, és folytatják a dialógust!

Engedd,	hogy	Atyád	szeretete	átalakítsa	életedet!

Az	 evangelizált	 személy	vágyakozzon	 az	Atya	 szereteté-
nek	kiáradására	a	Szentlélek	által.	(Erre	is	az	üzenet	átadá-
sa	végén,	az	élet-átadó	imában	kerülhet	sor.)

A	kérügmatikus	igehirdetésben	a	Szentlélek	elsődlegesen	
az	Atya	szereteteként	jelenik	meg	(vö.	Róm	5,5).	Az	egész	
evangelizáció célja, hogy ez a szeretet célba érjen, és a te-
remtmény	 újból	 egyesüljön	 Teremtőjével.	 A	 Szentlélek	
Jézus	Krisztusba	vetett	hitünk	által,	az	Ő	közvetítésével	
árad	ki	ránk	(vagy	szabadul	fel	bennünk),	nagyon	is	átél-
hető	módon.	Jézus	mondja:	„Megismertettem velük nevedet, 
és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz 
Atyám, bennük legyen, és én is bennük legyek.” (Jn	17,26)

Természetesen	 beszélhetünk	 a	 Szentlélekről	 más	 össze-
függésben	 is.	 Például	 úgy,	 mint	 aki	 a	 feltámadott	 Jézus	
Krisztus életét, az új életet közvetíti számunkra: „»Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem: belsejéből 
az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.« Ezt a Lélekről 
mondta, akiben a benne hívők részesülnek.”	(Jn	7,37-39)

Vagy	úgy,	mint	aki	a	gyógyulást	és	a	szabadítást	hozza	el	
számára	Isten	színe	elől:	„Megmutatta nekem az élet vizének 

5. FOGADD BE ISTEN SZERETETÉT A SZENTLÉLEK ÁLTAL!

CÉL

folyóját, amely kristálytisztán fakadt az Isten és a Bárány trón-
jából.”	 (Jel	22,1)	„Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely 
mozog, élni fog… mert ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz 
és élni fog minden.”	(Ez	47,9)

A	 Szentlélek	 ezekben	 a	 fenti	 esetekben	 is	 az	 Atya	 örök	
szeretetét közvetíti, bemutatva nagyon is konkrét és ak-
tuális	működését	az	ember	életében.

Mondjuk	el,	hogy	a	Mennyei	Atya	vágyakozik	arra,	hogy	
Jézus	 Krisztus	 által	 szeretetközösségbe	 kerüljön	 vele.	
A Szentlélek kiáradásával éljük át, hogy hit és megtérés 
útján hazaérkeztünk, és valóban Isten gyermekévé vál-
tunk	(vö.	Róm	8,15-16).	Ha	megkeresztelt	emberrel	beszé-
lünk, mondjuk el, hogy mostani hitbéli lépése és a Szent-
lélekért való imádsága fel fogja szabadítani lelkében azt 
a	kegyelmet,	 amit	 a	keresztségben	kapott.	Tartsuk	szem	
előtt,	 hogy	 a	 Szentlélekkel	 való	 kapcsolatunknak	 egész	
életünkben jobban és jobban ki kell teljesednie: minden 
nap	 egyre	mélyebben	be	kell	 fogadnunk	őt,	 és	meg	kell	
újulnunk jelenléte által. Ezért, ha egy gyakorló keresz-
ténnyel imádkozunk, akkor is felajánlhatjuk neki a Szent-
lélek	kiáradásáért	mondott	közös	imádságot,	Jézus	Krisz-
tus tanításának szellemében: „Mert mindenki, aki kér, kap, 
aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. … Ha tehát ti, 
bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, meny-
nyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, aki 
kérik tőle.”	(Lk	11,10.13)

A Szentlélek mélyebb kiáradásáért mindig újra imádkoz-
hatunk.

Én	erre	nem	vagyok	méltó…	–	Önmagadban	valóban	nem,	
de	éppen	a	Jézus	Krisztusba	vetett	hit	és	a	megtérés	tesz	
alkalmassá, méltóvá a Szentlélek befogadására. 

MÓDSZER
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6. JÖJJ, ÉS LÉGY TAGJA A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉGNEK!

CÉL

Megmaradásod és kiteljesedésed helye az Egyház.

Az evangelizált személy értse meg, hogy a hit által nem 
csak	az	Atya	„elszigetelt”	gyermekeként	születik	meg,	ha-
nem közösségbe, testvérek közé, Isten családjába is. Szük-
sége	van	tehát	az	Egyházra,	mint	segítő	közösségre,	ahol	
hite kiteljesedik. Másrészt Krisztus Testének is szüksége 
van	rá,	az	ő	segítségére,	szolgálatára,	lelki	adományaira.

A	keresztény	közösséget	 itt	úgy	kell	bemutatnunk,	mint	
a megtért személy lelki családját. Tegyük számára nyil-
vánvalóvá,	hogy	a	„világban”	nem	nyer	megerősítést	és	tá-
mogatást	újonnan	megtalált	hite.	Jézus	Krisztus	hitében	
egyedül	Jézus	Krisztus	közösségébe	épülve	lehet	megma-
radni. A keresztény közösség az a hely, ahol jó tanáccsal, 
szeretettel,	a	továbbfejlődést	szolgáló	tanítással	és	 (hosz-
szabb	távon)	a	szentségek	erejével	segítik	benne	az	evan-
géliumi	mag	kifejlődését,	szárba	szökkenését.	Beszéljünk	
a	megtérőnek	arról	is,	hogy	Istennek	terve	van	az	életével:	
ő	az,	aki	a	Szentlélek	vezetése	által	ki	akarja	teljesíteni	ké-
pességeit, személyiségét. Az ember Istenben válhat valódi 
önmagává. Azután tegyük világossá: Istennek is szüksége 
van rá, az emberre. Szolgálatokat akar rábízni a többi em-
ber	üdvössége	érdekében.	Ezzel	a	megtérő	egész	további	
élete	új	 perspektívába	kerül,	 hiszen	 Isten	új	 életet	 adott	
neki.

De	 én	 eddig	 nem	 ezt	 tapasztaltam	 az	 Egyházban…	 –	
A	Szentlélek	folyamatosan	megújítja	az	Egyházat…	Gyere,	
társaimmal	együtt	várunk	a	csoportunkba!

MÓDSZER

REAKCIÓ

A BESZÉLGETÉS BEFEJEZŐ RÉSZE: A MEGTÉRÉSRE HÍVÁS

A megtérésre hívás elengedhetetlenül fontos része a misz-
sziós folyamatnak, az evangelizált személy adekvát vála-
sza	pedig	 a	hit	megvallása.	 (Vö.	RMI	46-47.;	EN	18.,	 22-
23.;	AG	13.;	Róm	10,9-10;	Mt	10,31)	Ha	ez	a	lépés	kimarad,	
akkor	nem	 adjuk	meg	 a	 lehetőségét	 annak,	 hogy	beszél-
getőtársunk	 igent	mondjon	 az	 Úr	 Jézus	meghívására	 és	
megtapasztalja az üdvösség jelenvalóságát. Ha be akarjuk 
tölteni missziós küldetésünket, ne hagyjuk el ezt a lépést! 
Bízzuk az Úrra, hogy kérdésünkre milyen válasz érkezik! 
Minderről	bővebben	lásd	rövid	kiegészítésünket	a	fejezet	
végén	„A	megtérésre	hívás	szükségessége”	címmel.

A	beszélgetés	során	több	kérdést	is	föltettünk	az	evangeli-
zált	személynek.	A	4.	pontnál:	„Be	akarod-e	fogadni	Jézust	
és	átadod-e	neki	teljesen	életedet?”	Az	5.	pontnál:	„Be	aka-
rod-e	fogadni	a	Szentlélek	ajándékát?”	–	Ha	a	válasz	ezekre	
a	kérdésekre	igenlő,	ajánljuk fel neki egy imádság lehe-
tőségét, amelyben mindezt megteheti.	Ekkor	lehetőség	
szerint	 félrehívjuk	egy	előre	 elkészített,	nyugodt	helyre,	
ahol	együtt	imádkozhatunk	vele.	(Alkalmi	sátor,	kápolna,	
Meghallgatlak-sátor,	közeli	templom,	plébánia	stb.)

Mivel	megtérőnk	a	hit	fogalmai	között	vélhetően	még	ne-
hezen igazodik el, ajánljuk fel neki, hogy egy mondatról 
mondatra	 előre	mondott	 imádságban	vezetjük	 az	Úrhoz.	
(„Imán	 kívül”	 természetesen	 közöljük	 vele	 annak	 tartal-
mát,	ill.	írott	szövegét	tanácsos	megmutatni.)	Itt	használ-
hatnánk a Hiszekegyet, esetleg a keresztségi fogadalom 
megújítási	formuláját	is	 (megkeresztelt	esetében	adekvát	
is	 lenne),	DE	mivel	most	a	 Jézussal	való	személyes	 talál-
kozásra készül, alkalmasabb egy személyes hangvételű 
imádságot mondani a hirdetett kérügma pontjai alap-
ján. Például	így:

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem,
és velem voltál életem minden napján!
Bocsáss meg, hogy bűneimmel megbántottalak Téged!
Köszönöm, hogy értem adtad Szent Fiadat, Jézus Krisztust,
hogy eltörölje bűneimet és életet adjon nekem!
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Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Hiszek benned. Hiszem, hogy feltámadtál és élsz.
Kérlek, most lépj be a szívem ajtaján!
Elfogadlak téged, mint egyetlen Uramat és Megváltómat.
Élj és uralkodj bennem mindörökre!

Szentlélek Úristen, kérlek áradj most ki rám!
Tölts el engem Atyám szeretetével!
Tisztíts meg engem, szabadíts meg engem minden gonosztól,
és vezess az igazság útján egész életemben!
Köszönöm hogy Isten családjába, az Egyházba hívtál, 
ahol táplálnak és befogadnak engem. Amen.

Ezen a ponton ajánljunk fel további közös spontán 
imádságot is személyes életproblémáiért, azért, hogy a 
Szentlélek	 segítségével	 megszabadulhasson	 az	 őt	 meg-
kötöző	 bűnöktől	 és	 szenvedélyektől	 (pl.	 alkoholizmus).	
Bárkivel, egy gyakorló kereszténnyel is tanácsos tovább 
imádkoznunk Isten mélyebb megismeréséért a Szentlélek 
által.	A	Szentlélekkel	való	betöltekezés	(Ef	5,18),	a	„szemé-
lyes	pünkösd”	megtapasztalására	minden	kereszténynek	
szüksége	van.	Ezt	az	Úr	szívesen	megadja	már	itt	a	kezdet	
kezdetén	is	(vö.	ApCsel	10,44-48	–	Péter	Kornéliusz	szá-
zados	házában.)

Az	 imádság	 után	 a	 megtérőben	 erősítsük	 meg	 a	 hitet,	
hogy	az	Úr	Jézus	elfogadja	őt,	hitét	és	imádságát,	hiszen	
megmondta: „Aki hozzám jön, nem taszítom el”	 (Jn	 6,37).	

„Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak.”	(Jn	3,17)	

„Az Emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, 
ami elveszett.”	(Lk	19,10)

A kérügmatikus evangelizáció minden pontja a továbbfej-
lődés	és	az	Egyházba	testesülés	lehetőségét	rejti.	Ha	van	
gyakorló	katolikus	múltja	a	megtérőnek,	az	imádság	után	
akár	 a	 helyszínen	 gyónási	 lehetőséget	 lehet	 felajánlani,	
hogy	bűnbánatát	teljessé	tegye.

1. Imádkozz Istenhez naponta bizalommal!	Az	imádság	a	hívő	em-
ber	lélegzetvétele:	életfunkció.	Értessük	meg	a	megtérővel,	hogy	a	
hit	az	Istennel	való	állandóan	kiteljesedő	kapcsolatot	jelenti.	Hinni	
annyi, mint kapcsolatban lenni Istennel. Mint minden kapcsolat, 
ez	 a	 kapcsolat	 is	 ápolásra	 szorul:	 együtt	kell	 lennünk	 azzal,	 akit	
szeretünk.	Az	 imádság	 ennek	 legközvetlenebb	módja.	Nem	más,	
mint beszélgetés Istennel. Hozzá, aki végtelenül szeret bennünket, 
bátran és bizalommal fordulhatunk minden kérdésünkkel, örö-
münkkel és bánatunkkal. Biztassuk testvérünket, hogy naponta 
forduljon Istenhez saját szavaival.

2. Olvasd a Szentírást!	A	megtérő	újonnan	megtalált	hitének	közép-
pontjában	Jézus	Krisztus	áll.	Ő	a	Megváltó,	az	Úr,	általa	jutunk	el	
az	Atyához.	Fontos,	hogy	Jézus	Krisztust,	művét	és	tanítását	tanú-
ságtételünkön	túl	„első	kézből”	is	megismerje.	Ennek	legjobb	mód-
ja	a	Szentírás,	elsősorban	az	evangéliumok	olvasása.	Ahogy	Jézus	
Krisztus	életét	szemléli,	elmélyül	hite	és	iránta	érzett	szeretete:	ez	
is	az	Istennel	való	személyes	kapcsolatot	mélyíti,	erősíti.	A	Szent-
írás által nem csupán ismeretekhez jutunk, olvasása a Szentlélek 
által	belülről	táplál	minket	Isten	kegyelmével:	„Nem csak kenyérrel 
él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik” (Mt	
4,4).	Erre	a	megerősítésre	szintén	naponta	szükségünk	van.	Fontos,	
hogy az evangelizáló személynél legyen legalább egy ajándékba 
adható	 füzetes	 evangélium.	 (Lukács	 evangéliumának	 katolikus	
fordítása	ilyen	kis	füzetes	formában	ma	is	közkézen	forog.)

3. Jöjj és légy tagja az Egyház élő közösségének! Ez nyomatékosí-
tása és konkretizálása a kérügma hatodik pontjában foglaltaknak. 
A közösségbe való meghívás soha nem lehet általános: „Hát ak-
kor	várunk	valamelyik	szentmisére!”	Mindig	konkrét	közösségbe,	
időpontra,	alkalomra	szóljon,	ahol	az	erre	felkészült	testvérek	vár-
ják	az	új	embereket	a	számukra	előkészített	programra.	Érdemes	
például	Alpha	kurzust,	felnőtt	katekumenátust,	vagy	más	utógon-
dozó-jellegű	 csoportot	 indítani	 a	missziós	 szolgálatot	követő	na-
pokban,	és	fontos,	hogy	a	környéken	tevékenykedő	minden	evan-
gelizátor vigyen magával az erre szóló meghívóból.

ZÁRÓ TANÁCSOK
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Összefoglalás

A kérügmatikus evangelizáció hat lépése tehát:

		Bevezető	beszélgetés

   Kérügmatikus igehirdetés

  Megtérésre hívás  

  A hit megvallása imádság keretében, amely tartalmazza 
a Szentlélek hívását is  

		Három	tanács	a	folytatáshoz	(napi	imádság,	szentírásol-
vasás,	Egyház)

  Konkrét, személyes meghívás a keresztény közösségbe

Az	itt	leírt	séma	a	direkt,	kérügmatikus	evangelizáció	ide-
ális	esetét	mutatja	be.	Ha	valamilyen	okból	nincs	lehető-
ség ennek a folyamatnak az aktuális végigvitelére – pél-
dául	beszélgetőtársunk	nem	áll	készen	a	közös	imádságra,	
így arra nem kerül sor –, akkor is adjunk iránymutatást 
a megtérés jeleit mutató személynek ennek az útnak 
a végigjárására.	 (Sokat	 segíthet	 egy	megtérők	 számára	
készített	füzet!)	Az	is	lehet,	hogy	mi	választunk	kevésbé	
direkt és személyes módszereket. Ekkor is teremtsük meg 
annak feltételeit, hogy az evangelizált személy végigha-
ladhasson	a	megtérésre	vezető		úton.	Egy	példa	erre:

Az	utcai	tanúságtevő	csapat	tagjai	elmondják	a	kérügma-
tikus	üzenetet	(1.lépés),	és	felhívják	a	Jézussal	való	szemé-
lyes	találkozásra	az	embereket	 (2.lépés).	Ennek	módja	az	
is	 lehet,	 hogy	 a	 közeli	 templomba	 invitálják	 őket	 imád-
kozni,	 ahol	 zenés	 szentségimádás	 folyik.	 Itt	 a	 padokra	
odakészítve	 írott	 formában	 megtalálják	 az	 evangélium	
rövid	összefoglalását	és	a	megtérők	imájának	példányait	a	
Szentlélek-hívással	 (3.lépés).	Ugyanitt	megtalálják	a	 foly-
tatáshoz	segítő	három	tanács	szövegét	(4.lépés),	valamint	
egy konkrét meghívást a plébánia új embereket befogadó 
csoportjába	 (5.lépés).	 (Az	itt	említett	írásos	anyag	egy	le-
hetséges	verziója	a	B.	függelékben	található	meg.)

A	 lényeg,	 hogy	 a	 kérügma	 elhangozzon	 (vagy	 írott	 for-
mában	legalább	hozzáférhető	legyen),	a	megtérésre	hívás	

megtörténjen,	 lehetőség	 legyen	valamilyen	módon	 a	hit	
megvallására	és	az	imádságra,	a	megtérő	konkrét	meghí-
vást kapjon az Egyházba.

A megtérésre hívás szükségessége

Nem	győzzük	hangsúlyozni,	hogy	a	megtérésre	hívás	in-
tegráns	 része	az	első	meghirdetésnek.	 II.	 János	Pál	pápa	
arra	 buzdít	 bennünket,	 hogy	 a	 közkeletű	 tendenciákkal	
szemben ne kerüljük ki ezt a kihívást:

„A megtérésre szólító hívás, melyet a misszionáriusok a nem 
keresztényekhez intéznek, napjainkban vita vagy elhallgatás 
tárgya lett, mert »prozelitizmusnak« tekintik. Azt mondják, 
elegendő az embert több emberségre segíteni, vagy a saját val-
lásának hűségesebb követésére buzdítani… De közben elfelej-
tik, hogy minden embernek joga van Isten »jó hírének« 
megismerésére, amely Jézus Krisztusban vált ajándékká 
és nyilvánvalóvá… Az apostolok, a Szentlélektől indítva min-
denkit felszólítottak életük megváltoztatására, megtérésre és a 
keresztség felvételére. A pünkösdi esemény után Péter meggyő-
ző módon szólt a tömeghez: »Mit tegyünk hát, emberek, testvé-
rek?« »Tartsatok bűnbánatot – felelte Péter –, és keresztelkedjék 
meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatá-
ra. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát« (Apcsel 2,37-38). 
És ő azon a napon mintegy háromezer embert keresztelt meg. 
Egy béna meggyógyítása után hasonlóképpen szólt Péter a tö-
meghez. Megismételte: »Térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, 
hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek!« (ApCsel 3,19)”	(RMI	46-
47;	lásd	még	ehhez:	EN	18.,22-23.)	

VI.	 Pál	 pápa	 egyenesen	 az	 evangelizáció	 definíciójához	
kapcsolja a megtérés üzenetének hangoztatását: „Akkor 
beszélünk evangelizálásról, amikor az Egyház magának az ál-
tala hirdetett Isteni Üzenetnek erejével megtéríteni igyekszik az 
egyes embereket és az emberi közösségeket.”	(EN	18.)

Ha ez a lépés, vagyis a megtérésre hívás kimarad, egész 
missziós munkánk csonka lesz, ráadásul saját magunk 
akadályozzuk meg beteljesedését. Már az elején el kell 
döntenünk, hogy emberhalászok vagyunk-e, mert ha 
igen, az a dolgunk, hogy megfogjuk a halakat. A hal-
fogás	pedig	akkor	következik	be,	ha	a	friss	megtérő	Isten	
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csoportjába	 (5.lépés).	 (Az	itt	említett	írásos	anyag	egy	le-
hetséges	verziója	a	B.	függelékben	található	meg.)

A	 lényeg,	 hogy	 a	 kérügma	 elhangozzon	 (vagy	 írott	 for-
mában	legalább	hozzáférhető	legyen),	a	megtérésre	hívás	

megtörténjen,	 lehetőség	 legyen	valamilyen	módon	 a	hit	
megvallására	és	az	imádságra,	a	megtérő	konkrét	meghí-
vást kapjon az Egyházba.

A megtérésre hívás szükségessége

Nem	győzzük	hangsúlyozni,	hogy	a	megtérésre	hívás	in-
tegráns	 része	az	első	meghirdetésnek.	 II.	 János	Pál	pápa	
arra	 buzdít	 bennünket,	 hogy	 a	 közkeletű	 tendenciákkal	
szemben ne kerüljük ki ezt a kihívást:

„A megtérésre szólító hívás, melyet a misszionáriusok a nem 
keresztényekhez intéznek, napjainkban vita vagy elhallgatás 
tárgya lett, mert »prozelitizmusnak« tekintik. Azt mondják, 
elegendő az embert több emberségre segíteni, vagy a saját val-
lásának hűségesebb követésére buzdítani… De közben elfelej-
tik, hogy minden embernek joga van Isten »jó hírének« 
megismerésére, amely Jézus Krisztusban vált ajándékká 
és nyilvánvalóvá… Az apostolok, a Szentlélektől indítva min-
denkit felszólítottak életük megváltoztatására, megtérésre és a 
keresztség felvételére. A pünkösdi esemény után Péter meggyő-
ző módon szólt a tömeghez: »Mit tegyünk hát, emberek, testvé-
rek?« »Tartsatok bűnbánatot – felelte Péter –, és keresztelkedjék 
meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatá-
ra. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát« (Apcsel 2,37-38). 
És ő azon a napon mintegy háromezer embert keresztelt meg. 
Egy béna meggyógyítása után hasonlóképpen szólt Péter a tö-
meghez. Megismételte: »Térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot, 
hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek!« (ApCsel 3,19)”	(RMI	46-
47;	lásd	még	ehhez:	EN	18.,22-23.)	

VI.	 Pál	 pápa	 egyenesen	 az	 evangelizáció	 definíciójához	
kapcsolja a megtérés üzenetének hangoztatását: „Akkor 
beszélünk evangelizálásról, amikor az Egyház magának az ál-
tala hirdetett Isteni Üzenetnek erejével megtéríteni igyekszik az 
egyes embereket és az emberi közösségeket.”	(EN	18.)

Ha ez a lépés, vagyis a megtérésre hívás kimarad, egész 
missziós munkánk csonka lesz, ráadásul saját magunk 
akadályozzuk meg beteljesedését. Már az elején el kell 
döntenünk, hogy emberhalászok vagyunk-e, mert ha 
igen, az a dolgunk, hogy megfogjuk a halakat. A hal-
fogás	pedig	akkor	következik	be,	ha	a	friss	megtérő	Isten	
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szeretetéről	megbizonyosodva	örömmel	követ	minket	az	
Egyházba,	hogy	annak	élő	tagja	legyen.

Fel	 szokták	 vetni,	 hogy	 a	 megtérés	 nem	 „hirtelen”	 do-
log.	 Hosszú	 időnek	 kell	 eltelnie,	mire	 a	 döntés	 kialakul	
egy	ember	szívében,	illetve	mire	a	Szentlélek	előkészíti	a	
megtérésre.	Ez	igaz.	De	senki sem tudja közülünk, hogy 
beszélgetőtársa milyen régen „készül elő”.	Lehet,	hogy	
évek,	évtizedek	óta,	és	már	csak	egy	határozott	kérdésre	
vár,	amire	végre	igent	mondhat.	(E	sorok	írója	hasonlóan	
járt: évekig kereste szomjas szívvel a megtérés módját, de 
senki	sem	kínálta	 fel	neki	a	 Jézus	Krisztus	melletti	dön-
tés	lehetőségét.	Magától	pedig	nem	jött	rá,	hogy	ez	az	út.	
Amikor	tehát	barátja	tanúságot	tett	neki	egy	eszpresszó-
ban,	minden	további	mérlegelés	nélkül	hitt.)

Jézus	Krisztus	mindenesetre	 nem	 arra	 készített	 fel	 ben-
nünket, hogy szántóföldjein éretlen, learathatatlan, zöld 
búzát	találunk	majd.	Ő	azt	mondta:	„Emeljétek fel szemete-
ket és nézzétek meg a szántóföldeket: már megértek az aratás-
ra.” (Jn	4,35b)	„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek 
hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásba. Menje-
tek…”	(Lk	10,2).

Úgy	tűnik,	nem	az	aratnivaló	minőségével	vagy	mennyi-
ségével	van	a	baj,	hanem	sokkal	inkább	az	aratókkal.	Le-
het, hogy nem mennek vagy kifogásokat keresnek?

Másik érvünk – az ellen, hogy nem kérhetjük azonnal 
az evangelizált döntését – az, hogy mindez ellentmond 
a kérügmatikus evangelizáció szentírási modelljének. Az 
Apostolok Cselekedeteiben a kérügmatikus beszédek-
re gyakran tömegesen adnak azonnali választ.	 Péter	
pünkösdi	 beszéde	 után	 (a	 beszéd	 hatására)	 háromezer	
férfiban	érett	meg	a	hit,	akik	azonnal	megkeresztelkedtek.	
(Ami	a	hitvallásnak	meglehetősen	direkt	formája…)

Azt is szokták mondani, hogy az így – látszólag egyetlen 
igehirdetésre	–	megszülető	döntés	és	hit	felületes:	nem	is	
döntés,	nem	is	hit.	Mindenesetre	Péter	beszédének	napján	
létrejött	a	jeruzsálemi	egyház,	pontosabban	fogalmazva	a	
katolikus Egyház. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szintén 
nem becsüli le a direkt igehirdetés hatására születő 
hitet, miközben persze látja sérülékenységét: „Bárhol 

is tárjon Isten kaput, hogy beszélni lehessen, hirdetni Krisztus 
misztériumát, minden ember előtt, bátran és következetesen 
kell szólni az élő Istenről, és arról, akit mindenki üdvösségére 
küldött, Jézus Krisztusról. Így a nem keresztények hinni fog-
nak és szabadon megtérnek az Úrhoz, ha megnyitja szívüket a 
Szentlélek, és őszintén fognak ragaszkodni Krisztushoz, hiszen 
ő »az út, az igazság és az élet« (Jn 14, 6), aki betölti, sőt végte-
lenül felül is múlja lelkük minden sóvárgását.

A megtérést csak kezdetnek kell tartani, de elegendőnek ahhoz, 
hogy az ember felfogja: a bűntől megszabadulva bejuthat Isten 
szeretetének misztériumába. Isten pedig, Krisztusban, önma-
gával való személyes kapcsolatra hívja őt. Kegyelmének hatásá-
ra az újonnan megtért rálép arra a lelki útra, amelyen – a hit 
által máris részesedve a halál és a feltámadás misztériumában – 
leveti a régi embert,  és egyre jobban felölti az új, a Krisztusban 
tökéletes embert.”	(AG	13.)

Végezetül	még	 egy	 kulcsidézet	 II.	 János	 Pál	 pápától.	 Vi-
lágossá teszi, hogy a hit megszületésének csodája Isten 
ajándéka,	a	Szentlélek	műve,	ezért	nem	lehet	a	jelenséget	
pusztán emberi kategóriákkal leírni. Az evangelizációnak 
pedig	egyértelműen	a	megtérésre,	vagyis	a	Krisztus	mel-
letti	döntésre	kell	irányulnia,	amelynek	adekvát	formája	a	
hit megvallása: „Isten igéjének hirdetése a keresztény megté-
résre irányul, azaz Krisztusnak és az ő evangéliumának teljes 
és őszinte befogadására hit által. A megtérés Isten ajándéka, a 
Szentháromság műve, a Lélek az, aki megnyitja a szívet, hogy 
az emberek higgyenek az Úrnak »és megvallják« Őt (vö. 1Kor 
12,13).”	(RMI	46.)

A megtérés Isten ajándéka, a Szentháromság műve, a 
Lélek az, aki megnyitja a szívet...
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1.7. Szentlélek és 
misszió

Az	 eddigiekben	 áttekintettük	 a	 misszió	 szükségességé-
ről,	 a	kérügmatikus	üzenetről	és	 annak	átadásáról	 szóló	
témákat. Mindezt tudjuk, de felkészültünk-e most már az 
evangelizációra?	 Indulhatunk-e	már	 a	misszióba?	Van-e	
még valamire szükségünk?

Még nem vagyunk készen. Az Egyház tanítása szerint az 
evangélium hirdetőinek különleges kapcsolatot kell ki-
alakítaniuk a Szentlélekkel.	Alapvető	és	mélységes	kap-
csolat	áll	fenn	pünkösd	(a	Szentlélek	kiáradása)	és	a	misz-
szió	között.	Elég,	ha	csak	az	Apostolok	Cselekedetei	első	
két	fejezetére	gondolunk:	Az	első	pünkösd	adta	meg	a	bá-
torságot,	az	erőt	és	a	hatékonyságot	a	misszióhoz	az	addig	
visszahúzódó	és	 félelmekkel	 teli	ősegyháznak.	„A Szent-
léleknek az egész Egyház életében döntő szerepe van, de 
elsősorban  az evangelizáló munkában nyilatkozik meg. 
Nem ok nélkül kezdődik az evangelizáció pünkösd haj-
nalán.”	(EN	75.)

„Nem képzelhető el evangelizálás a Szentlélek működése 
nélkül. A Názáreti Jézusra keresztsége pillanatában leszáll a 
Szentlélek, miközben az Atya szava hallatszik: »Ez az én sze-
retett Fiam, akiben kedvem telik.« Ezek a szavak magukban 
foglalják Jézus kiválasztását és küldetését. »A Szentlélek vezet-
te« a pusztába, ahol megvívja döntő harcát és kiállja a próbát, 
mielőtt megkezdi működését. »A Szentlélek erejével« tér vissza 
Galileába, és Názáretben kezdi el igehirdetését önmagára alkal-
mazva Izajás szövegét: »Az Úr lelke van rajtam.« Majd így szól: 
»Ma teljesült be az Írás«. A tanítványoknak, mielőtt elküldi 
őket, ezt mondja: »Vegyétek a Szentlelket!«. Ténylegesen csak 
a Szentlélek eljövetele után, pünkösd napján kezdik meg 
az apostolok evangelizáló munkájukat az egész világon. 
Péter Joel próféciájának teljesülésével magyarázza az eseményt: 
»Kiárasztom lelkemet«. Pétert eltölti a Szentlélek, amikor a 
népnek Jézusról, Isten Fiáról beszél.”	(EN	75.)

Az evangelizáció alapstruktúrája ma is ugyanez. Tekint-
sük	 át	 most	 együtt,	 hogy	 milyen	 hitbéli,	 spirituális	 lé-
pésekkel kapcsolódhatunk be az evangelizáló Szentlélek 
tevékenységébe. Hiszen „a Szentlélek az evangélium fő mun-
kálója”	(EN	75.).	

A	Szentlélek	kiáradása	 Jézus	Krisztus	szavai	 szerint	elő-
feltétele és garanciája is a sikeres missziónak.

„Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távoz-
zanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az Atya ígéretére: »Azt 
hallottátok tőlem, hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban 
néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelked-
ni.« … A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt majd el benne-
teket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben, Júde-
ában, Szamáriában, egészen a föld határáig.”	(ApCsel	1,4-5.8.)

Hinnünk	kell,	hogy	a	misszió	hatékonyságát	 az	Atya	em-
berek iránti szeretete, megtérésükre irányuló aktív akarata 
adja. Hiszen „üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” (1Tim	2,3-4).	Hin-
nünk kell abban is, hogy a Szentlélek képes hallgatóinkat 
meggyőzni	 és	 megtérésre	 vezetni.	 Jézus	 tanította:	 „Jobb 
nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el 
hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. 
Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az 
ítéletről.”	(Jn	16,7-8)

„Ezek mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az 
imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjá-
val és rokonaival”.	(ApCsel	1,14)

„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót 
nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál és a zörge-
tőnek ajtót nyitnak. … Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok 
jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a 
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lk	11,9-10.13)

  Hinnünk kell Jézus ígéretében, hogy a Szentlélek által lehetsé-
ges a hatékony misszió 

  Állhatatos imádságban kérnünk és várnunk kell a Szentlélek kiá-
radását az apostolok példájára 
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1.7. Szentlélek és 
misszió
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Nagyon	 fontos	 felfigyelnünk	 itt	 arra,	 hogy	 nem	 vala-
miféle	passzív	várakozásról	 van	 szó	 („na,	 itt	vagyok,	 jöj-
jön	 a	 Szentlélek,	 ha	 akar…”),	 hanem	 aktív	 várakozásról.	
Az apostolok a tanítványokkal tíz napon keresztül inten-
zíven imádkoztak a Lélek kiáradásáért, mert elhitték 
Jézusnak, hogy erre van szükségük. Másik idézetünk-
ben	Jézus	szintén	kiemeli,	hogy	a Lélek kiáradása azoké, 
akik ezt kérik az Atyától. Félre kell hát tennünk passzivi-
tásunkat, önelégültségünket, és készen kell állnunk egy-
fajta lelki küzdelemre. A kitartó ima ugyanis mindig küz-
delem,	elsősorban	önmagunk	ellen,	hogy	Isten	eszközeivé	
válhassunk.	 II.	 János	 Pál	 pápa	 kiemeli,	 hogy	 nekünk	 is	
meg kell változnunk, mint az apostoloknak, akik értetlen 
és vonakodó tanítványokból pünkösdkor váltak a misszió 
hőseivé.	 Ennek	 pedig	 csak	 egyetlen	 útja	 van:	 „Ahogyan 
az apostoloknak Krisztus mennybemenetele után, úgy kell az 
Egyháznak egybegyűlnie az utolsó vacsora termében »Máriá-
val, Jézus anyjával« (Apcsel 1,4), hogy kiesdje a Szentlelket, erőt 
és bátorságot kapjon a missziós feladatokra. Minket is meg kell 
változtatnia a Léleknek és vezetnie kell még jobban, mint az 
apostolokat.”	(RMI	92.)

Mindez	határozott	programot	is	ad.	A	misszióra	készülve	
rendkívül tudatosan kell  imádkoznunk, egyénileg és kö-
zösségben	is	a	Szentlélek	kiáradásáért,	belső	átformálódá-
sunkért,	 erőért,	 bátorságért	 és	 a	Lélek	vezetéséért.	 (Egy	
Szentlélekhívó imádság mintáját, amely közösségi hasz-
nálatra	készült,	a	C.	függelékben	közöljük.)

Az	 apostolok	 imádsága	 meghallgatásra	 talált.	 Átélték	 a	
Szentlélek kiáradását, a pünkösdöt, és valóban átalakul-
tak. A mi imádságainknak is ebben a reményben kell tör-
ténniük, s az eredmény nem marad el.

„Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken 
kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szól-
janak.”	(ApCsel	2,4)

  Magunknak is át kell élnünk saját pünkösdünket, mielőtt misz-
szióba megyünk 

II.	 János	Pál	pápa	hangsúlyozza,	hogy	személyes	 istenta-
pasztalat nélkül a misszionárius nem tudja Krisztust hi-
telesen hirdetni: „Ő (a tanúságtevő) az Isten megtapasztalá-
sának tanúja, és neki is el kell tudnia mondani az apostolokkal: 
»Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük: az élet Igé-
jét. (1Jn 3,11)«”	(RMI	91.)

Ki	tapasztalja	meg	a	Lélek	pünkösdi	kiáradását?	Az	eddi-
giek	alapján	már	sokat	tudunk:	aki	őszintén	hisz	Jézusban,	
aki	vágyakozik	a	Lélekkel	való	betöltekezésre,	aki	aktívan	
kéri.	 A	 legfontosabbat	 VI.	 Pál	 mondja	 ki:	 „Mint az Egy-
ház kezdetén, ma is ő (a Szentlélek) munkálkodik mindazok-
ban, akik az evangéliumot továbbadják: ha hagyják, hogy a 
Szentlélek birtokba vegye és vezesse őket.”	(EN	75.)

A	Lélek	kiáradása	a	miénk,	ha	hagyjuk,	hogy	a	Lélek	bir-
tokba	vegyen	bennünket.	A	Lélek	kiáradása	azoké,	„akik	
leteszik	 a	 fegyvert”	 és	 azt	mondják:	 „Uram,	 feladom	 ed-
digi	elképzeléseimet,	elgondolásaimat	és	erőfeszítéseimet.	
Átadom	neked	félelmeimet	és	feltételeimet.	Legyen,	aho-
gyan	Te	akarod!	Uram,	most	már	Te	jöjj,	a	Te	bölcsességed-
del,	a	Te	erőddel,	a	Te	szereteteddel!	Jöjj	drága	Szentlélek,	
tölts	be	engem!”

Külön	figyelmet	 érdemel	 félelmeink	 átadása.	 Legtöbben	
ugyanis feltételeket és határokat szabunk Istennek: „ezek 
és ezek a dolgok rád tartoznak, eddig beleszólhatsz az éle-
tembe,	ezt	és	ezt	megteheted	–	de	a	többi	az	én	dolgom.”	
Számos	területre	egyszerűen	nem	engedjük	be	Istent	–	fé-
lelemből,	 nehogy	 olyan	 vizekre	 kormányozzon	 bennün-
ket,	amelyet	gondosan	el	akarunk	kerülni.	(Pl.	más	hivatás,	
más munkahely, más lakóhely felé, más emberi kapcsola-
tokba,	esetleg	szegények,	elesettek	felé;	tipikus	az	anyagi	
biztonság	féltése	az	adakozás	„terheitől”,	nehéz	a	szenve-
délyek, a szabadosság átadása, más életstílus, alacsonyabb 
életszínvonal	 felvállalása…	 stb.)	 Féltjük	 biztonságunkat,	
megszokásainkat,	 „örömeinket”.	 Pedig	 Istent	 csak	 az	 ké-
pes	igazán	szolgálni,	aki	feltétel	nélkül	átadja	magát	a	Lé-
leknek.
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  Szolgálatunk folyamán mindvégig a Szentlélekre kell figyelnünk 
és vezetésére kell hagyatkoznunk 

A	misszió	 a	 Szentlélek	műve.	 Ő	 határozott	 stratégiával	
dolgozik,	Ő	tűzi	ki	a	célokat,	az	elérendő	személyeket,	és	
határozza	 meg	 az	 eszközöket.	 Nem	 volt	 ez	 másképpen	
Szent	 Pál	 esetében	 sem,	 akinek	 egyszer	 megtiltotta	 a	
Szentlélek,	hogy	Ázsiába	menjen	evangelizálni,	e	helyett	
Macedóniába	küldte	(vö.	ApCsel	16,6-9).

Az	evangelizátor	ezért	mindenekelőtt	az	imádság	embere.	
Nem	csak	a	misszió	előkészítő	fázisában,	hanem	„bevetés”	
közben	 is	 folyamatosan	a	Szentlélek	finom,	belső	 indítá-
saira	figyel.	 Így	választja	 ki	missziója	 során	 a	megfelelő	
szavakat,	 eszközöket,	de	még	beszélgetőtársai	 személyét	
is.  A Szentlélek ad hatékonyságot szavainknak és szol-
gálatunknak. A Szentírás minden esetben hangsúlyozza, 
amikor	Péter	az	evangéliumot	hirdeti	az	Apostolok	Cse-
lekedeteiben,	 hogy	 a	 „Szentlélektől	 eltelve”	 szól.	 Ez	 köl-
csönzött	szavainak	különleges	bölcsességet	és	erőt,	akkor	
is,	amikor	a	főtanács	előtt	bátran	hirdette	Jézus	Krisztus	
nevét: „Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szeg-
letkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott 
más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. 

– Amikor látták Péter és János bátorságát, és megtudták, hogy 
írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek.”	 (Vö.	 Ap-
Csel	4,11-13)

Jézus	ebben	az	esetben	is	hűséges	volt	tanítványaihoz	és	
Igéjéhez: „Előbb azonban hirdetnetek kell az evangéliumot 
minden népnek. Ha majd elvezetnek benneteket és átadnak a 
bíróságnak, ne törjétek a fejeteket, hogy mit feleljetek, hanem 
mondjátok azt, amit akkor az Isten sugall. Mert nem ti 
fogtok beszélni, hanem a Szentlélek.”	(Mk	13,10-11)

Arra,	hogy	a	Szentlélek	velünk	 is	ott	 lesz	missziós	mun-
kánk során erejével és sugallataival, mi is bizton számít-
hatunk	–	és	nem	csak	a	bíróság	előtt!	

  Folyamatos pünkösdben kell élnünk! 

A keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentségében 
megkapjuk a Szentlélek ajándékát, de rajtunk áll, hogyan 
élünk	a	nekünk	felajánlott	kegyelemmel.	Szent	Pál	mind-
két	 levelében,	 amelyet	 Timóteusnak	 írt,	 buzdította,	 sőt	
figyelmeztette	 tanítványát,	 hogy	 erősödjön	meg	 a	Lélek	
erejében: „Éppen ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magad-
ban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. 
Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és 
a józanság Lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot 
tenni Urunk mellett…”	(2Tim	1,6-8a)

A	kegyelmet	imádsággal,	az	Isten	szavához	való	hűséggel	
és	 engedelmességgel	 lehet	 felszítani.	 És	 azzal	 is,	 ha	 el-
kezdjük	végre	a	missziót,	hiszen	a	Lélek	a	tanúságtételre	
adatik.	 Pünkösd	 folyamatos,	 a	 Lélek	 kiáradását	 újból	 és	
újból kérhetjük életünkre. Ha folyamatos  pünkösdben 
élünk, folyamatos misszióban is élünk majd!

A missziós beszélgetés leírásakor többször utaltunk arra, 
hogy	 abba	 bele	 kell	 szőnünk	 saját	 személyes	 tanúságté-
telünket is. Ez klasszikus formájában azt jelenti, hogy 
néhány	perc	alatt	összefoglaljuk	megtérésünk	történetét,	
vagy	 azt	 az	 utat,	 ahogyan	 eljutottunk	 a	 felnőtt	hitre,	 és	
életünket	 az	Úr	 Jézus	 kezébe	 adtuk.	Ebben	 a	 fejezetben	
Bartha Angéla szociális testvér szolgál nekünk néhány 
fontos	szemponttal	a	sikeres	tanúságtételhez:

A	 szóbeli	 tanúságtétel	 sokaknak	 gondot	 okoz.	 Nem	me-
rünk megszólalni bátortalanságból, önmagunk muto-
gatásának	 félelmétől,	 vagy	 mert	 azt	 sem	 tudjuk,	 mit	 is	
mondjunk…	Vagy	mert	belénk	ivódott	a	kényelmességet	
sugalló	tévhit:	a	hit	magánügy.	Maga	Szent	Pál	azonban	

1.8. A személyes 
tanúságtétel
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nem	szégyellt	missziós	munkája	során	saját	élményeiről	
beszámolni	(vö.	1Kor	9,19-27;	2Kor	6,1-10;	2Kor	12,1-10).

Jelmondatot	mindehhez	Szent	Pétertől	is	választhatunk:	
„Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, 
aki reménységetekről kérdőre von titeket.”	(1Pt	3,15)

A személyes tanúságtétel több szempontból az egyik leg-
erősebb	 „faltörő	kos”	 az	 evangelizációban.	Részint,	mert	
a megtörtént esetek jobban érdeklik az embereket, mint 
a puszta fejtegetések, részint pedig azért, mert nem lehet 
megkérdőjelezni	 egy	 másik	 ember	 tapasztalatát.	 Legfel-
jebb	mi	valami	mást	élnénk	meg	az	ő	helyében.

A	tanúságtétel	célja	nem	egyszerűen	a	másik	ember	megy-
győzése,	hanem	Isten	megdicsőítése.	Annak	az	örömnek	a	
kinyilvánítása és hangoztatása, hogy Isten él, cselekszik 
és	nagyon	szeret.	Ez	az	az	öröm,	amelyről	mindenkinek	
tudnia	kell.	S	aki	találkozott	az	élő	Jézussal,	annak	feltör	
a	szívében	az	az	 Ige,	amelyet	Szent	Péter	és	Szent	 János	
mondott:	„Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hall-
gattunk.”	(ApCsel	4,20)	

Személyes istenélményben igen sokan részesülnek, de 
ahhoz, hogy tanúságot tegyünk másoknak, szükséges né-
hány	szempontot	figyelembe	venni.	Érdemes	átgondolni,	
mit és hogyan mondunk el. Csodálatos tanúságtételeket 
lehet	időnként	hallani,	aminek	esetleg	se	vége,	se	hossza,	
lóg	a	levegőben.	Azért,	hogy	a	mi	tanúságtételünk	elérje	
a szíveket, néhány szempontot ajánlunk, hogyan adjuk át 
azt	a	mélységes	tapasztalatot,	amivel	meglátogatott	Isten.

A tanúságtétel három jellemzője

A tanúságtétel középpontja nem az a személy, aki elmond-
ja,	hanem	maga	 Jézus	Krisztus,	 és	 az	ő	megváltói	műve.	
Alapvetően	 róla	 akarunk	 beszélni,	 és	 hozzá	 szeretnénk	
vezetni a hallgatókat. Beszédünkbe éppen ezért ne fe-
lejtsük	beleszőni	 Jézus	nevét,	utalni	 szeretetére,	 tetteire.	

1. Tartalma: KRISZTUS-KÖZPONTÚ

Ez	 nem	 mesterséges	 dolog.	 Ha	 alapvetően	 átgondoljuk,	
minden	 egyes	 eseményben	 megláthatjuk	 Jézus	 szemé-
lyét. Hallhatunk néha olyan tanúságtételt, amely beszél a 
szentekről,	szentségekről,	akár	a	keresztről	is,	és	ez	lehet	
hitelesen	megélt	 esemény,	 de	mi	 Jézushoz	 tértünk	meg,	
nem	a	szentekhez.	Jézushoz	akarjuk	vezetni	a	hallgatókat	
is,	mert	ő	a	mi	Megváltónk.

A	 tanúságtételben	 elsősorban	 ne	 azt	 emlegessük,	 hogy	
mi	mit	tettünk,	nem	kell	azt	sokszor	egyes	szám	első	sze-
mélyben	megfogalmazni,	 sokkal	 inkább:	 Jézus	 ezt	 tette	
velem,	megváltott,	elküldte	nekem	Szentlelkét.	Irányítsuk	
az	egész	tanúságtételt	őreá.

Az	evangéliumot,	a	nagy	öröm	hírét	(vö.	Lk	2,10)	nem	le-
het másképp hatékonyan továbbadni, mint azzal az öröm-
mel,	amely	 Jézust	 (Lk	10,21)	és	az	apostolokat	betöltötte	
(1Jn	1,4).	Az	öröm	az	első	ismertető	jele	annak,	aki	megta-
lálta a kincset. Ezt ki kell mutatni. A világba túlságosan is 
beleivódott	az	a	szemlélet,	hogy	a	keresztények	savanyú-
ak,	parancsok	terhei	alatt	görnyednek.	

Természetesen	nem	azért	van	szó	örömről,	mert	nincse-
nek problémák, hanem mert az Úrban való öröm a mi 
erősségünk	(vö.	Neh	8,10).	Ezért	még	ha	valami	nagy	ne-
hézségben vagyunk is, vissza tudunk térni a szívünkben 
élő	 tűzhöz,	 és	belső	örömmel	 tudunk	beszélni.	A	Szent-
lélek erejével a beszéd közben mi is újra élhetjük annak 
élményét, s ez átsugárzik rajtunk. 

Azt, hogy hogyan is teszem, legalább olyan fontos szem 
előtt	tartanom,	mint	azt,	hogy	mit	mondok	el.

A	hosszú	elbeszélések	fárasztóak,	mert	eltűnik	az	alapve-
tő	szempont.	Ne	vesszünk	el	 a	 részletekben,	 csak	annyi-
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ban	térjünk	ki	rájuk,	amennyiben	az	alapvető	irányt	erősí-
tik, hiszen nem történeteket akarok magamról elmondani, 
hanem	 Istent	 szeretném	megdicsőíteni.	 Nem	 szükséges	
elmesélni az egész életedet, hanem csak azt kell kidom-
borítani, ami közvetlenül a megtéréssel kapcsolatos, vagy 
azzal	a	területtel,	amit	szeretnék	megvilágítani.

A	bűnös	helyzeteket	tapintatosan	és	óvatosan	kell	elmon-
dani.	Nem	jó	nevesíteni	olyan	személyeket,	akiket	valami-
lyen	módon	sérthetnek	az	elmondottak.

A tanúságtétel három jellemzője

Alapvetően	milyen	volt	az	életem	megtérésem	előtt?	Ál-
talában	csak	annyira	kell	kifejteni,	hogy	„üljön”	az	az	ese-
mény,	amiből	kiindulunk,	és	világos	legyen,	hogy	ebben	a	
helyzetben	mit	cselekedett	bennem	Jézus.

Ezen	belül	jó	kidomborítani	azt,	hogy	mit	tett	Isten	az	éle-
temben. Minden egyes istenélmény megtérést hoz, mert 
közelebb	kerülünk	 Jézushoz.	 Így	azokat	 az	eseményeket	
is	ebből	a	szempontból	mondjuk	el,	amelyek	nem	az	első	
megtérésünkről	 szólnak,	 hanem	 későbbiekről,	 hiszen	
állandó megtérésben élünk. Miközben beszélünk, ne fe-
lejtsük el, hogy: „Akkor beszélünk evangelizálásról, amikor az 
Egyház magának az általa hirdetett Isteni üzenetnek erejével 
megtéríteni igyekszik az egyes embereket és az emberi közös-
séget.”	(EN	18.)

Ha nem történt semmi az események után, csak egy szép 
élmény maradt, azt az ajándékot akkor még nem fogadtam 
be	Istentől.	Fel	kell	magamban	is	fedeznem	azt,	hogy	mi	

1. Milyen voltam korábban, és miért volt szükségem a 
megváltásra?

2. Személyes találkozás Jézussal a hit által, vagyis  
a megtérésem története

3. Mi történt azóta: mi változott meg az életemben? 

alakult át az életemben, esetleg környezetemben. Igazából 
ez az esemény gyümölcse.

Az	 elmondott	 esemény	 reményt	 támaszt	 a	 hallgatóban,	
és	hangsúlyozzuk,	hogy	ez	nem	egyedi	eset:	ő	is	átélheti	
Isten	 szeretetét,	 Jézus	megváltó	 tettét,	 a	 Szentlélek	 kiá-
radását.	Isten	nem	szereti	őt	kevésbé,	mint	engem.	Isten	
neki	is	Atyja,	várja	ő	is	Isten	érkezését	nyitott	szívvel!	Ez	
a buzdítás rövid, de fontos.

További alapvető szempontok

  A tanúságtétel a Szentlélek erejével történik. Mindig 
kérjük hozzá a Szentlélek segítségét! Ez természetes-
nek hangzik, de a gyakorlatban mégsem az. Mi, megbé-
rmáltak	túl	sokszor	akarunk	a	saját	erőnkre	támaszkod-
ni. Kevés megtérés is történik akkor rajtunk keresztül. 
Fedezzük fel, hogy a Szentlélek általunk munkálkodik! 
Adjuk	át	neki	a	vezetést,	hogy	az	ő	neve	dicsőüljön	meg,	
s	ereje	legyen	nyilvánvaló.	Ezt	egyszerűen	úgy	tegyük,	
hogy kérjük segítségét már a felkészülésnél, és beszé-
dünk	előtt	is.	Adjuk	át	neki	a	dicsőséget,	mert	az	ő	di-
csőségéért	szólunk,	nem	a	miénkért,	s	hagyatkozzunk	
rá	az	egész	idő	alatt,	mert	az	is	lehet,	hogy	menet	köz-
ben új gondolatokat ad. 

  A tanúságtétel legyen kérügmatikus, vagyis az apos-
toli	 hithirdetés	 legyen	 a	 gerince.	 A	 tanúságtevő	 be-
széljen Isten szeretetének megtapasztalásáról, vagy a 
bűnből	 való	 megtéréséről,	 amiből	 Jézus	 váltott	 meg	
minket;	 szóljon	 Jézus	 szabadító	 tetteiről	 az	 életében;	
a	hitéről,	amit	a	Szentlélek	által	kapott;	megtérésének	
folyamatáról;	 a	 Szentlélek	megerősítő	 jelenlétéről	 éle-
tében, amely az Egyház közösségének is életet ad. 

Katolikus	egyházunkban	sokan	tudjuk	a	hittant,	amely	a	
kérügmára épül, de ez az alap, az apostoli hithirdetés még-
sem vert mélyen gyökeret sokak szívében. A kérügma át-
fogja	az	üdvtörténetet	a	teremtéstől	napjainkig.	

4. Buzdítás: „Ha megtette velem az Isten, meg tudja tenni 
veled is!”  
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Hat	pontját	érdemes	itt	is	újra	felidézni:	

1)	Mennyei	Atyánk	szeret	minket.	
2)	Az	ember	válasza	mégis	a	bűn	lett.	
3)	A	bűn	halált	hozott,	Jézus	azonban	megváltott	minket.	
4)	A	megváltás	úgy	lesz	miénk,	hogy	hiszünk	Jézusban	és	
megtérünk. 
5)	Ő	kiárasztja	ránk	a	Szentlelkét.	
6)	Általa	 szeretetben	 tudjuk	kibontakoztatni	ajándékain-
kat	az	Egyház	közösségeiben.	Lehetőleg	egy	adott	közös-
ségben.

  A legjobb tanúságtétel: mindenkinek a sajátja. Bár a 
másokkal történtek is elmondhatók, de annak mindig 
kevesebb	az	ereje.	Ezzel	együtt	jó	összegyűjteni	néhány	
olyan	eseményt,	akár	szentek	életéből	is,	amelynek	be-
mutatásával rámutathatunk a megtérés lényegére. 

  Megtérésünknek nem csak egyéni, de közösségi di-
menziója is van. Ennek elmondása a közösség épülésé-
re is szolgál. Mint megtért emberek, szükséges, hogy 
közösségi	mentalitásunk	 legyen,	vagyis	 „mi”-ben	gon-
dolkodjunk	az	„én”	helyett.	Egy	individualista	világban	
ez	nem	könnyű,	de	Egyházunk	egyre	 inkább	megerő-
sít minket ebben.Akinek van személyes kapcsolata Is-
tennel, az szeretné továbbadni tapasztalatát, ahogy az 
apostolok	 is	 tették:	 „Ami kezdettől volt, amit hallottunk, 
amit szemünkkel láttunk, amit megnéztünk és a kezünk ta-
pintott az élet Igéjéről – mert az élet megjelent, és mi láttuk, 
és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, 
mely az Atyánál volt és megjelent nekünk –, amit láttunk és 
hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy ti is közösségben le-
gyetek velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával 
és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.”	(1Jn	1,1-3).

Merjük	 hát	 erősíteni	 tanúságtételünkkel	 közösségein-
ket,	 plébániánkat,	 az	 érdeklődő	 embereket,	 hogy	 vala-
mennyien	megtérjünk	Jézus	Krisztushoz!

(A	fentiekhez	Jose	H.	Prado	Flores:	Hogyan	evangelizál-
juk	a	megkeresztelteket?	című	könyvéből	is	merítettem.)

A felkészüléstől az utógondozásig

Mint minden értelmes emberi tevékenységnél, a misszió 
esetében is megvan, hogy milyen egymásra épülő lépé-
sek, „munkafolyamatok” elvégzésével számíthatunk 
eredményre. Tudjuk, hogy házépítésnél a konkrét építési 
folyamat	a	tervek	elkészítésével	kezdődik,	utána	jön	a	ki-
vitelezők	kiválasztása,	majd	az	alapozás	és	a	falak	felhúzá-
sa,	végül	a	tetőszerkezet	elkészítése,	és	így	tovább.	Ezen	a	
sorrenden nyilván nem lehet változtatni, az egyes lépése-
ket nem lehet felcserélni vagy elhagyni, ha valóban házat 
szeretnénk	építeni.	Éppen	így	van	ez	a	misszió	művével	
is.	 Itt	 is	be	kell	 tartanunk	bizonyos	„technológiai	 fegyel-
met”,	ha	valóban	az	Úrhoz	akarjuk	vezetni	az	embereket	és	
szívügyünk, hogy tartósan beépüljenek Krisztus testébe, 
az Egyházba. Most azokat a lépéseket tekintjük át a lelki 
felkészüléstől	az	új	emberek	befogadásáig,	amelyek	elen-
gedhetetlenek a misszió megvalósításához.

A	tennivalók	sorát	három	szakaszra	osztottuk:	a	Felkészü-
lési szakasz	(A)	magába	foglalja	a	felkészülés	lelki	és	gya-
korlati lépéseit, amelyek körülbelül a misszió megtartása 
előtt	egy	évvel	kezdődnek	el.	A konkrét misszió alapele-
mei	(B)	magának	a	missziós	eseménynek	a	belső	felépíté-
sét tárgyalja. Az Utógondozás, kiértékelés és folytatás 
(C)	című	rész	a	missziós	eseményt	követő	 tennivalókról	
szól.

A) Felkészülési szakasz

1. Az evangélium üzenetének és a misszió módszertaná-
nak elsajátítása
2.	Közbenjáró	imaháttér	kialakítása

1.9. Gyakorlati lépések
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3.A helyi missziós munkacsoport felállítása
4. A helyi missziós terv elkészítése
5.	Utógondozó	terv	elkészítése

B) A konkrét misszió alapelemei

6. Konkrét kérügmatikus üzenet átadása
7. A hallgatók meghívása a hitre és a megtérésre
8.	Konkrét	lehetőség	hitük	megvallására	és	az	imádságra
9. Konkrét meghívás az Egyház közösségébe

C) Utógondozás, kiértékelés és folytatás

10.	Az	új	megtérők	fogadása	az	utógondozó	csoportokban
11. Kiértékelés
12. A misszió folyamatosságának kialakítása

1. Az Evangélium üzenetének és a misszió mód-
szertanának elsajátítása

A	missziós	 felkészülés	 első	 lépése	önmagunk evangeli-
zálása.	 Értelmünkkel	 és	 szívünkkel	 egyaránt	 el	 kell	 sa-
játítanunk az Evangéliumot. Mi az az üzenet, amely már 
egyszer, közel kétezer éve meghódította az európai em-
berek szívét? Mi az evangéliumi üzenet lényege, mit hi-
szünk és hirdetünk? Bizonyos, hogy olyanok is, akik gyer-
mekkoruk óta egyházi közegben élnek, rácsodálkoznak 
erre	az	egyszerű	üzenetre,	és	új	hittel,	új	lelkesedéssel	tel-
nek	majd	el.	Az	Evangéliumot	először	önmagunk	számára	
kell felfedeznünk. Ez saját megtérésünk és a Jézussal 
való bensőséges kapcsolatunk megerősítését jelenti: 
meg kell újulnunk Isten végtelen szeretetében a Szent-
lélek által. Mindebben segít nekünk a Szentírás misszi-
ós	szempontú	olvasása:	az	Evangéliumokban	az	Úr	Jézus	
misszióját tanulmányozhatjuk, az Apostolok Cselekedetei 
a korai Egyház tevékenységét mutatja be, az apostoli leve-
lekben pedig a kérügmatikus tanítás és a missziós menta-
litás jelenik meg. A misszió minden munkatársa számára 
fontos	valamilyen	hitébresztő	programon	való	részvétel.	

A) Felkészülési szakasz

Első	 sorban	 azért,	hogy	 saját	megtérésünket	munkáljuk.	
Ilyen kurzust a missziós munkacsoport önmagának is 
tarthat	az	itt	közölt	tanítások	megbeszélésével,	átelmélke-
désével.	(Az	anyag	feldolgozását	segítő	kérdések	az	I.	Füg-
gelékben	találhatók.)	Természetesen	léteznek	kipróbált	és	
elterjedt	 hitébresztő	 kurzusok,	mint	 a	 Fülöp	 kurzus,	 az	
Alpha kurzus, a Szentlélek szeminárium és a  Cursilló. Ha 
ezeken	veszünk	részt,	mi	is	belelátunk,	később	pedig	bele	
is tanulhatunk ezeknek a kurzusoknak a megtartásába.

Ugyanakkor el kell sajátítanunk a misszió módszerta-
nát, a mások felé forduló keresztény tanúságtétel sza-
bályait is, át kell látnunk a missziós munka lépéseit és 
belső összefüggéseit.	Rendkívül	tanulságos	és	lelkesítő	
a misszióval foglalkozó egyházi dokumentumok tanul-
mányozása,	mint	például	a	Lumen	Gentium,	az	Ad	Gen-
tes	zsinati	határozat,	a	Redemptoris	Missio,	az	Evangelii	
Nuntiandi,	 az	Ecclesia	 in	Europa	és	a	Evagelii	Gaudium	
enciklika, illetve a Katolikus Egyház Katekizmusa vonat-
kozó	részei.	Ne	féljünk	kézbe	venni	ezeket	a	szövegeket!	
Meg	fogunk	lepődni	azon,	mennyire	világos	és	érthető	ta-
nításokat	 találunk	bennük.	 Jelen	 füzetünk	csoportos	 fel-
dolgozása ebben is segítséget nyújthat. A missziós kikép-
ző	kurzusok	sorában	nagyon	fontos	a	Pál	kurzus,	amely	
teljes	áttekintést	ad	a	misszió	elméletéről	és	gyakorlatáról.

Már a lelki felkészülés is számos gyakorlati, szervezési 
lépést igényel. El kell döntenünk, hogy milyen formában 
szeretnénk	 a	 szervezőkkel	 együtt	 a	 felkészülés	 lépéseit	
megtenni, és milyen eseményeket kell ehhez megszervez-
ni.  

2. Közbenjáró imaháttér kialakítása

A	misszió	 sikerének	 kulcsa	 az	 ima.	 Nem	 a	mi	 harcunk-
ról,	nem	a	mi	munkánkról	van	szó:	Jézus	jár	előttünk	és	
cselekszik a Szentlélek által. Csak imádság által kapcso-
lódhatunk bele ebbe a munkába, gondolhatjuk Krisztus 
gondolatait,	kerülhetünk	a	Lélek	sodrásába	és	vezetése	alá.

Először is önmagunkért kell imádkoznunk. Arra kell kér-
nünk	a	Szentlelket,	hogy	az	Isten	szeretetéről	szóló	evan-
gélium öröme váljon személyes tapasztalatunkká. Fel 
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kell élesztenünk önmagunkban a keresztség és bérmálás 
által bennünk szunnyadó missziós küldetést, ugyancsak a 
Szentlélek befogadása által.

Folyamatosan imádkoznunk kell a Szentlélek vezetésé-
ért, hogy valóban Isten terveit valósíthassuk meg.

Ezen	kívül	már	jó	előre	imádkoznunk	kell	az emberekért, 
akikkel kapcsolatba fogunk kerülni, akiknek evangéliu-
mot	hirdetünk	majd.	 Itt	amennyire	 lehet,	 legyünk	konk-
rétak: mely területek lakóinak, mely rétegeknek, korosz-
tályoknak az elérését érezzük különösen fontosak. Ezen 
a	ponton	egy	fontos	szemponttal,	az	 imaharc,	a	szellemi	
harc	bibliai	fogalmával	kell	megismerkednünk.	Nem	csu-
pán arról van szó, hogy az emberek közömbösségével, 
ellenállásával kell megküzdenünk. A közömbösség, az el-
lenállás	gyökerei	a	láthatatlan	világba	nyúlnak.	Szent	Pál	
megfogalmazása szerint: „Nem annyira a vér és a test ellen 
kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, en-
nek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságok gonosz 
szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Istennek teljes fegyverze-
tét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve 
megtarthassátok állásaitokat.”	(Ef	6,12-13)

Tehát	nem	az	emberekkel	 (test	és	vér)	van	valójában	né-
zetkülönbségünk,	 hanem	 azokkal	 az	 erőkkel,	 amelyek	
őket	szellemileg	befolyásolják.	Ahogyan	Szent	Pál	máshol	
fogalmaz: „Ha evangéliumunk nem érthető világosan, csak 
azoknak nem érthető, akik elvesztek. Az ilyen hitetleneknek az 
e világ istene elvakította értelmüket, hogy az Isten képmásának, 
Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ra-
gyogjon föl nekik.”	(2Kor	4,3-4)	

A szellemi harc során közvetlenül azért imádkozunk, 
hogy az Úr Jézus törje meg azoknak a szellemi erőknek 
a hatalmát, amelyek távol tartják az embereket a hittől. 
Így imádkozhatunk a hitetlenség, az anyagiasság, a szel-
lemi	 vakság,	 a	 szenvedélyek	 uralma	 (alkohol,	 kábítószer,	
paráznaság,	 stb.)	 ellen.	 Imádkozhatunk	 embercsoportok,	
sőt	 területek	 felszabadításáért	 (vö.	 Dániel	 könyve	 9.	 és	
10.	fejezet),	különös	tekintettel	arra	a	területre	és	azokra	a	
konkrét helyekre, ahol evangelizálni fogunk.

A keresztény hagyományban sok példát találunk a szel-
lemi harc imádságaira. Talán a legismertebb a Szent 
Mihály	 ima,	de	 ilyen	 Jézus	vérének	 litániája	 is.	Konkrét	
helyzeteinkért pedig nyilván saját szavainkkal kell imád-
koznunk. A szellemi harc imádságánál a legfontosabb 
az Úr Jézus Krisztus hatalmába és győzelmébe vetett 
megingathatatlan hit.	Ő	már	 legyőzte	a	gonoszt	halála	
és	feltámadása	által.	Ennek	a	győzelemnek	most	már	csak	
aktualizálódnia kell missziónk során.

A misszió sikere érdekében valóságos imamozgalmat 
kell indítanunk plébániánkon. Mindezen célok érdeké-
ben legjobb a rendszeres, csoportos imádság, amely 
tartalmazhat	kötött	imát,	de	feltétlenül	tartalmaznia	kell	
spontán imádságokat is. Sor kerülhet rá szentségimádás 
keretében is, de mindenképpen ügyeljünk arra, hogy 
olyan körülményeket teremtsünk, ahol mindenki meg 
mer szólalni hangos, spontán imádságban is. Ennek ta-
lán kisebb helyiség, kápolna jobban megfelel, de nagyobb 
templomban gyülekezhetünk egymáshoz közel állva az 
oltár	 körül	 is.	 Sokat	 segít,	 ha	meglévő	 közösségeinknek	
konkrét	missziós	imaszándékokat	tudunk	kiadni.	Ugyan-
akkor	a	személyes	imafelajánlások	is	fontosak.	Nem	feled-
kezhetünk	meg	a	közbenjáró	imádságot	erősítő	böjtölés 
megszervezéséről	sem.

3. A helyi missziós munkacsoport felállítása

A	 missziós	 munka	 iránt	 érdeklődő	 plébániai	 tagoknak	
természetesen	először	a	helyi	plébánossal	kell	felvenni	a	
kapcsolatot,	 s	 felajánlani	neki	a	segítségüket.	Az	első	 lé-
pés	a	képviselőtestület	és	a	közösségünkben	szolgáló	cso-
portok	(katekéták,	ifjúsági,	karitasz,	lelkiségi	stb.)	tájékoz-
tatása arról, hogy milyen misszió van kibontakozóban, és 
mi	benne	a	plébánia	helye,	szerepe.	(Ehhez	segédanyagot	
jelent	 első	 két	 fejezetünk,	 valamint	 jelen	 fejezetünk	 is.)	
Ezen megbeszélések során kiderül, hogy kikre számítha-
tunk leginkább a szolgálatok megszervezésében. A plébá-
nia	 vezetésével	 egyetértésben	 célszerű	missziós	munka-
csoportot létrehozni, amely tovább folytatja a felkészülési 
és	 tervező	munkát,	 s	 amely	 egyre	 több,	 szakfeladatokat	
ellátó	felelőssel	bővül	a	munka	során.	A	felkészülés	során	
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különös	 gondot	 kell	 fordítanunk	 a	 belépő	munkatársak	
missziós kiképzésére. 

4. A helyi missziós terv elkészítése

A felálló munkacsoportnak tanulmányoznia kell a helyi 
misszió lehetséges módjait, meg kell vizsgálnia, hogy az 
adott	plébánia	környezetében	mely	missziós	eszközökkel	
élhetnének,	és	melyek	azok	a	sajátos	adottságok,	amelye-
ket érdemes kihasználni. Mindezek alapján missziós ter-
vet kell készíteniük, amely magába foglalja a felkészülési 
tervet	(lásd	első	két	pontunkat:	az	evangélium	elsajátítása	
és	a	közbenjáró	imádság	megszervezése),	valamint	a	misz-
szió konkrét programtervezetét. A helyi misszió sikere at-
tól	függ,	hogy	engedjük-e	a	Szentlélektől	származó	bátor-
ságot és kreativitást érvényre jutni helyi körülményeink 
között,	és	hogy	sikerül-e	egy	sokszínűségében	is	egységes,	
testvéri	 légkörben	 működő	 munkacsoportot	 létrehozni	
plébániánkon.

5. Utógondozó terv elkészítése

Missziónk csak akkor lehet teljes, ha a megtérőknek, 
érdeklődőknek megfelelő befogadó csoportot indí-
tunk, azonnal a misszió lezárultával. Az utógondozó terv 
elkészítése tehát szerves része a missziós tervnek, csak 
azért tárgyaljuk külön pontban, nehogy elsikkadjon a sür-
getőbbnek	 tűnő	 feladatok	 közeledtével.	 A	 tapasztalatok	
szerint ugyanis két gyenge pontja van a katolikus misz-
sziónak: az egyik, hogy kérügmatikus-e, vagyis világosan 
megjelenik-e az evangélium üzenete a megtérésre való 
isteni	meghívással	együtt,	a	másik	pedig	az,	hogy	általá-
ban	kevés	a	valóban	mindenkire	nyitott	és	felkészült	be-
fogadó csoport, amely vállalja az új emberek gondozását, a 
velük	való	törődést.

Fontos tehát az ilyen csoportok szervezését, felkészítését 
idejekorán, már a szervezési munka elején megkezdeni. 
Egy ilyen csoport akkor sikeres, ha befogadó, imádságos, 
személyes	és	megfelelő	képzést	nyújt.	Befogadó	akkor,	ha	
a	 belépő	 azonnal	 érzi	 a	 jelenlévő	 szolgálók	 nyitottságát,	
befogadó szeretetét. Imádságos a csoport, ha az új tagok 
formálását	mindenekelőtt	a	jelenvaló	Szentlélektől	várja,	

és	 teret	 is	 enged	 neki	 a	megfelelő	 közösségi	 imaidő,	 di-
csőítés	biztosításával.	Személyes	akkor,	ha	lehetőség	van	
beszélgetésre, az új tagok problémáinak megbeszélésére, 
tanácsadásra.	Végül	 akkor	nyújt	megfelelő	képzést,	ha	 a	
megtérők	 ismeretszintjéhez	 illő	 bevezetést	 nyújt	 a	 ke-
resztény	hit	alapjaiba:	elsősorban	a	Jézus	Krisztusról	szóló	
evangélium	bővebb	kifejtését	kell	tartalmaznia,	a	keresz-
tény	életforma	alapjainak	ismertetésével	együtt.

Ilyen	 csoport	 jön	 létre	 a	 kimondottan	 missziós-utógon-
dozó Alpha kruzus beindításával, amely minden fent 
említett	kritériumnak	megfelel,	s	amelynek	elkezdéséhez	
minden tanítási és metodológiai anyag rendelkezésre áll. 
Célszerű	 lenne	 az	Alpha	 csoport	 kiképző	 kurzusain	mi-
nél	hamarabb		részt	venni.	Ugyanezt	a	funkciót	betöltheti	
egy	Szentlélek	szeminárium	is.	Ugyanígy	megfelelő	lehet	
egy	valóban	befogadó	lelkületű	közösség	által	gondozott	
felnőtt	 katekumen	 csoport	 is.	 A	 két	 módszer	 együtt	 is	
alkalmazható.	 A	 missziós	 jellegű	 Alpha	 mint	 elő-kate-
kumenátus	működhet:	vonzó,	barátságos	 légköre	 sok	ér-
deklődőt	vonzhat	minden	elköteleződés	nélkül,	 akik	ko-
moly	hitbéli	fejlődés	után,	közösséggé	érve	léphetnek	be	
a valódi katekumenátus folyamatába. Természetesen más 
indító, befogadó kurzusok is hasznosak lehetnek a helyi 
közösség gyakorlatára, tapasztalataira támaszkodva. Fon-
tos	szerepet	játszhatnak	a	rövidebb	hitébresztő	kurzusok	
is az utógondozás folyamatában, mint például a Cursillo 
vagy	az	Új	Élet	kurzus.	Ezek	megfelelő	„kezdősebességet”	
biztosítanak, de utógondozó csoportra ezek végeztével 
akkor is szükség lesz a plébániánkhoz tartozók számára. 
(A	 missziós	 kurzusokról,	 segédletekről	 bővebben	 lásd	
könyvünk	záró	fejezetét.)

Attól	 függően,	 hogy	 melyik	 utógondozói	 formát	 válasz-
tottuk	 (vagy	melyikkel	 akarjuk	kezdeni),	megfelelő	meg-
hívót	kell	kézbe	adnunk	az	érdeklődők	számára	minden	
missziós program, missziós beszélgetés végén. 



86 87MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

különös	 gondot	 kell	 fordítanunk	 a	 belépő	munkatársak	
missziós kiképzésére. 

4. A helyi missziós terv elkészítése

A felálló munkacsoportnak tanulmányoznia kell a helyi 
misszió lehetséges módjait, meg kell vizsgálnia, hogy az 
adott	plébánia	környezetében	mely	missziós	eszközökkel	
élhetnének,	és	melyek	azok	a	sajátos	adottságok,	amelye-
ket érdemes kihasználni. Mindezek alapján missziós ter-
vet kell készíteniük, amely magába foglalja a felkészülési 
tervet	(lásd	első	két	pontunkat:	az	evangélium	elsajátítása	
és	a	közbenjáró	imádság	megszervezése),	valamint	a	misz-
szió konkrét programtervezetét. A helyi misszió sikere at-
tól	függ,	hogy	engedjük-e	a	Szentlélektől	származó	bátor-
ságot és kreativitást érvényre jutni helyi körülményeink 
között,	és	hogy	sikerül-e	egy	sokszínűségében	is	egységes,	
testvéri	 légkörben	 működő	 munkacsoportot	 létrehozni	
plébániánkon.

5. Utógondozó terv elkészítése

Missziónk csak akkor lehet teljes, ha a megtérőknek, 
érdeklődőknek megfelelő befogadó csoportot indí-
tunk, azonnal a misszió lezárultával. Az utógondozó terv 
elkészítése tehát szerves része a missziós tervnek, csak 
azért tárgyaljuk külön pontban, nehogy elsikkadjon a sür-
getőbbnek	 tűnő	 feladatok	 közeledtével.	 A	 tapasztalatok	
szerint ugyanis két gyenge pontja van a katolikus misz-
sziónak: az egyik, hogy kérügmatikus-e, vagyis világosan 
megjelenik-e az evangélium üzenete a megtérésre való 
isteni	meghívással	együtt,	a	másik	pedig	az,	hogy	általá-
ban	kevés	a	valóban	mindenkire	nyitott	és	felkészült	be-
fogadó csoport, amely vállalja az új emberek gondozását, a 
velük	való	törődést.

Fontos tehát az ilyen csoportok szervezését, felkészítését 
idejekorán, már a szervezési munka elején megkezdeni. 
Egy ilyen csoport akkor sikeres, ha befogadó, imádságos, 
személyes	és	megfelelő	képzést	nyújt.	Befogadó	akkor,	ha	
a	 belépő	 azonnal	 érzi	 a	 jelenlévő	 szolgálók	 nyitottságát,	
befogadó szeretetét. Imádságos a csoport, ha az új tagok 
formálását	mindenekelőtt	a	jelenvaló	Szentlélektől	várja,	

és	 teret	 is	 enged	 neki	 a	megfelelő	 közösségi	 imaidő,	 di-
csőítés	biztosításával.	Személyes	akkor,	ha	lehetőség	van	
beszélgetésre, az új tagok problémáinak megbeszélésére, 
tanácsadásra.	Végül	 akkor	nyújt	megfelelő	képzést,	ha	 a	
megtérők	 ismeretszintjéhez	 illő	 bevezetést	 nyújt	 a	 ke-
resztény	hit	alapjaiba:	elsősorban	a	Jézus	Krisztusról	szóló	
evangélium	bővebb	kifejtését	kell	tartalmaznia,	a	keresz-
tény	életforma	alapjainak	ismertetésével	együtt.

Ilyen	 csoport	 jön	 létre	 a	 kimondottan	 missziós-utógon-
dozó Alpha kruzus beindításával, amely minden fent 
említett	kritériumnak	megfelel,	s	amelynek	elkezdéséhez	
minden tanítási és metodológiai anyag rendelkezésre áll. 
Célszerű	 lenne	 az	Alpha	 csoport	 kiképző	 kurzusain	mi-
nél	hamarabb		részt	venni.	Ugyanezt	a	funkciót	betöltheti	
egy	Szentlélek	szeminárium	is.	Ugyanígy	megfelelő	lehet	
egy	valóban	befogadó	lelkületű	közösség	által	gondozott	
felnőtt	 katekumen	 csoport	 is.	 A	 két	 módszer	 együtt	 is	
alkalmazható.	 A	 missziós	 jellegű	 Alpha	 mint	 elő-kate-
kumenátus	működhet:	vonzó,	barátságos	 légköre	 sok	ér-
deklődőt	vonzhat	minden	elköteleződés	nélkül,	 akik	ko-
moly	hitbéli	fejlődés	után,	közösséggé	érve	léphetnek	be	
a valódi katekumenátus folyamatába. Természetesen más 
indító, befogadó kurzusok is hasznosak lehetnek a helyi 
közösség gyakorlatára, tapasztalataira támaszkodva. Fon-
tos	szerepet	játszhatnak	a	rövidebb	hitébresztő	kurzusok	
is az utógondozás folyamatában, mint például a Cursillo 
vagy	az	Új	Élet	kurzus.	Ezek	megfelelő	„kezdősebességet”	
biztosítanak, de utógondozó csoportra ezek végeztével 
akkor is szükség lesz a plébániánkhoz tartozók számára. 
(A	 missziós	 kurzusokról,	 segédletekről	 bővebben	 lásd	
könyvünk	záró	fejezetét.)

Attól	 függően,	 hogy	 melyik	 utógondozói	 formát	 válasz-
tottuk	 (vagy	melyikkel	 akarjuk	kezdeni),	megfelelő	meg-
hívót	kell	kézbe	adnunk	az	érdeklődők	számára	minden	
missziós program, missziós beszélgetés végén. 



88 89MindenkiNEK mindenkivel! Segédanyag a NEK 2020 harmadik előkészítő évéhez 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus BUDAPEST 2020.

B) A konkrét misszió alapelemei

6. Konkrét kérügmatikus üzenet átadása

7. A hallgatók meghívása a hitre és a megtérésre

8. Konkrét lehetőség hitük megvallására és az 
imádságra

9. Konkrét meghívás az Egyház közösségébe

Az	itt	leírt	pontok	részletes	kifejtése	az	1.5.	és	1.6.	fejezet-
ben található.

10. Az új megtérők fogadása az utógondozó 
csoportokban

Lásd	fent,	az	A/5-ös	pontnál!

11. Kiértékelés

A missziós aktivitás kihívást jelent valamennyiünk szá-
mára: új területekre merészkedünk ki, új felfogásban 
kezdünk dolgozni, új eszközökkel, módszerekkel próbál-
kozunk.	A	jövő	érdekében	fontos,	hogy	a	missziós	esemé-
nyek	lezárultával	őszintén	kiértékeljük	szolgálatunkat:

Mennyiben	tartottuk	magunkat	a	kérügmatikus	evange-
lizáció szabályaihoz?
Következetesek voltunk-e missziós tervünk megvalósítá-
sában?
Sikerült-e	minden	feladatra	megfelelő	és	elegendő	számú	
munkatársat találnunk?
Mennyire voltunk megbízhatóak, pontosak, lelkiismere-
tesek? Stb.

A	 jó	kiértékelő	megbeszélés	 az	őszinteség	 és	 az	 irgalom	
légkörében	 folyik.	 Amint	 eseményről	 eseményre	 végig-
haladunk a történéseken, értékelve lelki hozadékukat és  
gyakorlati lebonyolításukat, mindig meg kell kérdeznünk: 
mit	 csináltunk	 jól	 és	 mit	 lehetett	 volna	 jobban	 csinál-

C) Utógondozás, kiértékelés és folytatás

ni? Ha tapintatból elhallgatjuk a negatívumokat, közös 
ügyünknek ártunk, csakúgy, mintha irgalmatlan sze-
mélyeskedésbe fordul eszmecserénk. A kiértékelés célja, 
hogy további, folyamatos evangelizációnkkal még több 
embert még igényesebben szólítsunk meg és vezessünk 
az	Úr	Jézushoz.

12. A misszió folyamatosságának kialakítása

A misszió nem egyszeri feladatunk: a 21. századi magyar 
egyháznak	missziós	helyzetben,	alapvetően	nem	hívő	kö-
zegben	 kell	 közvetítenie	 az	 Isten	megváltó	 szeretetéről	
szóló	örömhírt.	A	2007-es	városmisszió	nem	betetőzése,	
hanem	kezdete,	ösztönzője	ennek	a	folyamatnak.	Fontos	
tehát, hogy a kiértékelés után újabb missziós tervet ké-
szítsünk	a	következő	évre,	meghatározva	a	felkészülés,	az	
elmélyülés,	a	direkt	misszió	alkalmait,	folyamatosan	mű-
ködtetve és fejlesztve a befogadás, az új emberek paszto-
rációjának fórumait. Így fordulunk lassan új irányba, egy 
közösségi-missziós plébániai modell megvalósulása felé. 
(Lásd	ehhez	szakirodalomként	Michael	White	és	Timothy	
Corcoran:	Újraépítve,	valamint	James	Mallon:	Egyház-fel-
újítás	c.	könyvét,	amelyekről	kiadványunkban	ismertetőt	
is	közlünk.)

Az	 alábbiakban	 néhány	 olyan	 lehetőséget,	 módszert	 is-
mertetünk, amelyek segíthetik a plébániaközösségeket a 
missziók programjainak összeállításakor.

Az	 utca,	 a	 köztér	 Szent	 Péter	 pünkösdi	 beszéde	 óta	 az	
igehirdetés	 kitüntetett	 helye	 az	 egyháztörténelemben	
(pl.	Assisi	Szent	Ferenc,	Páduai	Szent	Antal,	Ferreri	Szent	
Vince,	verbita	rend,	stb.	szolgálata).	Az	utcai	tanúságtétel	
előnye,	 hogy	 olyanokhoz	 is	 eljut,	 akik	 a	 legtávolabb	 áll-

1.10. Missziós módszerek 
és alkalmazásuk

Utcai evangelizáció és lelkigondozás
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nak	az	Egyháztól.	Látványos	része	a	zene,	a	tanúságtétel,	
a pantomim és az igehirdetés. Csendes, de annál megha-
tározóbb része a személyes beszélgetés, amely az erre a 
célra	felállított	„meghallgatlak-sátrak”-ban	akár	hosszabb	
lelkigondozássá	is	alakulhat.	Pap	jelenléte	esetén	gyónta-
tás	is	elképzelhető.	A	missziós	hét	elején	az	utcai	szolgálat	
során rengeteg szórólapot, meghívót ki lehet osztani a hét 
további	 programjairól.	 Egy	 forgalmas	 ponton	 felállított	
sátor – mint információs és lelkigondozói támaszpont – 
egész	héten	működhet.

Hasonló szolgálat természetesen nemcsak utcákon, de 
aluljárókban, pályaudvarokon, passzázsokban, plázákban, 
illetve	 bevásárlóközpontokban	 is	 elképzelhető.	 Ilyen	 és	
hasonló helyszíneken több városmissziós eseményen 
pédául	sátor-kápolnákat	alakítottak	ki,	amelyek	imára,	el-
csendesedésre hívták az embereket a város forgatagában. 
A	sátoron	kívül	vagy	annak	előterében	itt	is	mód	nyílik	
a	 személyes	 beszélgetésre,	 tanúságtételre,	 kapcsolatte-
remtésre.	Az	 egymás	 közelében	 lévő	 zenés	 tanúságtevő	
színpad	–	beszélgetőhely	–	csendes	imahely	kombinációja	
egy	sajátos	lelki	út	bejárását	teszi	lehetővé	az	érdeklődők	
számára.

Utcai	evangelizációnk	során	törekedjünk	arra,	hogy	minél	
többféle módon kommunikáljunk a város lakóival. Hatá-
sos	 és	 figyelemfelkeltő,	 ha	 tablók,	 installációk,	 feliratok,	
„épített	 jelek”	 felhasználásával	 is	 igyekszünk	 elmondani	
kérügmatikus üzenetünket, akár több egymást köve-
tő	„stáció”	felállításával	is.	Így	„a	hit	útját”	járó	érdeklődő	
végigelmélkedheti	 az	Atya	szeretetéről,	 a	bűnről	és	a	 Jé-
zusban megjelent megváltásról, a megtérés szükségessé-
géről	és	az	Egyházról	szóló	alapvető	keresztény	üzenetet.	
A megjelenítés egyik formája a szendvicsemberek kikül-
dése lehet.

(Ha	közterületen	 tartunk	utcai	 evangelizációt,	 és	 csak	 a	
hangszereket, illetve a hangosító berendezést helyezzük 
ki, de nem építünk színpadot, nem állítunk sátrat, nem 
teszünk ki asztalokat és székeket, akkor a jelen törvé-
nyek	szerint	csupán	bejelentési	kötelezettségünk	van	az	
esemény	előtt	 legalább	72	órával	 a	Budapesti	Rendőr-fő-

kapitányság Közrendvédelmi Osztálya felé. Ha sátorral, 
székekkel, asztalokkal, színpaddal szeretnénk felállni, 
akkor	a	rendőrségi	bejelentés	mellett	a	helyi	önkormány-
zattól	kell	közterületfoglalási	 engedélyt	kérni.	Ennek	át-
futási	ideje		nagyon	hosszú	is	lehet	(néha	egy-két	hónap),	
mert	bizonyos	esetekben	a	kerületi	közgyűlés	elé	viszik	
az	ügyet.	Megesik,	hogy	az	általunk	kinézett	terület	nem	
a	 kerületi,	 hanem	a	 fővárosi	 önkormányzat	 kezelésében	
van, akkor oda fognak utalni bennünket. Az ügy akkor 
is	 hosszadalmas	 lehet.	 (Azért	 nem	 kell	 megijedni:	 ha	 a	
plébánosnak	 jó	 kapcsolata	 van	 az	 önkormányzattal,	 az	
engedélyt	általában	napok	alatt	megadják.)	Ha	a	használni	
kívánt terület valamely intézmény vagy vállalkozás ke-
zelésében	 van	 (pl.	 pályaudvar,	 bevásárlóközpont),	 akkor	
természetesen velük kell tárgyalni és megegyezni.

Annak	mintájára,	 ahogyan	 az	Úr	 Jézus	 kiküldte	 hetven-
két	 tanítványát,	 hogy	 kettesével	 látogassák	meg	 a	 váro-
sokat és falvakat, hirdetve az evangéliumot és imádkozva 
a	 betegekért,	 elesettekért.	 (Olvassuk	 el	 ehhez	 a	 Lukács	
10,1-24-et!)	Számos	katolikus	közösség	és	plébánia	gyako-
rolja a missziónak ezt a legklasszikusabb formáját. Sokan 
viszont	 idegenkednek	 tőle,	 nem	 tartják	 „katolikusnak”.	
(Erre	mondta	azt	Jean-Luc	Moens,	a	korábbi	városmisszi-
ók	nemzetközi	főkoordinátora,	hogy	ha	ezt	a	módszert	a	
katolikusok	kezdték	volna	előbb	alkalmazni,	akkor	most	
mindenki azt mondaná, hogy a kisegyházak elloptak egy 
katolikus	formát.)	Egy	bizonyos:	a	modell	magától	az	Úr	
Jézustól	 származik,	 tehát	 elfogadható.	 A	 tapasztalatok	
szerint	 ha	 egy	 plébániai	 szervezésű	 csoport	 az	 egyház-
község területén plébánosi ajánlással kopogtat, már az 
elején hangsúlyozva, hogy a plébániáról vannak, az embe-
rek	nyitottan	fogadják	a	közeledést.	Beszélgetésünk	során	
törekedjünk	az	őszinte	emberi	 találkozás	megélésére,	 az	
evangélium átadására és konkrét meghívás közvetítésére 
a	 plébánia	 valamely	megfelelő	 programjára.	 A	 beszélge-
tések gyakran nagyon jó hangulatúak, és természetesen 
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fordulnak közös imádságba. A beszélgetések vezetését a 
Szent	András	Iskola	Pál	kurzusán	remekül	tanítják

A	szeretetszolgálatok	során	(ételosztás,	szegény	családok	
meglátogatása és megajándékozása, betegek, öregek meg-
látogatása,	szolgálata,	stb.)	rendkívül	szeretetteljes	embe-
ri találkozások jönnek létre, amelyek alkalmat adnak az 
evangélium	 személyes	 megosztására	 beszélgetőtársunk-
kal.	A	lehetőségek	végtelenek.

A	 környék	 fiataljainak,	 középiskolásainak	 elérése	 szem-
pontjából	 kiváló	 lehetőség	 egy	 koncertekből,	 tanúság-
tételekből	 és	 rövid	 igehirdetésekből	 felépülő	 délután	
keresztény	 könnyűzenei	 csapatok	 közreműködésével.	
Helyszínként iskolai torna¬csarnokok, illetve nagyobb 
sportlétesítmények zárt terei is szóba jöhetnek. Az evan-
gelizáció	során	meg	kell	hívni	a	fiatalokat	olyan	továbblé-
pést	 jelentő	csoportokba,	ahol	biztosítható	 fejlődésük	és	
beépülésük a plébánia életébe.

Hasonló	 jellegű,	 kisebb	missziós	 est	 megtartható	 a	 plé-
bániához tartozó közösségi házban, vagy a templomban 
is.	A	szekuláris	helyszín	 előnye,	hogy	 azok	 is	 bemerész-
kedhetnek, akiknek az egyházi környezet – különösen a 
templom	–	idegen,	félelmet	keltő.

A	 legtöbb	 fiatalnak	 nincs	 kivel	 megbeszélnie	 problémá-
it, óriási bennük az igény a személyes megnyilatkozásra. 
A	bensőséges	asztali	beszélgetés	lehetőséget	ad	a	plébánia	
vállalkozó	 kedvű	 tagjai	 számára,	 hogy	 az	 újonnan	 beté-
rőkkel	megosszák	 személyes	 tanúságtételüket.	Az	 itt	 ki-
alakult	kapcsolat	értékes	alapja	 lehet	a	későbbi	evangeli-
zációnak, illetve alkalmat nyújt a plébánia programjaira, 

Szeretetszolgálatok

Zenés evangelizációs délután

Alkalmi teaház

csoportjaiba szóló meghívásnak. A teaházi estéket színe-
síteni	lehet	evangéliumi	ihletésű	filmek	vetítésével,	rövid	
színdarabokkal,	mini	koncertekkel,	érdekes	 (hívő)	embe-
rekkel való beszélgetéssekkel. Helyszín lehet közösségi 
ház vagy egyházi iskola alkalmas helysége. Tartható egy 
vagy több estén változó programmal, tematikával.

Tartható a teaház programjaként, de önállóan is. Egy vagy 
több	este	filmvetítéssel,	utána	vezetett	beszélgetéssel.

Az irodalmi összeállítások, írók életével, hitével foglalko-
zó	estek,	beszélgetések	főként	diákokat	és	értelmiségieket	
vonzanak.	Különösen	érdekes	lehet,	ha	kortárs	írót,	költőt,	
színészt	hívunk	meg	tanúságtevő	beszélgetésre.	A	műsor	
utáni	fórum	keretében	a	jelenlévők	is	feltehetik	kérdése-
iket.

Megfelelő	 tematikájú	 fotók,	 festmények,	 szobrok,	 instal-
lációk,	 óriásplakátok	 akár	 szabadtéri	 kiállítása,	 lehetőleg	
kérügmatikus	 elrendezéssel	 és	 kommentárokkal,	 élő	
művészek	kiállítása	esetén	 tanúságtevő	megnyitóval,	 zá-
róeseménnyel.

Az	évezredek	egyházi	 zenéjének	gazdagsága	 lehetőséget	
nyújt	 arra,	 hogy	 a	 mai	 embert	 is	 megszólító	 remekmű-
veket	 adjunk	 elő	 templomi,	 illetve	 szekuláris	 környezet-
ben,	vagy	éppen	szabadtéren.	Fontos	azonban,	hogy	a	mű	
tematikájához igazodva arányos hosszúságú narráció, a 
szerző	hitéről	szóló	ismertetés,	vagy	rövid	igehirdetés	ke-
retében az evangélium is elhangozzon.  Ha találunk olyan 
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előadót,	aki	az	eljátszott	művek	kapcsán	tanúságot	is	tesz	
hitéről,	 vagy	 éppen	 rövid	 elmélkedéseket	mond,	 ez	 egé-
szen	kivételes	élményt	nyújthat.	(Ebben	a	műfajban	kivá-
ló	pl.	Hegedűs	Endre	zongoraművész.)

A	kreatív,	bibliai	tematikájú	játszóházak,	kézműves-foglal-
kozások,	színpadi	események	előnye,	hogy	a	gyereküknek	
értelmes	elfoglaltságot	kereső	nem	hívő	szülők	is	megje-
lennek,	és	ott	maradnak	az	evangelizáció	terében.	Szintén	
hasznos,	ha	felnőtt	missziós	programokhoz	csatlakozva	a	
gyermekmegőrző	feladatait	is	ellátják,	lehetőséget	adva	a	
szülőknek	az	odafigyelésre,	elmélyülésre.

Szintén	 széles	 rétegek	 számára	 vonzóak.	 Meggondolást	
igényel,	 hogy	 miként	 tehetőek	 missziós	 eseményekké.	
Szerencsés,	 ha	 a	 mérkőzések,	 bemutatók,	 bajnokságok	
kezdetén	 hívő	 sportolók,	 lehetőleg	 élsportolók	 tesznek	
tanúságot	 hitük	 és	 eredményeik	 kapcsolatáról.	 (Sze-
rencsére	 a	 sportolók	között	kifejezetten	 sok	hívő	 ember	
van!)	 A	sportprogramok	 lehetnek	 figyelemfelhívóak,	 de-
monstratívak,	vagy	zarándoklat-jellegűek	is,	mint	például	
egy görkorcsolyás vagy kerékpáros felvonulás, vagy két 
„szent”	helyszínt	összekötő	futóverseny,	stb.

Nyissuk	meg	egy	napra,	éjszakára	 templomunkat!	Ajánl-
junk fel benne a szakrális hely berendezésére, képeire, 
szimbólumaira	 vonatkozó	 „szent”	 idegenvezetést	 (ez	 is	
lehet	evangelizáció),	 illetve	a	 templom	történetét	és	mű-
vészeti	 alkotásait	 bemutató	 sétát.	 Szervezzünk	 műsort	
zenével, koncertekkel, tanúságtételekkel, vezessük be 
hallgatóinkat	az	imádságba!		(www.ars-sacra.hu)

Gyermekprogramok

Sportprogramok

Nyitott templomok napja

A. Függelék
Segítő kérdések a fejezetek 
feldolgozásához

1. Misszió és Eucharisztia

A. Mi az azonosság a misszióban és az eucharisztikus 
lelkiségben?

B.	 Miért	mondhatjuk,	hogy	a	misszió	előkészít	az	Eucha-
risztia befogadására?

C. Milyen lépések vezetnek fel az Egyesülés hegyére?

2. A misszió célja

A.	 Mi	 a	 misszió	 általános	 célja	 a	 Redemptoris	 Missio	 
46. pontja szerint?

B. Mik a missziós folyamat lépései?

C. Melyek a misszió célcsoportjai?

D.	 Milyen	természetűek	az	előttünk	álló	feladatok?

3. Mi szükség a misszióra?

A. Mi a misszió legsúlyosabb indoka?

B. Mik a másodlagos indokok?

C. Mik manapság a misszióval kapcsolatos tipikus el-
lenvetések? Milyen választ adhatunk ezekre az Egyház 
tanítása alapján?
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4. A misszió megvalósulása: az Egyház tanúságtétele

A.	 Mi	az	Egyház	hivatása	és	legmélyebb	identitása?	(EN	14.)

B.	 Mi	a	tanúságtétel	két	alapvető	módja?

C. Miért nem hagyható el a szóbeli tanúságtétel, a vilá-
gos igehirdetés?

D.	 Mi	a	hithirdetés	mással	nem	helyettesíthető	tárgya?

E.	 Értemezzük	 Szent	 Pál	 szavait:	 „Eszerint a hit hallás-
ból van, a hallás pedig Krisztus szava (igéje) által.”	(Róm	
10,17,	vö.	még	RMI	44.)

5. Üzenetünk: az evangélium

A. Mi a kérügma? 

B.	 Mi	az	első	meghirdetés	szerepe	az	evangelizáció	tel-
jes folyamatában?

C.	 Mi	a	különbség	a	kérügma	és	a	katekézis	között?

D.	 Mi	az	összefüggés	közöttük?

A kérügma tartalma

A.		 Milyen	jellemzői	vannak	Isten	felénk	áradó	szerete-
tének?

B.	 Mik	a	bűn	hatásai	az	emberi	életre?	Emberi	erőnkre	
támaszkodva	 megszabadulhatunk-e	 a	 bűntől	 és	 kö-
vetkezményeitől?

C.	 Mik	a	Jézus	Krisztustól	ajándékozott	megváltás	hatá-
sai életünkre?

D.	 Hogyan	vehetjük	át	a	megváltás	ajándékát?	Mi	ennek	
a	két	alapvető	lépése?	Tisztázzuk	e	két	fogalom	jelen-
tését!

E.	 Lehet-e	tapasztalatunk	Isten	szeretetéről?	Hogyan?

F.	 Miért	alapvető	fontosságú	a	megtérés	után	az	Egyház	
élő	közösségéhez	csatlakozni?

G. Mondd el a kérügma hat pontját, és fejtsd ki, hogyan 
következik egyik a másikból!

6. Hogyan adjuk át az evangéliumot?

A – F. Mi a célunk és mik a módszereink a kérügma 1-6. 
pontjának	átadása	közben?	(A	megbeszéléskor	halad-
junk	pontról	pontra!)

G.	 Mi	a	megtérésre	hívás	jelentősége	a	misszió	folyamatában?	

H.	 Milyen	 fő	elemei	vannak	a	megtérők	 imádságának?	
Hogyan tükrözi ez a kérügmát?

I. Mi a három záró tanács, amellyel a beszélgetést befe-
jezzük? Miért ezekkel?

J.	 Mi	a	kérügmatikus	evangelizáció	hat	lépése?

7. Szentlélek és misszió

A.	 Mi	az	összefüggés	pünkösd	és	a	misszió	megindulása	
között?

B. Miért kell bejárnunk a misszió megéléséhez az alábbi 
spirituális utat: 1. Hit és bizalom a Szentlélek segítsé-
gében	>	2.	Állhatatos	imádságban	várni	rá	>	3.	Átélni	
személyes	pünkösdünket	>	4.	Ráhagyatkozás	a	Lélek	
vezetésére > 5. Folyamatos pünkösdben élni

C.	 Értelmezzük	az	egyes	lépéseket	és	összefüggéseiket!

8. A személyes tanúságtétel

A.	 A	 tanúságtétel	 három	 jellemzője:	 tartalom,	 forma,	
időtartam

B.	 Milyen	részekből	épül	fel	a	személyes	tanúságtétel?

C. Mi a szerepe a Szentléleknek a tanúságtételben?

D.	 Hogyan	tükrözi	a	kérügmát	a	személyes	tanúságtétel?
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9. Gyakorlati lépések: A felkészüléstől az utógondozásig

A. Mi a gyakorlati lépések három szakasza?

B. Hogyan evangelizáljuk önmagunkat?

C. Miért van szükség a misszió módszertanának isme-
retére?

D.	 Mi	a	közbenjáró	imádság	szerepe	a	misszió	folyama-
tában?

E. Hogyan alakul meg a missziós munkacsoport?

F. Mi a helyi missziós terv?

G. Mit szeretnénk elérni az utógondozó terv kidolgozá-
sával és megvalósításával?

E.	 Mik	 a	 missziós	 esemény	 kiértékelésének	 fő	 szem-
pontjai?

10. Missziós módszerek és alkalmazásuk

A.	 Első	áttekintés	után	melyek	azok	a	missziós	formák,	
amelyeket szívesen végeznénk a helyi misszió ideje 
alatt?

B. Milyen más ötleteink vannak, amelyek nem szerepel-
nek az anyagban?

B. Függelék
Szórólap minta  
missziós eseményhez

Örömhír… Neked!

„Úgy szerette Isten a világot,  
hogy egyszülött Fiát adta érte,  

hogy aki benne hisz, el ne vesszen,  
hanem örökké éljen!”

Jézus szavai János evangéliumából,  
3. fejezet 16. vers

…hogy Isten szeret Téged

Isten nem csak úgy általában szereti a világot, hanem sze-
mélyes	 és	 gyengéd	 szeretettel	 fordul	minden	 teremtmé-
nye	 felé.	Ő	maga	 a	 szeretet.	 Ismer	 téged,	 és	 arra	vágyik,	
hogy te is megismerd végtelen szeretetét.

…hogy ki akar ragadni a bűn zsákutcájából

Hiszen	ez	a	világ	nemcsak	szeretett,	de	elveszett	világ	is.	
A	bűn	 áthatja	 és	megrontja	 életünket,	 szívünket	 és	kap-
csolatainkat.	A	bűnnel	hátat	fordítunk	Isten	szeretetének	
és	kegyelmének,	a	bűn	elszakít	Istentől,	aki	az	élet.	A	bűn	
következménye	tehát	a	halál.	A	bűntől	a	magunk	erejéből	
soha meg nem szabadulhatunk.

Ez az üzenet arról szól…
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…hogy a mi megmentésünkért odaadta egyszülött Fiát, 
Jézus Krisztust

Isten	 Fia,	 a	 teljesen	 bűntelen	 Jézus,	 alkalmas	 volt	 arra,	
hogy	magára	 vegye	 valamennyiünk	 bűnét.	A	 kereszten	
ártatlanul szenvedve elviselte büntetésünket, halálával 
megsemmisítette	bűneinket.	Lerótta	Isten	előtt	a	bűn	mi-
atti	adósságunkat,	amit	magunk	sohasem	tudtunk	volna	
kifizetni:	kiváltott,	megváltott	minket	a	bűn	és	a	halál	fog-
ságából: „Megbocsátotta minden bűnünket. A követelményei-
vel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította, és 
a keresztre szegezte.”	(Kol	2,14)

…hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak új életet aján-
dékoz 

Jézus	 Krisztus	 harmadnapra	 föltámadt	 a	 halálból.	 Föltá-
madásával	pedig	új	életet	 ajándékozott	nekünk:	 az	ő	 föl-
támadott,	szent	és	elpusztíthatatlan	életét.	„Mindenki, aki 
Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, íme újjá 
lett minden!”	(2Kor	5,17)	Jézus	Krisztus	eltörölte	bűneinket,	
és megnyitja utunkat az örök életre. Ezeket a kincseket 
ajándékba	kapjuk	Istentől	–	ha	elfogadjuk.	Jézus	arra	kér	
bennünket,	hogy	higgyünk	benne,	mint	Megváltóban	és	
Úrban,	és	tartsunk	bűnbánatot.	Ezen	az	úton	fogadhatjuk	
be ajándékait.

…hogy szeretete kiárad a hívőkre a Szentlélek által

A	hit	és	megtérés	útján	Jézus	visszavezet	minket	az	Atyá-
hoz,	akitől	a	bűn	miatt	szakadtunk	el.	Krisztusban	Isten	
gyermekeként	élünk,	s	így	Atyánk	szeretete	valóságosan	
betölti	lényünket.	Ez	a	szeretet	Isten	Lelkének	kiáradásá-
val ér el hozzánk: „Aki bennem hisz	–	mondja	Jézus	–,	annak 
bensejében élő vizek folyamai fakadnak.”	(Jn	7,38)

…hogy otthonra lelhetsz Isten családjában, az Egyházban 

Mennyei	Atyánk,	amikor	Jézus	Krisztus	által	önmagához	
visszahívja	 az	 embert,	 nem	 elszigetelt	 „szülő-gyermek”	
kapcsolatra	hívja	meg.	Bensőséges	szeretetre	hív,	de	sok	
testvér	 között.	 Az	 Atya	 gyermekeinek	 közösségére,	 az	
Egyházra	 mindannyiunknak	 szüksége	 van,	 itt	 kapunk	

testvéri	támogatást,	megerősítő	tanítást.	Az	isteni	életet	
pedig	az	Egyházra	bízott	kegyelmi	eszközök,	a	szentségek	
szilárdítják meg bennünk. 

Jézus	 Krisztusba	 vetett	 hittel	 és	 bűnbánó	 szívvel	 térhe-
tünk	vissza	Atyánkhoz.	Ha	készen	állsz,	hogy	kifejezd	hi-
tedet	Isten	előtt,	mondd	el	neki	az	itt	leírt	imádságot:

Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy szeretsz engem,
és velem voltál életem minden napján!
Bocsáss meg, hogy bűneimmel megbántottalak Téged!
Köszönöm, hogy értem adtad szent Fiadat, Jézus Krisztust,
hogy eltörölje bűnömet és életet adjon nekem.

Úr Jézus! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten!
Hiszek benned. Hiszem, hogy feltámadtál és élsz.
Kérlek, most lépj be a szívem ajtaján!
Elfogadlak téged, mint egyetlen Uramat és Megváltómat.
Élj és uralkodj bennem mindörökre!

Szentlélek Úristen! Kérlek, áradj most ki rám!
Tölts el engem Atyám szeretetével!
Tisztíts meg engem, szabadíts meg engem minden gonosztól,
és vezess az igazság útján egész életemben!
Köszönöm, hogy Isten családjába, az Egyházba hívtál, 
ahol táplálnak és befogadnak engem! Ámen.

1. Imádkozz Istenhez naponta bizalommal! Hinni any-
nyi,	mint	kapcsolatban	 lenni	 Istennel.	Ha	 Isten	az	Élet,	 a	
vele való kapcsolat életünk folyamatos megújulását jelenti. 
Az	imádság	a	hívő	ember	lélegzetvétele:	életfunkció.	Nem	
más, mint beszélgetés Istennel. Hozzá, aki végtelenül sze-
ret bennünket, bátran és bizalommal fordulhatunk minden 
kérdésünkkel,	 örömünkkel	 és	 bánatunkkal.	 Ő	megígérte,	

Mit tegyek, ha közeledni szeretnék Istenhez?

Három tanács a továbblépéshez
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hogy meghallgat és megvigasztal minket, és alakítani, for-
málni fogja életünket. Imádkozni mindenki tud: fordulj Is-
tenhez naponta saját szavaiddal!

2. Olvasd a Szentírást!	 Jézus	 Krisztus	 segítségével	 ju-
tunk	el	az	Atyához,	ő	a	Megváltó,	az	Úr.	Fontos,	hogy	Jé-
zus	Krisztus	személyét,	művét	és	tanítását	„első	kézből”	is	
megismerd.	Ennek	legjobb	módja	a	Szentírás,	elsősorban	
az	 evangéliumok	 olvasása.	 Ahogy	 Jézus	 Krisztus	 életét	
szemléled,	még	 inkább	elmélyül	 iránta	érzett	szereteted	
és bizalmad. A Szentírás nem csupán ismereteket közöl: 
olvasása	 a	 Szentlélek	 által	 belülről	 táplál	 minket.	 „Nem 
csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten 
szájából származik.”	(Mt	4,4)	Erre	a	megerősítésre	naponta	
szükségünk van.

3. Jöjj és légy tagja az Egyház élő közösségének! A hit-
ben való megmaradásod és kiteljesedésed helye az Egyház. 
Méghozzá	az	Egyháznak	egy	konkrét,	élő	közössége,	ahol	
ismernek	téged	és	testvéri	szeretettel,	tanítással,	gondos-
kodással vesznek körül.

Kedves Barátunk!

Ha már kiskorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a 
hitről mélyebb ismereteket szerezni,

 ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved az Istent, 
de nem vagy benne biztos, hogyan indulj el felé,

 ha nem tartozol semmilyen vallásfelekezethez, de érde-
kel a mi egyházunk szeretetközössége és tanítása, 
akkor neked szól meghívásunk egy ismerkedési összejövetelre:

.....................................................
Érdeklődés és további információk: 

.....................................................

Jézus mondja:

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, és én felüdítelek titeket!” 
Most téged hív!

C. Függelék
Közös Szentlélek-hívó ima 
szentségimádás keretében

(Megtartható	 egyszerű	 imaóraként,	 az	Oltáriszentség	 je-
lenléte nélkül is, más énekekkel, bibliai idézetekkel. A 2. 
pont	végétől	bármikor	helye	van	a	spontán,	személyes	ké-
résnek,	imádságnak.)

1. Az Oltáriszentség behozatala.	Utána	rövid	csönd.

Ének:	Laudate	omnes	genets	/	Laudate	Dominum
											Dicsérje	minden	nemzet,	/		dicsérje	az	Urat!									
Ének:	Jöjj,	Szentlélek	Úristen!	(2	versszakkal)

2. Jézus mondja: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki 
hisz bennem, annak belsejéből az Írás szava szerint élő víz fo-
lyamai fakadnak. Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne lé-
vők részesülnek.”	(Jn	7,	37b-39a)

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem 
az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki 
örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem 
látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és ben-
netek marad. … Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret 
engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja s én is 
szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.”	 (Jn	14,	15-
17.21.)

3. Ének:	Várj	és	ne	félj,	az	Úr	jön	már!
															Várj	és	ne	félj,	hű	szívvel	várj!	

4. „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott 
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete!” … „Nem a 
szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben élje-
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tek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk 
így: Abba, Atya! A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.”	(Róm	5,5;	8,15-16)

Ezután az angyal „megmutatta nekem az élet vizének folyóját, 
amely ragyogó volt, mint a kristály, és Isten és a Bárány trón-
jából fakadt.” … „Amerre elér a folyó, minden élőlény, amely 
mozog, élni fog… ahová ez a víz behatol, egészségessé lesz és élni 
fog minden…”	(Jel	22,1;	Ez	47,9)

„Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és 
találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. … Ha ti, bár go-
noszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel 
inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik 
tőle.”	(Lk	11,9.13.)

(Ha	vannak	jelen	olyan	testvérek,	akik	járatosak	a	szemé-
lyes közbenjáró imádságban, akkor ezen a ponton imapá-
rokban	könyöröghetünk	egyenként	azok	 felett,	akik	sze-
retnék sokkal mélyebben befogadni szívükbe a Szentlélek 
ajándékát.	Az	imaszolgálat	ideje	alatt	folytatódhat	tovább	
az	alkalom,	szükség	esetén	több	ének	is	beiktatható.)

5. Ének: Gyújts éjszakánkba fényt,
															hadd	égjen	a	soha	ki	nem	alvó	tűz,	
															a	ki	nem	alvó	tűz!	(2x)

6. „Amikor együtt étkezett velük, (tanítványaival,) meghagyta 
nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak 
az Atya ígéretére. ’Azt hallottátok tőlem, hogy János csak vízzel 
keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok 
megkeresztelkedni… A rátok lejövő Szentlélek erővel tölt majd 
el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és 
egész Júdeában, Szamáriában, egészen a föld határáig.’… Ezek 
mindnyájan állhatatosan, egy szívvel-lélekkel kitartottak az 
imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus any-
jával és rokonaival együtt.” (ApCsel	1,4-5.14)

7. Ének: 
Jubilate	Deo,	omnis	terra!	/	Servite	Domino	in	laetitia!
Alleluja, alleluja in laetitia! / Alleluja, alleluja in laetitia!
(Az	Oltárszentség	kivitele.)

2. Plébániai  
missziós modellek

2.1.  Az Újraépítve című 
könyv missziós modellje
Nyéky Kálmán

Egyházunkban a plébániák lelki újraépítésére nagy szük-
ség	van.	Michael	White	és	Tom	Corcoran	Újraépítve	című	
könyve egy sikeres példát mutat be – saját tapasztalatuk 
alapján –, hogyan lehet átfordítani egy plébánia közössé-
gét	a	fogyasztói	gondolkodásból	a	misszió	irányába	(www.
plebaniaujraepitve.hu).	 Plébániájukon	 mások	 elérése	 és	
bevonása az imádságba, a közösség életébe és a szolgá-
latba a hívek számára mindennapos cselekvéssé vált. Ez 
magával hozta a számbeli növekedést és az önkéntesek 
számának	nagymértékű	növekedését	 is.	Húsvétkor	 pl.	 a	
hívek	száma	néhány	év	alatt	1000-ről	6000-re	nőtt,	aki-
ket	immár	600	önkéntes	fogadott	és	segített.	Ezzel	egyi-
dejűleg	az	adakozás	is	nagymértékben	növekedett.	A	meg-
újulás egyik forrása az a felismerés, hogy legalább 5 vagy 
inkább	6	tényező	együttes	jelenlétére	van	szükség,	hogy	
egy közösség életre keljen. Ezek: 1. az imádság, 2. a közös-
ség, 3. a tanítványság, 4. a szolgálat, 5. a misszió, valamint 
a	6.	a	vezetés.	Olyan	ez,	mint	az	autó	5	kereke	és	a	sofőr,	
akinek	a	kormánykerék	mögött	kell	ülnie.	A	hívek	életé-
ben	általában	csak	1-2	tényező	van	jelen,	pedig	ha	mind	a	
6	megtalálható,	és	a	köztük	lévő	szükséges	kapcsolatok	is	
megvannak, akkor egy egészen új dinamika jelenik meg, 
amely valóban hasonlít az autóban való suhanáshoz, az 
eddigi	megszokott	poroszkálás	helyett.	Ha	 a	hívek	pusz-
ta fogyasztóból szolgáló tanítványokká válnak, teljesen 
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másképp fognak hozzáállni a plébánia életéhez, ahol je-
lenlétük meghatározóvá lesz.

Miközben	a	kiadvány	magyar	nyelvű	változatát	készítet-
tük, csapatban dolgozva rengeteg örömet tapasztaltunk 
meg,	és	az	itt	leírt	gondolatok	a	mi	életünket	is	átformál-
ták.	Volt,	aki	tizedet	kezdett	fizetni	online,	más	megnövel-
te	az	önkéntes	munkára	fordított	idejét,	vagy	új	lendületet	
kapott	 a	 kiscsoport-vezetés	 szolgálata	 felé.	 Volt,	 akinek	
megnyílt	a	szeme	a	rengeteg	kereső	emberre,	akik	szívé-
ben még nem hunyt ki a remény, hogy valaki választ ad 
égető	kérdéseikre,	vagy	 legalább	meghallgatja	azokat,	és	
ezért vasárnaponként a templomajtóban való fogadással 
kezdett	szolgálni.

Sorsformáló ez a könyv, amit persze csak akkor veszünk 
majd észre, ha átadjuk magunkat neki és kézikönyvként 
újra	 és	 újra	 elővesszük,	 mint	 valami	 szakács-	 vagy	 bar-
kácskönyvet,	amíg	meg	nem	tanulunk	belőle	mi	is	főzni	
vagy építkezni.

Az	„Újraépítve”	jól	bemutatja,	hogy	a	szolgáló	vezetés	mi-
lyen konkrét gyümölcsöt hozhat az Egyház életében és 
hogyan	kelhet	újra	életre	a	plébánia	ősi	intézménye	a	21.	
században.

(Nyéky	Kálmán	a	kaposvári	Szent	Kereszt	Plébánia	plébá-
nosa,	a	magyar	kiadás	szerkesztője.)

2.2.  Az Egyház-felújítás című 
könyv missziós modellje 
Nényei László

James	Mallon	 atya	 jelenleg	 a	 Halifax-Yarmouth-i	 főegy-
házmegye	 (Új-Skócia,	 Kanada)	 plébánia-megújításért	 és	
vezetőtámogatásért	 felelős	 segédpüspöke.	 2010	 és	 2017	
között	a	halifax-i	Szent	Benedek	Plébánián	 szolgált.	Ko-
rábbi	és	itteni	munkájának	gyümölcse	a	2014-ben	írt	Divi-
ne	Renovation:	From	a	Maintenance	to	a	Missional	Parish	
(DR)	 című	könyve.	2016-ban	elkészült	 a	Divine	Renova-
tion	Guidebook	is,	amely	a	DR	alapján	gyakorlati	útmuta-
tót	kínál	a	plébániák	megújításához.	James	atya	alapította	
a	 Divine	 Renovation	 Ministry-t	 (jelenleg	 igazgatósági	
tagja),	amelynek	küldetése,	hogy	szerte	a	világon	segítse	
a plébániákat a megújulásban és az Egyház küldetésének 
teljesítésében: misszionárius tanítványok formálásában. 
James	 atya	 emellett	 (többek	 között)	 az	Alpha	Canada	 és	
az Alpha for Catholics International igazgatósági tagja, az 
Egyház megújulásával kapcsolatos konferenciák világ-
szerte	keresett	előadója.

James	 Mallon	 atya	 azzal	 indít,	 hogy	 Egyházunk	 válsá-
gának oka az identitásválság: megfeledkeztünk küldeté-
sünkről.	 Az	 önmagával	 elfoglalt,	 saját	 tagjait	 kiszolgáló,	
klubszerű	egyház	halálra	van	ítélve.	Az	Egyháznak	akkor	
van	jövője,	ha	visszatér	a	Jézustól	kapott	nagy	küldetésé-
hez: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, 
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit paran-
csoltam nektek!”	(Mt	28,19-20).	Ezért	a	misszióért	létezünk.

A nagy küldetés négy eleme – menni, tanítvánnyá tenni, 
keresztelni, tanítani – közül a tanítvánnyá tétel a leghang-
súlyosabb, de Egyházunk éppen ebben teljesít legrosszab-
bul.	Ezért	 itt	van	szükség	 leginkább	fordulatra.	Misszio-
nárius tanítványokká kell tennünk az embereket.
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A könyvben felvázolt missziós modell alapja a plébánia. 
Az	 alapok	 lerakását	 az	 értékek	 tisztázásával	 kezdi.	 Néz-
zük meg, mire fordítja a plébánia az idejét és a pénzét – és 
mindennek mi a missziós dimenziója. Az egészséges plé-
bánia	növekszik.	Lássuk	akkor	azokat	az	értékeket,	ame-
lyek	köré	a	halifax-i	Szent	Benedek	Plébánia	a	megújulást	
építette:

Mivel az Eucharisztia annyira központi az Egyház élete 
szempontjából,	 és	mivel	a	hívek	 jelentős	 részével	csak	a	
vasárnapi szentmiséken találkozhatunk, megvalósításuk-
ra	 tudatosan	 kell	 összpontosítanunk,	 hogy	 a	 lehető	 leg-
több	hívő	számára	a	lehető	legnagyobb,	átalakító	élmény	
lehessen,	és	legyen	idő	egymásra	a	szentmisék	után.

Mivel	az	Egyház	azokért	van,	akik	 (még)	nem	tartoznak	
hozzá, meg kell tanulnunk az idegen szemével szemlélni 
magunkat.	Nagyszerű,	ha	vendégváró	csapatot	működte-
tünk,	de	minden	hívő	feladata	a	vendégszeretet	kicsiben	
való	gyakorlása	(mosoly,	előzékenység	a	templompadban,	
a	 marginalizáltakkal	 szembeni	 szívélyesség).	 Legyen	
tagfelvételi folyamatunk, s az legyen kapcsolatközpontú. 
Az	érdeklődők	„kapcsolatkártyát”	tölthetnek	ki;	a	vendég-
fogadó	szolgálat	 egy	 tagja	 felkeresi	őket;	 az	új	 tagoknak	
rendszeresen	üdvözlő	esteket	szerveznek,	és	időről	időre	
újból felveszik velük a kapcsolatot.

Egyházunk átfogja a történelmet, ezért a liturgiában helye 
van	a	réginek	és	az	újnak	is.	Konkrét	stílustól	függetlenül	
a	dicsőítő	énekek	a	 legfontosabbak,	mert	ezek	önmaguk-
ban	is	imádságok.	Ne	féljünk	a	kortárs	énekek	szubjektív	
nyelvezetétől;	a	szövegek	teológiailag	legyenek	rendben.

1. Legyen a vasárnap az első!

2. Vendégszeretet

3. Felemelő zene

4. Homíliák

A szentbeszédben mindig az örömhírt kell hirdetnünk. 
Szólítsuk	meg	az	egész	embert	(szív,	lélek,	elme,	akarat):	a	
beszéd érintsen meg és szólítson fel. A prédikáló inkább 
tanúságtevő,	 mint	 tanító	 legyen:	 személyesen	 megküz-
dött	és	imában	érlelt	dolgokról	beszéljen.	James	atya	egy	
sor gyakorlati tanácsot is ad, talán ez a legfontosabb: alázd 
meg magad és engedj teret a Szentléleknek.

Ma	csak	kapcsolat-alapúan	lehet	közösséget	építeni.	Első	
a	valahova	tartozás;	erre	a	személyes	élményre	épít	a	hit,	
melynek gyümölcse a viselkedés megváltozása lesz. Ezt 
a célt szolgálja és erre a modellre épít az Alpha kurzus is.

James	atya	néhány	jó	ötletet	ajánl	a	szentmise	közösség-él-
ményének	 erősítésére.	 Havonta	 legyen	 egy	 névkitűzős	
vasárnap. A hívek imapartnert választhatnak maguknak: 
a szentmisén egymásért imádkoznak. A szentmise után 
pedig	erre	felkészített	hívek	tartanak	imaszolgálatot.

A	 látszattal	 ellentétben	 szívesebben	 tartozunk	olyan	kö-
zösségekhez, ahol nemcsak befogadnak, hanem várnak is 
tőlünk	 valamit.	 Jézus	 példája	 a	magas	 szintű	 befogadás	
(vámosok,	bűnösök)	 és	 a	magas	elvárások	 („vegye	 fel	ke-
resztjét”).

A	Szent	Benedek	Plébánia	közli	 tagjaival,	mit	várhatnak	
tőle	 (értékelünk,	 meghallgatunk,	 stb.),	 és	 azt	 is,	 hogy	 a	
plébánia mit vár tagjaitól. Az elvárások a mi fogalmaink 
szerint igen bátrak, de evangéliumiak:

	vegyél	részt	a	szentmisén	(minden	vasárnap)
	 növekedj	 (évente	 legalább	 egy	 hitmélyítő	 programba	

kapcsolódj	be)
	szolgálj	 (minden	évben	vegyél	részt	 legalább	egy	szol-

gálatban)

5. Tartalmas közösség

6. Világos elvárások
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A könyvben felvázolt missziós modell alapja a plébánia. 
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építette:

Mivel az Eucharisztia annyira központi az Egyház élete 
szempontjából,	 és	mivel	a	hívek	 jelentős	 részével	csak	a	
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	 teremts	kapcsolatot	 (vegyél	részt	egy	kis/közepes	cso-
port	életében)
	adj	(bőkezűen	és	arányosan)

A	közösség	akkor	jár	a	legjobban,	ha	mindenki	az	erőssé-
geivel, valódi talentumaival szolgál, és nem azzal, amire 
éppen	szükség	van.	Egy,	a	Gallup	által	kifejlesztett	eszköz,	
a	 CliftonStrengths	 segítségével	 tárják	 fel	 erősségeiket.	
A csapatokat igyekeznek úgy összeállítani, hogy a külön-
féle	 talentumok	 kiegyensúlyozottan	 jelenjenek	meg,	 így	
fognak	jól	működni.

Ez	 az	 érték	 szorosan	 összefügg	 a	 tartalmas	 közösségről	
írtakkal.	 A	 hívek	 nem	 „veszhetnek	 el”,	 erről	 a	 kisközös-
ségek	tudnak	gondoskodni.	A	plébánia	közepes,	25-35	fős	
csoportok	hálózatát	működteti.

A plébánia tudatosan vallja, hogy a Szentlélek – a bennünk 
lakozó Isten – megtapasztalása szükséges a közösség gyü-
mölcstermő	életéhez.	Az	Alpha	kurzusoknak	természetes	
része a Szentlélek-nap, de ahogyan egyre többen végeznek 
Alphát, úgy válik természetesebbé a Szentlélek jelenléte 
az egyházközség életében.

Akkor tudunk hitelesen meghívni, ha él bennünk az evan-
gélium öröme. Arra kapunk biztatást, hogy a fennálló kap-
csolatainkban	kezdeményezzünk	és	hívjunk	meg;	minden	
meghívást	 imában	 kell	 előkészíteni.	 Jó,	 ha	 az	Alphában	
felépül	 a	 meghívás	 dinamikája:	 a	 záróesemény	 külsős	
vendégeit	rögtön	meghívják	a	következő	Alphára.

7. Erősségeken alapuló szolgálat

8. Kisközösségek létrehozása

9. A Szentlélek megtapasztalása

10. Hívogató egyház legyünk (Jn 1,39)

Az emberek továbbra is keresik az egyházat, hogy felve-
gyék	a	szentségeket.	Ez	nagy	pasztorális	lehetőség,	tuda-
tosan arra kell használnunk, hogy tanítvánnyá tegyük 
őket.

Szempontjaink:
	mindenkit	 szeretettel	 fogadunk,	 állapotától	 és	 hitétől	

függetlenül;
	 azoknak,	 akiknek	 nincs	 élő	 kapcsolata	 az	 egyházzal,	

szeretettel	„még	nem”	választ	adunk;
 mindenkivel személyesen és kapcsolatközpontúan fog-

lalkozunk	(kiscsoportok,	személyes	mentorok);
	a	kérügma,	az	örömhír	hirdetése	kapjon	méltó	helyet;
 a szentségek felvétele nem életkor-alapú, hanem a hit-

beli	érettséghez	kötődik;
	a	szentmise	és	a	közösség	kerüljön	központi	helyre;
 a tanítványság ne program legyen, hanem életmód.

Az	első	gyónási	és	elsőáldozási	felkészítés	családközpontú,	
legalább	egy	szülőnek	is	részt	kell	vennie	benne.	A	munka	
kiscsoportos, mentorok segítik. 

A	bérmálási	felkészítés	kiscsoportos,	az	ifi	Alpha	progra-
mot használják. 

Leszámoltak	 a	 „magánkeresztelőkkel”,	 a	 vasárnapi	misé-
ken keresztelnek.

A	jegyesoktatás	része	az	Alpha	és	a	CliftonStrengths,	va-
lamint a mentorházaspárok bevonása.

A katekumenátusban is elvárás az Alpha és egy plébániai 
kateketikai program elvégzése.

A modell egyes elemei az olvasóban ellenállást ébreszt-
hetnek: hajlamosak leszünk azt gondolni, hogy ez csak a 
tengerentúlon	vagy	James	atya	2500	fős	óriásplébániáján	
működhet.	 Ellenkezésünket	 tekintsük	 a	 misszionárius	
tanítványság útján haladás elkerülhetetlen nehézségének. 
A saját közegünkben esetleg más konkrét megoldás cél-
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szerű.	A	gondolkodásmódot	viszont	érdemes	átvennünk:	
ne	 veszítsük	 szem	 elől	 egyházunk	 alapvető	 hivatását;	
bátran keressük, merre hív minket a Szentlélek a saját kö-
zegünkben, hogy ezt a hivatást beteljesítsük.

3. Missziós 
módszerek

3.1. A Szent András 
Evangelizációs Iskola 
kurzusai 
Joanovits Róbert

Szent András Evangelizációs Iskola
Telitalálat a fejnek és a szívnek

„Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember 
számára.”	(Tit	2,11)

Dupla nyíl

Isten	örömhírének	címzettje	minden	ember,	hiszen	Jézus	
az	evangelizáció	küldetését	bízta	ránk	(Mk	16,15).	Ugyan-
akkor	az	örömhír	címzettje	az	egész	ember,	akinek	tudatát	
és érzelmi világát is el akarja érni az evangélium. Ahogyan 
a	jó	íjász	céloz,	lő	és	talál,	így	tesz	Isten	is,	amikor	a	Szent	
András Iskolát veszi kezébe. Olyan ez számára, mint egy 
különleges íj a legjobb íjász kezében, amelyikbe két nyíl-
vesszőt	lehet	belefogni,	és	egyszerre	két	telitalálatot	lehet	
célba	juttatni:	egyet	a	fejnek,	egyet	a	szívnek	–	hogy	Isten	
gyermeke egész lényével igent mondjon az üdvösségre és 
az evangelizációs meghívásra is.

Kreatív módszerek

A Szent András kurzusok sajátos módszertanú lelkigya-
korlatok biblikus egyházi tanítással, sok kreativitással, 
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meghívásokkal	 és	 döntési	 lehetőségekkel,	 közösségfor-
máló tanulással. Megújítják a személyes istenkapcsolatot, 
az egyházhoz és a közösséghez való viszonyt.

Új evangelizátorok

Az Iskola küldetése, hogy kérügmatikus új evangelizáto-
rokat képezzen a katolikus egyház számára, azaz, hogy a 
hívőket	 felkészítése	 az	 evangelizációra.	 Itt	 megtanulha-
tunk	érthető	módon	 tanúságot	 tenni	hitünkről	 és	 felké-
szülhetünk, hogy mi magunk is képesek legyünk a mai 
ember nyelvén hirdetni az örök evangéliumot. 

Ingyen NEKtek

Miért jó ez egy plébániának? Mert a tagok hite elmélyül, 
kiszolgálandó	 hívőből	 aktív	 közösségi	 emberré	 válnak.	
Az	Iskola	a	növekedés	 lehetőségét	nyújtja:	korábbi	részt-
vevők	már	szolgálnak	az	újra	megtartott	kurzuson,	újon	
pedig ismét tanulhatnak. A Szent András kurzus jól al-
kalmazható	együtt	más	evangelizációs	módszerekkel,	pl.	
az	Élet	a	Lélekben	szemináriumok,	Alpha	kurzusok	részt-
vevői	tovább	fejlődnek	és	a	szolgálathoz	is	továbbképzést	
kapnak.

A Szent András Iskola nem mozgalom és nem saját kö-
zösségeit	 hozza	 létre,	 hanem	 a	 meglévőket	 erősíti:	 arra	
buzdít, hogy mindenki a saját közösségét tegye krisztu-
sibbá, evangelizálóvá. A plébániákat, közösségeket segíti 
megtért,	evangelizáló	közeggé	válni.	Az	Iskola	önkéntes	
szolgálócsapatokban, ún. iskolaközösségekben dolgozik 
országszerte, akik ingyen tartják a kurzusokat, minden-
hová	szívesen	mennek,	ahová	hívják	őket.	A	meghívó	fél	
feladata	az	adott	kurzushoz	szükséges	megfelelő	helyszín	
és	ellátás	megszervezése,	de	mindenekelőtt	a	kurzus	hir-
detése,	résztvevők	meghívása.

Növekedés és képzés

Az alapkurzusok a személyes istenkapcsolatot és a Szent-
írás	ismeretét	erősítik	meg,	a	továbbiak	egyre	inkább	fel-
készítenek az evangelizációra.

Néhány kurzus:

Új élet Krisztusban – a kérügma egy hétvégés kurzusa, 
ahol az alapigazságokat ismerjük és tapasztaljuk meg. Új, 
megtért	életet	kapunk	Istentől.

Emmausz – egy hétvége, ahol a Szentírás megnyílik szí-
vünk	és	értelmünk	számára	és	megszeretteti	magát.

Jézus a négy evangéliumban – négy nap, ahol nagyon 
megszeretjük	az	evangéliumok	Jézusát	és	világos	lesz,	mi-
ért van négy evangélium a Bibliában.

János	–	a	kereszténység	szíve:	Jézus	tanítványának	lenni.	
Hat nap a Mesterrel, aki lényünk mélyéig átformál, hogy 
hasonlóvá legyünk hozzá.

Pál	 –	 az	 evangelizátor-képző,	 ahol	 tanulunk	 és	 gyakor-
latban evangelizálunk is. Templomon belülieket és kívü-
lieket	is	megszólító	misszióval	egybekötött	bő	egy	hetes	
kurzus.

Elérhetőségek:

ujevangelizacio.hu
facebook.com/szentandras
titkarsag@ujevangelizacio.hu

Kurzusajánló (2019., 2020.)

Új élet Krisztusban:

	Debrecen,	június	14–16.
	Somogydöröcske	(zártkörű),	augusztus	21–24.
 Szeged, október 4–6.

Emmausz:

 Bonyhád, július 26–28.
 Tiszaalpár, november 8–10.
 Budapest, 2020. február 21-23.
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3.2. Az Alpha kurzus 
Fábry Kornél, Füzes Ádám

Jézus a négy evangéliumban:

	Ménfőcsanak,	augusztus	15–20.
 Eger, szeptember 27–29., november 15–17.
	Veszprém,	október	18–20.,	november	15–17.

Üdvösségtörténet:

 Esztergom, július 3–7.

János:

	Zalaegerszeg,	július	15–20.
	Debrecen,	augusztus	14–20.
 Bonyhád, november 5–10.

Álomlátó József:

 Tiszaalpár, július 5–7.

Ászáf:

 Kiskunfélegyháza, szeptember 20–22.

Dünamisz:

	Ménfőcsanak,	július	11–14.

Mózes:

	Kecel	(zártkörű),	augusztus	28–szeptember	1.

Mi is az Alpha kurzus?

Az Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény 
hit	alapjainak	megismeréséhez.	Elsősorban	azok	számára	
készült, akik nem járnak templomba, nemrég váltak ke-
resztényekké	vagy	eltávolodtak	a	keresztény	hittől.	Gya-
korlatilag	egy	jól	működő	pre-katekumenátus.	

Az Alpha 11 héten át tart, heti egy találkozóval. Az Alp-
ha-este	egyszerű,	közösen	eltöltött	vacsorát,	egy	előadást	
és kiscsoportos megbeszélést foglal magában. A baráti, 
szeretetteljes	 légkör	megteremtése	 és	 az	 egymásra	 való	
odafigyelés	az	összejövetelek	 lényegéhez	 tartozik.	Az Al-
pha	 fontos	 része	 egy	 közösen	 eltöltött	 hétvége,	 ahol	 a	
Szentlélek	személyéről	van	szó.

Az előadások témái:

 Adhat-e ennél többet az élet?
	Kicsoda	Jézus?
	Miért	halt	meg	Jézus?
 Hogyan lehet hitem?
 Miért és hogyan imádkozzam?
 Miért és hogyan olvassam a Bibliát?
 Hogyan vezet minket Isten?
 Kicsoda a Szentlélek?
 Mit tesz a Szentlélek?
 Hogyan telhetek be Szentlélekkel?
	Hogyan	hozhatom	ki	a	legtöbbet	az	életemből?
 Hogyan állhatok ellen a gonosznak?
	Miért	és	hogyan	beszéljünk	másoknak	Jézusról?
 Isten ma is gyógyít?
 Mi az Egyház?

Évente	 három	 alkalommal	 javasoljuk	 megtartani	 a	 kur-
zust, melyet minden alkalommal ünnepi vacsora zár le, 
amely	 során	a	kurzust	 elvégzők	nyomban	meghívhatják	
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barátaikat,	ismerőseiket	a	következőre.	Sok	helyen	évente	
kettőt	tartanak	(szeptember	végétől	karácsonyig	és	január	
végétől	húsvétig).

Az Alpha rugalmas és gyakorlati modell bármilyen mé-
retű	csoport	számára.	Egyszerűen,	hatékonyan,	világosan	
és	közérthetően	mutatja	be	Jézus	Krisztus	evangéliumát.	
A kurzus a helyi közösségekre épül, evangelizációra is fel-
készíti és mozgósítja az egyházközség tagjait. 

Mit tegyek, ha Alphát szeretnék indítani?

 Körülnézni az alpha.org.hu/szervezok oldalon.
	Részt	venni	egy	Alpha	bemutató/felkészítő	napon.
	Segítő	csapatot	gyűjteni	(akár	együtt	is	eljönni	a	felké-

szítő	napra	vagy	kiképezni	őket).
	 Regisztrálni	 a	 kurzust,	 letölteni	 az	 előadásokat,	 meg-

hívni az embereket.

Egy Alpha kurzusnak fantasztikus gyümölcsei vannak: 
nagyon	sok	barátság	szövődik,	sokan	megtérnek,	és	aktív	
tagjai lesznek az egyházközségnek. Egy lelkes kis csapat 
kell hozzá, akik elkötelezik magukat, hogy 11 héten át se-
gítenek.	Ezzel	szemben	a	vendégektől	semmit	sem	kérünk	
számon, a részvételük teljesen önkéntes. Sokak, akik elvé-
gezték a kurzust, a katekumenátuson folytatják a szent-
ségek felvételére való készüléssel. Ezek az esték annyira 
jó	hangulatú,	közösségteremtő	alkalmak,	hogy	a	vége	felé	
aggódva	szokták	kérdezni,	hogy	lesz-e	esetleg	folytatása?	
Akik elvégezték az Alpha kurzust, azok visszajöhetnek a 
következőre,	de	már	csak	segítőként,	és	persze	elhívhatják	
a	nem	hívő	barátaikat,	ismerőseiket	is.

Elérhetőségek:

alpha.org.hu
facebook.com/AlphaMagyarorszag
info@alpha.org.hu

3.3. Szentlélek szeminárium 
Katona István

Az elmúlt harminc évben világszerte elterjedtek az olyan 
típusú lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát a szemé-
lyes	megnyilatkozásokra	épülő	csoportmegbeszélések	és	
az	otthoni,	egyéni	elmélkedések	segítik	elő.

Az	otthoni	elmélkedéseket	az	„Élet	a	Lélekben”	munkafü-
zetben lehet megtalálni, amely tartalmazza a naponkénti 
szentírási	részeket.	Ha	gyümölcsözően	akarod	elvégezni	
a szemináriumot, akkor mindig hallgasd meg a tanítást és 
végezd el pontosan a napi elmélkedést.

A szemináriumok elvezetnek a hit mélyebb megisme-
réséhez, a Szentírás életre váltásához, és az imaélet el-
mélyítéséhez.	A	szeminárium	célja,	hogy	a	felnőttek	hitét	
megerősítse,	és	elvezesse	őket	a	Szentlélek	erejének	meg-
tapasztalásához,	és	ezáltal	a	 tanúságtevő	keresztény	élet	
kialakításához.

Ezek a szemináriumok nem a hitigazságok teológiai ma-
gyarázatára törekednek, hanem Isten szeretetének megta-
pasztalására.	Nem	az	értelem	gazdagítására,	hanem	a	szív	
lángra	lobbantására.	Hasonlítható	ez	a	folyamat	a	fiatalok	
megismerkedéséhez: az is lehet éveken át tartó, hosszú fo-
lyamat,	de	lehet	„szerelem	első	látásra”	is.	A	szeminárium	

– Istennel kapcsolatban - az utóbbit célozza meg. Meglátni 
és	megszeretni	 Jézust.	Nyolc	hét	 elteltével	 egészen	más-
ként fogod látni Istent és a keresztény életet. A Szentlélek 
szívedbe	helyezi	a	Jézus	iránti	szerelmet.	Természetesen	
csak akkor, ha te is akarod és elfogadod.

Jézus	azt	mondta:	„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben ré-
szesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam [...] egészen a föld végső 
határáig.”	(ApCsel	1,8).	Erre	az	ígéretre	épül	a	szeminárium.

A keresztény hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire, 
a szorongásra, reménytelenségre, depresszióra. Az evangé-
liumból	fakadó	élet	megerősíti	a	szívünket.	Aki	befogadja	a	
Szentlelket, annak személyisége kibontakozik, s teljessé válik.
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A	II.	Vatikáni	Zsinat	Lumen	Gentium	kezdetű	dokumen-
tumában olvashatjuk: A Szentlélek sajátos kegyelmeket 
oszt	szét	a	hívők	minden	fokozata	között,	ezeket	a	kariz-
mákat hálaadással kell fogadni, mert mindig hasznosak az 
Egyházban	(vö.	LG	12).

A	szent	életű	II.	János	Pál	pápa	így	fogalmazott:	„A világi hívek 
lelki képzésének kiváltságos helyet kell elfoglalnia, hiszen arra kap-
tak meghívást, hogy növekedjenek a Jézus Krisztussal fenntartott 
benső kapcsolatban, és a testvérek szeretetében”	(CL	60).

Ha valaki teljes lelki gazdagságában szeretné megtartani 
a szemináriumot, akkor 12 hétre kell megtervezni. Ez azt 
jelenti,	hogy	2	hét	jut	az	előkészítésre,	amelyben	felfrissít-
hetjük	a	hit	alapismereteit:	Istenről,	Bibliáról,	Egyházról,	
örök	 életről.	 Továbbá	 beszélhetünk	 a	 helyi	 plébániával	
való	kapcsolatról,	 és	 a	 világiak	 felelősségéről	 az	Egyház	
építésében.	Lehet	egy	külön	találkozót	tartani	a	bűnbána-
ti	liturgiára	a	harmadik	szeminárium	után	(felkészülés	a	
szentgyónásra),	 s	 egy	külön	 találkozót	 a	küldetési	 szent-
misére, agapéval egybekötve.

Az elmúlt harminc évben több ezren végezték el hazánk-
ban	az	„Élet	a	Lélekben”	szemináriumot.	Elmondhatatlan	
az a sok kegyelem, ami ezeken a szemináriumokon keresz-
tül áradt a keresztényekre. A lelki megújulások, megtéré-
sek, Isten szeretetének fellángolása, a megbocsátás, a lelki 
ajándékok felfedezése, a hit örömének megtapasztalása, a 
Szentlélek szerepének tudatosítása mérhetetlen nagy ál-
dást	hozott	magyar	egyházunknak	és	a	keresztényeknek.	
Papi	 és	 szerzetesi	 hivatások,	 plébániai	 segítő	 csoportok,	
kórházlátogató	közösségek	is	születtek	a	szemináriumok	
elvégzése után. Ez valóban Isten különös ajándéka ebben 
a korban, amikor sokan elhagyják az Egyházat. A szemi-
nárium	résztvevői	előtt	új	fényben	ragyog	fel	az	Egyház!

Ajánlom mindazoknak, akik még nem végezték el, hogy 
minél többen részesüljenek Isten nagy kegyelmében.

Elérhetőség:

emmausz.hu/hirek

3.4. Cursillo 
Várdai Judit

A	Cursillo	 spanyol	 eredetű	 egyházi	 lelkiségi	mozgalom,	
egyike	a	 legelső	 ilyen	világi	kezdeményezéseknek.	Több	
lelkiségi	mozgalom	is	(pl.	Házas	hétvége,	Antióchia,	Neo-
katekumenális	 út,	MÉCS)	merített	 a	Cursillo	 karizmájá-
ból,	alapgondolataiból	és	módszeréből.

A Cursillo de Cristiandad elnevezés jelentése: a keresz-
ténység	 rövid	 tanfolyama.	 Az	 első	 Cursillót	 1944-ben	
tartották	Mallorcán.	Eredeti	célja	az	volt,	hogy	vezetőket	
képezzen	egy	nagyszabású,	70	000	résztvevővel	megtett	
compostella-i zarándoklatra. Huan Hervas püspök, Eduar-
do Bonnin és barátai felismerték, hogy egész életünk 
hasonló egy zarándoklathoz, melyen az Istent keressük. 
A Cursillo célja, hogy felismerjük, mennyire szeret min-
ket az Isten, és életünk vándorútján belékapaszkodva, a 
kegyelemben	megerősödve	tudunk	haladni.	

A	Cursillo	módszerének	jellemzői	a	barátság,	a	természe-
tesség,	 az	 őszinteség.	 A	 Cursillo	 elvégzése	 egy	 3	 napos	
tanfolyam, lelkigyakorlat. Segít a hármas találkozásra: Is-
tennel,	önmagunkkal,	a	keresztény	közösséggel.

De	ez	csak	az	indítás,	az	úgynevezett	4.	örök	napra.	Arra	
ösztönöz,		hogy	elkötelezettebben,	hitelesebben,	aktívab-
ban	 éljük	 keresztény	 életünket.	 Az	 örömhír	 hirdetőivé,	
apostolokká váljunk. 

Módszert kapunk arra is, hogy hogyan lehetünk világító 
lámpások környezetünkben. E. Bonnin nagyon szemlé-
letesen	a	saját	négyzetméterünkről	beszél,	amin	csak	mi	
tudunk Krisztus tanúi lenni.

A Cursillo mára mind az öt kontinensen elterjedt. Magyar-
országon	1989-ben	tartották	az	első	Cursillót,	azóta	több	
tízezren végezték már el. Szinte minden egyházmegyé-
ben,	püspöki	jóváhagyással,	működik.	A	Cursillo	nagyon	
sok	 gyümölcsöt	 hozott	 az	 egyének	 életében,	 a	megújult	
házasságokban és családokban, egyházközségekben és a 
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társadalomban is.  A Cursillót a katolikus egyház szervezi, 
a	program	vezetői	világi	keresztények.	Papok	biztosítják	a	
teológiai és hitbéli tanok hiteles átadását. 

Néhány	 éve	 református,	 cigány	 és	börtön	Cursillókat	 is		
tartunk. 

A	Cursillo	egy	hétvégén	zajlik,	csütörtökön	estétől	vasár-
nap	délutánig	tart.	Utána	pedig	folytatódik	egy	felfrissült,	
megújult életben. A Cursillós hétvégéket és más progra-
mokat	az	egyes	(római	és	görög	katolikus)	egyházmegyék	
Cursillós tikárságai szervezik.

A	 Cursillo	 3	 napján	 kiemelkedő	 szerepe	 van	 az	 Oltári-
szentségnek.	Civil	munkatársak,	papok	az	Úr	Jézus	jelen-
létében készülnek a tanúságtételeikre. A fontos, megrá-
zó üzeneteket hordozó tanítások után, csendes adoráció, 
hangos hálaadások vannak. 

Minden	nap	van	szentmise,	amit	gyóntatás	előz	meg,	 le-
hetőséget	teremtve	a	bűnök	letételére	és	a	szentáldozásra.

A	Cursillót	 követő	 találkozásoknak	 is	 fontos	 része	 a	 kö-
zösségi	szentségimádás,	akár	vezetett,	akár	szabad	imákat	
hordozó, vagy csendes formában.

A Cursillo nemcsak vallásos embereknek szól, hanem min-
denkinek,	 akinek	 nyitott	 a	 szíve	 és	 a	 gondolkodása,	 aki	
őszintén	keresi	élete	értelmét,	törekszik	a	hiteles	életre.	

Elérhetőségek:

cursillo.hu

3.5. A katekumenátus  
Udvardy György

Mi a katekumenátus? 

Az	ősegyház	lelkipásztori	gyakorlatában	kialakult	beava-
tási	folyamat,	amely	azoknak	nyújtott	segítséget,	akik	Jé-
zus evangéliumi örömhírének meghallása után a megtérés 
útjára	léptek.	Ennek	során	az	érdeklődő,	majd	a	hittanuló,	
Isten	 irgalmas	 szeretetével,	 Jézus	 Krisztus	 személyével,	
tanításával	ismerkedett	meg.	Fölismerte,	megértette	a	bűn	
nyomasztó,	torzító	hatását,	miközben	azzal	a	közösséggel	
találkozott,	 amelyet	Krisztus	 az	 evangélium	hirdetésére	
teremtett:	az	Egyházzal.	A	megtérés	útja	nem	csupán	ér-
telmi	fejlődést	igényel,	hanem	szívbéli	„Krisztusi	emberré”	
alakulást jelent az emberi lét minden szintjén: a személy 
lelki, érzelmi életében, véleményalkotásában és döntése-
iben, kapcsolataiban is. A beavatás a vértanúság vállalá-
sára	is	felkészítette	a	katekument.	Az	Ószövetség	köréből	
történt	kilépés	és	a	keresztényüldözés	 idején	a	megtérő-
nek	látnia	kellett,	hogy	Jézus	Krisztus	követése	–	aki	az	
Isten megtestesült Fia és a világ Megváltója – teljes életre 
szóló	döntést	kíván.		A	megtérő	meg	volt	győződve	Jézus	
személye,	tanítása	igaz	voltáról,	arról,	hogy	ő	a	megígért	
Megváltó.	Ezért	a	halálával	is	tanúságot	tett	Isten	Fiáról.	
Középút	nem	létezett	a	döntésben.	A	 II.	Vatikáni	Zsinat	
hatására	az	elsődlegesen	felnőtteket	érintő	beavató	folya-
mat	 visszakerült	 az	 Egyház	 gyakorlatába.	 A	 fiatalok	 be-
avatását is ebben a lelkületben végzi az Egyház.

Mi a beavatási folyamat lényege? 

Négy	 szakaszból	 áll,	minden	 szakasznak	megvan	 a	 saját	
célja	és	feladata.	Az	első	szakasz,	az	„elő-katekumenátus”	
fázisa,	még	 csak	 „bemutató”	 és	 „ismerkedő”	 időszak.	 Eb-
ben	a	fázisban	találkozik	a	kereső	a	kereszténység	eleme-
ivel, az evangéliummal és a hit lényegével. Kezdi látni, 
milyen	a	bűn	pusztító	hatása	életében,	és	azt	is,	hogy	csak	
Jézus	Krisztus	tud	választ	adni	élete	kérdéseire.	Ő	ad	re-
ményt	a	bűntől	való	elszakadásban.	Nem	egyedül	lép,	ha-
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nem a lelkipásztor, a katekéta, a befogadó csoport és lelki 
kísérője	mind	segítenek	bemutatni,	megérteni	és	tettekre	
váltani	 a	megtérés	 szükséges	 első	 lépéseit.	A	 fázis	 a	 be-
fogadó	 rítussal	 zárul	 le,	mivel	 az	Egyház	befogadja	 őt	 a	
katekumenek	 csoportjába.	 A	második	 fázis	 a	 szűk	 érte-
lemben	vett	„katekumenátus”	fázisa.	Ebben	a	tanulási	sza-
kaszban mélyebben érti meg az evangélium tanítását, a 
keresztény erkölcsi élet alapjait, a szentségeket, az imaéle-
tet,	a	szeretet	elsőbbségének	alapelvét,	miközben	belenő	a	
keresztény	közösségi	életbe	is.	Életté	váltja,	életmódjává	
teszi	 a	 tanult	új	 szemléletet.	Éppen	ezért	 a	katekumená-
tus	 időszaka	a	kereszténnyé	válás	különleges	 iskolája.	A	
tanulás	időszaka.		A	hittanuló	fejlődik	a	hitben,	a	szeretet	
gyakorlásában,	 a	 megbocsátásban,	 a	 szenvedőkkel	 való	
szolidaritásban	 és	 a	 hívő	 közösséghez	 való	 tartozásban.	
Általában	egy	teljes	liturgikus	évet	követ	végig	a	kateku-
men	a	hívő	közösséggel	együtt,	hogy	 Jézus	 főbb	miszté-
riumait	 átélhesse.	 A	 harmadik	 fázis	 a	 „megvilágosodás”	
szakasza,	amely	a	kiválasztás	rítusával	kezdődik.	Kiemelt	
eseménye ennek a fázisnak a nagyböjti lelkigyakorlat: a 
hittanulónak	meg	kell	látnia,	hogy	még	mit	kell	tennie	a	
bűntől	való	szabadulása	érdekében.	Átgondolja,	mit	jelent	
elfordulni	 a	 Sátántól,	 illetve	 Jézust	 követni	 teljesen,	 aki	
a	világ	világossága,	az	Út,	az	Igazság	és	az	Élet.	Ebben	az	
időszakban	mélyül	el	 a	beavató	szentségek	 iránti	vágya-
kozása.	Az	arra	érettek	nagyszombaton	részesülnek	a	be-
avató	szentségekben.	A	negyedik	fázis	a	„misztagógia”	fá-
zisa, a hitéletben való begyökerezés és mélyülés ideje. Sok 
mindent	nem	lehetett	érinteni	a	katekumenátus	fázisában,	
amire	most	jut	idő.	Mélyebben	megismeri	az	Egyház	ima-
életét, közösségi életét, a keresztény szolgálatot és keresz-
tény kultúra hagyományait. A beavatás nagyszombaton, 
a húsvéti vigília keretében történik. A hagyományos be-
osztás szerint a misztagógikus fázis pünkösd ünnepével 
zárul.	Viszont	sok	esetben	hosszabb	időt	vehet	igénybe	a	
személyes	és	közösségi	formálódás,	amely	a	felnőttek	ka-
tekézisének egyik formája is lehet.

A katekumenátus folyamatának milyen egyéb 
elemei, résztvevői vannak?  

Sok	 résztvevője	 van	 a	 folyamatnak.	 Vezetője	 egy	 lelki-
pásztor	és	egy	katekéta.	Velük	együtt	dolgozik	a	befogadó	
csoport,	amelynek	tagjai	a	hívő	közösségből	kerülnek	ki,	
és	 képviselik	 is	 a	 hívő	 közösséget.	Minden	 kereső	 vagy	
katekumen	mellett	 van	 egy	 lelki	 kísérő,	 akivel	 rendsze-
res személyes kapcsolatot tart és akihez bizalommal for-
dulhat	kérdéseivel.	A	hívő	közösségnek	kulcsszerepe	van,	
hiszen	az	újonnan	megtérőnek	köztük	kell	megtalálnia	a	
helyét. Ezért a rítusok a közösségben, nyilvánosan történ-
nek.	A	hívő	közösség	a	megtérő	számára	az	új,	keresztény	
családot jelenti. Isten az emberi nemet eleve családi kö-
zösségre	hívta,	és	Jézus	az	ő	Egyházát	is	közösségként	ala-
pította	meg.	Nem	lehet	kereszténynek	lenni	anélkül,	hogy	
el	 ne	 fogadnánk,	 és	meg	 ne	 szeretnénk	 Jézus	 Egyházát,	
azoknak	a	közösségét,	akiket	ő	hívott	meg.

Kiknek szól a katekumenátus folyamata?  

Ez egy valóban izgalmas, lényegi kérdés. Eredetileg azok 
léptek be a folyamatba, akik még nem voltak kereszté-
nyek,	akik	 felnőtt	korukban	tértek	meg.	Viszont	manap-
ság	olyan	beavatott	keresztényekkel	 is	találkozunk,	akik	
–	 bár	 szentségekhez	 járulnak	 –	 soha	 nem	 vehettek	 részt	
nekik	 megfelelő	 katekézisen,	 és	 nem	 értik	 hitük	 tartal-
mát.	Vannak	 olyanok	 is,	 akiket	 szokásból	 vagy	 szép	 ha-
gyományból megkereszteltek, de nem kaptak semmilyen 
vallásos	nevelést.	A	beavatás	első	szentségével	megaján-
dékozták	őket,	de	nem	tudnak	vele	élni,	mert	teljesen	is-
meretlen	számukra	Jézus	Krisztus	személye	és	tanítása,	az	
ő	 szellemi	 világa.	Ezek	 szerint	három	kategóriát	 érint	 a	
katekumenátus:	 (1.)	a	még	meg	nem	keresztelteket;	 (2.)	a	
már megkeresztelt, de valódi képzést, formálódást át nem 
élt keresztényeket, akik nem részesedtek a többi beavató 
szentségben;	 (3.)	 és	 akik	már	mindhárom	beavató	 szent-
séget	 felvették	 (keresztség,	 bérmálás	 és	 az	Eucharisztia),	
csak a szükséges támogató, beavató nevelésben nem ré-
szesültek.
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Hogyan lehet erről a folyamatról többet tudni? 

Általában	 az	 egyes	 egyházmegyék,	 a	 helyi	 lelkipásztorok	
vagy	 a	 katekéták	 tudnak	megfelelő	 információt	 adni.	Ha	
még nem indult el a katekumen csoport a helyi plébánián, 
akkor	a	Magyar	Katolikus	Püspöki	Konferencia	Országos	
Hitoktatási	Bizottsága	(OHB)	által	szervezett	Országos	Ka-
tekumenátus Konferencia képzései adhatnak segítséget. 

Elérhetőségek:

hb.katolikus.hu
ohb@katolikus.hu

3.6. Sejtcsoport-
evangelizáció
Udvardy Márton

Plébániai Evangelizáló Sejtek Rendszere

Jézus	utolsó	szavai	a	küldetésre	 irányultak.	„Menjetek te-
hát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”	 (Mt	 28,19a)	
Ezek	szerint	az	evangelizáció	nem	egy	lehetőség,	hanem	
kötelesség.	 Ha	 elköteleződünk	 az	 evangelizáció	 mellett,	
elköteleződünk	a	növekedés	mellett.

A	plébánia	dobogó	szíve	a	szentségimádás,	mely	előfelté-
tele a sejtevangelizációnak. Tapasztalatok szerint azokon 
a	plébániákon,	ahol	nem	volt	a	háttérben	szentségimádás,	
nem	gyökerezett	meg	az	evangelizáló	sejtek	rendszere.

Hét lépés, mely az evangelizációs módszert 
bemutatja

Ima

Ez a legfontosabb mozzanat, mely átszövi az egész folya-
matot.	 Imával	kezdődik,	 és	kitartóan	végig	 imádkozunk	
a	megszólított	testvérért.	A	szentségimádás	 lehetősége	–	
ahol	rendszeresen	egy-egy	órát	tölthetünk	Jézussal	a	pa-
radicsomban – segítség a kitartásban.

Szolgálat

Csendben,	 különösebb	 előjelzés	 nélkül	 kezdjük	 testvé-
rünket	 szolgálni.	 Mellette	 állunk,	 ha	 nehéz	 pillanatai	
vannak, segítjük, ha gondban van. Mindig rendelkezésére 
állunk	és	számíthat	ránk.	Jézus	nem	azért	jött,	hogy	neki	
szolgáljanak,	hanem	hogy	ő	szolgáljon	másoknak.

Megosztás

Ha a szolgálatunk eléri azt a pontot, amikor testvérünk 
rákérdez,	hogy	mindezt	miért	tesszük	vele,	lehetőségünk	
van tanúságot tenni. Megosztásunk legyen rövid, hiteles, 
és krisztus-központú! Mondjuk el neki, hogy milyen volt 
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az	életünk	korábban,	hogyan	találkoztunk	Jézussal,	és	mi-
lyen	lett	az	életünk	általa	és	vele!

Magyarázat

Amikor megosztjuk tanúságtételünket, kérdések merül-
nek	fel.	Előítéletek	az	egyházról,	a	papokról,	a	hívekről,	fé-
lelmek és bizonytalanság, melyek távol tartják testvérün-
ket.	 Ezekre	 a	 kérdésekre	 szeretettel,	 őszintén	 feleljünk!	
Nem	megvédenünk	kell	valamit,	hanem	segíteni	a	valóság	
megismerését.

Elköteleződés és küldetés

A	megtért	testvér	elkötelezi	magát	Krisztus	mellett.	A	hal	
a hálóból a bárkába kerül, küldetést kap. Mindig abban a 
tempóban	haladunk,	 ahogy	 testvérünk	 igényli.	Ha	előre	
szaladunk,	könnyen	elijesztjük	őt.

Belépés a sejtbe

Első	 alkalommal	 örömmel	 tapasztalja,	 hogy	 érkezését	
régóta	várták.	Ismerik	név	szerint	és	szeretik	őt.	Erősödik	
benne	a	vágy,	hogy	a	plébániai	közösség	 felé	 is	nyitottá	
váljon.

Belépés a közösségbe

Az új tanítvány megtalálja helyét a plébánián belül. Konk-
rét szolgálatot kap, valamint küldetést az evangelizációra. 
Így	 lesz	 a	 sejt	 előszobája	 az	 egyháznak.	Először	 a	 sejtbe	
lép,	és	utána,	megerősödve	találkozik	a	nagy	közösséggel.

Hogyan érdemes elkezdeni

	Vezetőképzés	szükséges	–	először	külső	szervezéssel	(a	
plébános	választja	ki	a	résztvevőket	–	10-15	fővel	elindít-
ható)
	Próba-sejteket	kell	indítani.	Minden	tag	kipróbálja	ma-

gát	 vezetőként	 és	 társvezetőként	 is.	Még	 nem	 evangeli-
zálnak

 Amikor körbe érnek, hirdethetik a miséken a sejtek 
megnyitását
	Megalapítani	az	első	igazi	sejteket
	A	vezetők	hetente	egyszer	találkoznak:	pásztor,	titkár,	

area/divízió leaderek = operatív sejt

	Operatív	sejt:	dönt	a	vezetők	lelki	programjairól,	képzé-
sekről,	osztódásokról,	nagyobb	problémákról
	Minden	vezetőt	 szükséges	kiképezni,	mielőtt	egy	sejt	

élére kerül
	A	leader	és	a	coleader	választja	ki	a	saját	sejtéből	azt,	aki	

alkalmas	lehet	következő	sejt	vezetésére

Sejt találkozó menete

1.	dicsőítés	–	hangszer	nélkül	is	lehet	énekelni
2.	megosztás:	Mit	 tett	velem/értem	Jézus,	én	mit	 tettem	
Jézusért?
3.	tanítás:	a	pásztor	nem	megy	a	sejttalálkozóra,	hanganya-
got	hallgatnak	meg,	amit	előre	felvesz
4. elmélyítés: a pásztor tanításának közös feldolgozása
5. hirdetések: plébániai programok, egyéb programok, 
szükségek feltárása
6.	közbenjáró	ima	a	résztvevők	szüksége	szerint
7. gyógyító ima: személyesen, igény szerint

Cél

	növekedni	az	Úrral	való	bensőséges	kapcsolatban
 a kölcsönös szeretetben növekedni
	megosztani	Jézust	másokkal
 az egyházban szolgálatot vállalni
	befogadó	és	nyitott	közösségeket	osztódással	építeni
	új	vezetőket	képezni
	 saját	 hitünkben	 megerősödni	 és	 másokat	 hitükben	

megerősíteni

Tervezett evangelizációs kurzus

	 Oikos	 kurzus:	 2019.	 október	 22-től	 december	 10-ig	
keddenként	este	a	kaposvári	Szent	Imre	Plébánián	–	ez	a	
kurzus	a	sejtekben	működő	evangelizációs	módszert	dol-
gozza föl

	Igény	esetén	bárhol	szívesen	szervezünk	vezetőképzést
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3.7. Az Antióchia 
közösség missziója
Tóth Elek, Tóth-Csanaky Judit,
Bittsánszky János és Sári 

Elérhetőségek:

szentimreplebania.hu/sejtkozossegek/
www.cells-evangelisation.org/en/
evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

ANTIÓCHA - a nyitott, befogadó,  
missziós ifjúsági közösség

„A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztények-
nek.”	(ApCsel	11,26)

Az Antióchia közösségek életének folyamatossága a misz-
szión	 alapul.	 Terjedése	 hasonlatos	 ahhoz,	 ahogy	 Jézus	
hívta a tanítványokat: „Gyertek, nézzétek meg!”	 (Jn	 1,39).	
A	fiatalok	kortársaikat	hívják	meg,	személyesen,	saját	kö-
zösségi élményeik hatására nagy lelkesedéssel. 

Az	 Antióchia	 plébániáról	 plébániára	 terjed.	 A	 fiatalok	
gyakran	vesznek	részt	az	„anyaplébániáról”	egy-egy	új	kö-
zösség megalakításában, és egy ideig támogatják az új kö-
zösséget aktív részvételükkel, a feladatvállalás örömének 
példájával.	Ez	elősegíti	azt,	hogy	bennük	missziós	lelkület	
és aktív egyházi küldetéstudat alakuljon ki. 

Egy közösség rendszerint évente kétszer tart Antióchia 
Hétvégét.	 Ez	 lehetőség	 arra,	 hogy	új	 tagokat	 hívjanak	 a	
közösségbe,	ill.	más	plébániákról	hívjanak	érdeklődő	cso-
portokat, akik megtapasztalva a Hétvége kegyelmeit, sa-
ját plébániájukon építhetnek egy hasonló közösséget az 
anyaközösség támogatásával. Az Antióchia a 16-24 éves 
korosztályt szólítja meg.

Módszer 

Az	 érdeklődő	 plébánia	 elküld	 egy	 kb.	 10	 fiatalból	 álló	
csoportot egy házaspárral és egy pappal vagy szerzetes-
sel	egy	másik	plébániára,	 ahol	ők	részt	vesznek	egy	An-
tióchia Hétvégén.
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Ezt	 követi	 a	 3-6	hónapos	 formálódási	 idő,	 amely	 alatt	 a	
kezdő	 csoport	 meghív	 közvetlen	 környezetében	 élő	 fia-
talokat,	egyszerre	egyet	vagy	kettőt,	hogy	csatlakozzanak	
hozzájuk, amíg nagyjából megduplázódik a létszám. Ez a 
20-25	fő	alkotja	a	team-et.	Amikor	kialakult	a	team,	meg-
tartják	az	első	saját	plébániai	Hétvégéjüket.	A	felkészülés	
folyamatában	az	 imádság	az	a	kulcstényező,	amelyre	 fel-
tétlenül	szükség	van.	Javasolt,	hogy	minden	plébánia	két	
Hétvégét	 tartson	 évente.	Amikor	 egy	 plébánián	 először	
rendezik	meg	 a	Hétvégét,	 akkor	 ajánlott,	 hogy	 a	 vezető	
csapatban	legyen	2-3	tapasztaltabb	vezető	egyéniség	más	
közösségből.	 Ez	 biztosítja	 a	 háttér-támogatást	 és	 segít	
megőrizni	a	mozgalom	irányultságát	és	lelkületét.

Az induló csapat kiválasztása

Ez	döntő	fontosságú,	ezen	múlik	a	jövendő	közösség	élet-
képessége.

Az	 Antióchia	 a	 társak	 vonzásán	 alapul.	 Ezért	 alapvető,	
hogy	 a	 spontán	 létező	 csoportok	 vezetőit	 hívjuk	 meg,	
azokat, akik személyiségükkel vonzanak másokat. Ezek a 
fiatalok	ritkán	láthatóak	a	plébánián,	vagy	a	katekézis	cso-
portokban.	Helyük	van	a	közösségben	azoknak	a	fiatalok-
nak	is,	akik	a	saját	felnőtt	hitüket	keresik.	Fontos	azonban	
olyan	fiatalok	meghívása	is,	akiknek	jó	hívő	hátterük	van,	
kiegyensúlyozott	keresztény	családból	származnak.	

Kulcskérdése	 az	 Antióchia	 közösségek	 működésének	
egy	 (vagy	 több)	 szentségi	 házasságban	 élő	 házaspár	 fo-
lyamatos	jelenléte.	Szerepük	több,	mint	amit	egy	ifjúsági	
közösség	 támogatása	 jelent,	 illetve,	hogy	 felnőtt	 férfi	 és	
női	szerep-modellt	biztosítsanak.	Az	Antióchia	fő	iránya,	
hogy Krisztus-központú közösséget építsen. A házaspár a 
legalapvetőbb	emberi	közösség.	A	családegyház	mintájára	
megnyitják	szívüket	és	otthonukat	a	fiatalok	számára.

Fiatalok szolgálata fiataloknak

Az	Antióchia	a	fiatalok	vezetése	és	közreműködése	által	él.	
Ők	vezetik	 a	Hétvégéket,	ők	mondják	a	bevezetőket,	ve-
zetik a beszélgetéseket, és ami a legfontosabb, szolgálják 
egymást	„egyik	ember	a	másikért”	alapon	a	Hétvégén,	és	

utána is. Azáltal, hogy meghallgatják a másikat, megoszt-
ják élményeiket, támogatják és kihívás elé állítják társa-
ikat, egymást segítik abban, hogy az evangélium üzene-
tének fényében mindnyájan tisztábban lássák személyes 
helyzetüket.

Az Antióchia olyan szemléletet alakít ki, hogy az Egyház 
a	hívők	közössége,	akik	kapcsolatban	vannak	az	Úrral	és	
egymással, és ebben a közösségben mindenkinek megvan 
a	saját	szerepe.	A	fiatalok	felfedezik,	hogy	ők	a	jelen	egy-
háza, és sok esetben hatékonyabban tudják barátaik életét 
befolyásolni,	mint	a	papok	vagy	a	szülők.	

Érdemes	hangsúlyozni,	hogy	a	fiatalok	életöröme	és	vita-
litása fontos ajándék, amelyet Egyházunk nem nélkülöz-
het ahhoz, hogy betöltse küldetését. 

Elérhetőség:

antiochia.hu
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antiochia.hu
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4. Képzések

4.1. Emberhalász  
szeminárium 
Bartha Angéla

„Ha nem hisztek, nem maradtok meg.”	(Iz	7,9)

Az Emberhalász szeminárium olyan 10 estés képzés, mely 
azoknak a katolikusoknak nyújt segítséget, akik a környe-
zetünkben	élőket	szeretnék	meghívni	Jézushoz.	A	keresz-
tények	közel	76%-a	személyes	kapcsolatokon	keresztül	tér	
meg.	Nemegyszer	 tétovák	 vagyunk,	 ha	 kérdeznek,	 vagy	
ateisták, ezoterikusok vesznek körül.  

Tudatosan evangelizáló katolikusokra van szükség. Eh-
hez nyújt segítséget ez a képzés, ami három szinten érinti 
a	résztvevőket:	

	spirituális	(imák)
	elméleti	(tanítás)	
	 gyakorlati	 (kiscsoportos	 feldolgozás,	 közös	 feladatok,	

életbeli	szituációk)

Témák

A kérügma elmélyítése, azaz a hitvallásunk és gyakorlati 
tanítások: Isten-képek, önismeret, emberség az evangeli-
zációban	(inkulturáció),	kérügma	és	katekézis,	érzések	és	
evangelizáció,	közbenjáró	 ima,	 a	Szentlélektől	kapott	ka-
rizmák,	 szellemi	 harc,	 ezoterikus	 veszély,	 nyitott	 közös-
ségek.

Kiknek

Olyan	 katolikusoknak,	 akik	 élő	 kapcsolatban	 állnak	 Jé-

zussal, az Egyházzal, akik meghívást kaptak az evangeli-
zációra. 

Feltétel

Építünk	a	katolikus	missziós	szolgálatokra,	mozgalmakra,	
iskolákra,	amelyek		megtérésre	vezetik	a	hívőket.	Feltétel,	
hogy	a	résztvevő	előzőleg	már	végezzen	náluk	valamilyen	
lelkigyakorlatot, kurzust, szemináriumot.

Otthoni faladatok

A	résztvevők	a	hét	minden	napjára	kapnak	egy	igét,	hogy	
imádkozzák át, és egy pár oldalas jegyzetet, ami kiegészíti 
a tanítást. Heti feladatuk, hogy imádkozzanak a környeze-
tükben	élőkért	és	legyenek	kezdeményezők.	

Feldolgozás

Csoportos megosztás, saját helyzetek és kérdések közös 
megválaszolása.

Felelős csoport

A	szemináriumot	mindig	többen	tartjuk.	A	tanító	mellett	
fontos	a	koordinátor,	a	dicsőítésvezető,	a	csoportvezető,	a	
technikai	felelős	és	a	szituációvezető.	Ők	olyan	testvérek,	
akik korábban elvégezték a szemináriumot, és maguk is 
evangelizálnak.

Létszám

A	helyszínhez	alkalmazkodik.	A	kiscsoport	 jó,	ha	6-8	fő	
között	mozog,	hogy	személyesen	lehessen	mindenkit	be-
vonni.	Lehetőleg	külön	teremben	legyenek	a	kiscsoportok.

Időkeret

Minden alkalom 2 óra hosszú, melyben a spirituális ré-
szeknek kb. fél órát hagyunk, tanításnak szintén, a többit a 
csoport	és	egyéb	tevékenységek	(megjelenítés,	pedagógiai	
fogások)	 töltik	ki.	A	 résztvevők	utána	 előszeretettel	ma-
radnak	még	ott	kérdéseik	és	érdeklődésük	miatt.
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Kapcsolat a plébániával

A szemináriumot plébánián tartjuk, a szorosabb kapcso-
lat	 és	 az	 együttműködés	 lehetőségéért.	 A	 tagok	 jobban	
bevonhatók	szervezett	evangelizációba	akár	a	plébánián,	
akár utcai misszióba.

A szeminárium után

A közel 4 havonta tartandó utótalálkozón újabb tanítások-
ban mélyülünk el, és evangelizációs helyzeteinket beszél-
jük meg.

Terjeszkedés

A	szeminárium	résztvevői	között	évek	óta	számosan	jön-
nek	vidékről.	Vállalkozó	 testvérek	 javaslatára	 elkezdtük	
vidéki csapatok kiképzését, melyek helyben tudnak kép-
zést tartani.

Eljövendő programjaink

2019. őszi budapesti szeminárium: 
október 2. - december 11.

2020. tavaszi budapesti szeminárium: 
február 19. - április 29.

Utótalálkozók: 2019. június 5., szeptember 18., 
2020.	január	22.	(Szent	József	Plébánia)

Kiképzési nap: 2020. január 11.

Jelentkezési	határidő	egy	héttel	a	program	előtt.

Bízunk benne, hogy szolgálatunk által növekszik köztünk 
és bennünk Isten országa!

Elérhetőségek: 

varosmisszio2020@gmail.com 
facebook.com/ehszem

4.2. Apostol képzés
Bartha Angéla

Bérmálkozási missziós lelkigyakorlatok

A	bérmálkozás	által	megerősít	minket	a	Szentlélek,	hogy	
szeressük	Jézust,	szolgáljunk	az	Egyházban	és	hirdessük	
Isten szeretetét. Ennek ellenére számosan  „kibérmálkoz-
nak”.	Tapasztalhatjuk,	hogy	a	bérmálandók	jó	része	nem	
annyira ismeri a Szentlelket, és csak néhányan válnak az 
egyházközösség oszlopos tagjává. 

Ezért	9	éve	a	Szentlélek	 indíttatására,	fiatalokkal	együtt	
létrehoztam olyan hétvégés lelkigyakorlatokat, amelyek 
segítséget	nyújtanak	a	bérmálkozásra	készülőknek,	 szin-
tén	ifjak	segítségével,	akik	elkötelezett	tagjai	a	katolikus	
egyháznak.	 	Az	ő	 tanúságtételük	új	 fényt	hoz	 a	 résztve-
vőknek:	Jézust	követni	öröm,	a	Szentlélek	valóságos.	Szá-
mos	alkalommal	láttuk,	hogy	a	résztvevők	megerősödtek	
a	hitükben,	és	alig	várták	a	bérmálást.	Voltak,	akik	papi	
hivatásukban	erősödtek	meg.

Cél

Vágyat	 kelteni	 a	 bérmálandókban,	 hogy	 ők	 is	 elnyerjék	
a	Szentlélek	kegyelmét,	ők	is	nyitottak	legyenek	a	Lélek	
örömére, békéjére és átformáló szeretetére.

Hogyan? 

Rövid	 tanításokkal,	 interaktív	 feladatokkal,	 tanúságtéte-
lekkel mutatunk rá, amit megéltünk a Szentlélekkel kap-
csolatban.	Aktív	szentírásolvasásra	hívjuk	őket.

Lényeges	benne	a	személyes	és	a	közös	ima,	a	kiscsopor-
tos megosztás és bibliodrámás megjelenítés. Sokat jelent 
számukra, hogy közbenjárunk értük.
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A helyi közösség megerősítése

A	 lelkigyakorlaton	 kérjük,	 hogy	 a	 fiatalokkal	 lehetőség	
szerint hitoktatójuk, papjuk is vegyen részt, mert a közös 
élmény	a	helyi	folytatást	is	megerősíti.	Ők	tudnak	segíte-
ni	abban,	hogy	a	fiatalok	a	bérmálás	után	a	plébániai	életbe	
jobban be tudjanak kapcsolódni.

Kiknek?

Meglátásunk	 szerint	 a	 15	 évnél	 idősebb	 korosztálynak	
való ez a hétvége.

A	lelkigyakorlat	a	már	bérmáltak	számára	is	ajánlott.

Létszám

Minimum	12	fő.	A	szükséges	létszám	eléréséhez	hasznos	
több	plébániát	bevonni	az	együttműködésbe.

Módszertan 

Kiscsoportos	vagy	egyéni	munka,	változatos	feladattípu-
sok	(pl.	jelenetalkotás).

Időtartam, helyszín

A lelkigyakorlatot péntek délutántól vasárnap ebédig 
tarjuk,	 lehetőleg	bentlakással,	 ami	erősíti	 a	közösségi	él-
ményt. Szükség esetén bejárással is megoldható. 

Bérmálandóknak 

Az Apostol-képzés I. témája hitvallásunk elmélyítése, 
azon belül: 

1. Hit és megtérés 
2.	A	Szentlélek	jelenléte	az	apostolok	és	Jézus	életében	
3.	Pünkösd	egykor	és	ma
4. Személyes imaéletünk 
5. Küldetésünk az Egyházban

Megbérmáltaknak folytatásként

Az Apostol-képzés II. témaköre az imádságos alapvetés: 

1. Imádság a Bibliával személyiségtípusok alapján
2. Elmélyülés a szentségimádásban
3. A gyónás 
4. A szentmise 
5. Közösségi és személyes imaélet 

Eddigi	egyházmegyék,	ahol	tartottuk:
Vác,	 Esztergom-Budapest,	 Veszprém,	 Szombathely,	 Ka-
posvár,	Pécs,	Szeged-Csanád

Meghívás

A	 lelkigyakorlatot	 meghívás	 alapján,	 a	 plébános	 atyával	
egyeztetve tartjuk meg. 

Egy papi tapasztalat:
Három	falu	fiataljait	gyűjtöttük	össze	egy	közös	bérmál-
kozási	lelkigyakorlatra,	kezeseikkel	együtt.	Angéla	nővér	
és	 három	fiatal	munkatársa,	 én	 és	 a	 két	 katekétánk	hor-
doztuk egységben a hétvégét. 

Sokakat	nagyon	mélyen	érintett	ez	a	hétvége,	megmutat-
koztak	a	fiatalokban	egészen	ígéretes,	s	mégis	oly	egysze-
rű,	bontakozó	karizmák,	melyeket	a	bérmálás	szentségé-
ben	tehet	teljessé	a	Szentlélek.	Nagy	örömünkre	született	
egy papi hivatás is.

Farkas	László
hatvani plébános

Bízunk	benne,	hogy	ez	történik	a	következő	lelkigyakor-
latokon is!

Elérhetőségek: 

facebook.com/Apostolképzés
apostolkepzes@gmail.com 
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Farkas	László
hatvani plébános
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Elérhetőségek: 

facebook.com/Apostolképzés
apostolkepzes@gmail.com 
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4.3. „Lelkes” Ifjúsági
Missziós képzés
Végh Zoltán

A	Lelkes	napok	egy	katolikus	karizmatikus	ifjúsági	tábor.	
Szervezője	a	Magyar	Katolikus	Karizmatikus	Megújulás	
Szövetségének	ifjúsági	szolgálata.

A karizmatikus megújulás a Szentlélek munkája ma a 
világban, Isten ajándéka az Egyház számára. Tagjait ösz-
szeköti a Szentlélek személyének, jelenlétének és erejé-
nek megtapasztalása, aminek következménye a karizmák 
befogadása és használata az egyházi élet elemeivel ösz-
szhangban	az	Egyház	szolgálatára,	evangelizáció	a	Lélek	
erejével,	szóval	és	tettekkel.	

Az	 evangelizációnk	 célja,	 hogy	 testvérünk	 Jézus	 meg-
váltását	hittel	elfogadva	urának	ismerje	el	Jézust,	ezáltal	
hatásukat	vesztik	az	 Istentől	őt	elválasztó	akadályok,	és	
üdvössége lesz.

Jézus	minden	 hívőnek	 akarja	 ajándékul	 adni	 a	 Szentlel-
ket,	aki	élő	istenkapcsolathoz	vezet,	és	segít	Isten	országát	
megvalósítani életünkben és világunkban. Feladatunk 
ennek az örökségnek a továbbadása, azaz a Szentlélekkel 
való	betöltekezésre	vezetni	a	hívőket.

Egyben jellegzetes eszközünk is a Szentlélek ajándékai-
nak és erejének használata a misszió során. Ennek legter-
mészetesebb	 formája	 Jézus	 szeretetével	 szeretni,	 és	 egy	
hiteles	 élet,	 ami	 a	 szemlélőt	 Krisztus	 követésére	 hívja,	
vagy a különlegesebbek, ahol dominánsabb az isteni elem, 
mint a Szentlélek személyes vezetése, de az egészen rend-
kívüli	karizmák	is.	Nagy	hangsúlyt	szoktunk	adni	a	sze-
mélyes tanúságtétel elmondásának. Segítséget is adunk a 
megszerzett	üdvösség	megtartásához	és	a	keresztény	nö-
vekedéshez,	és	igyekszünk	ezt	segítő	közösségekbe	vezet-
ni az embereket.

Szolgálatunk ebben a szellemben evangelizál rendezvé-
nyeinken,	és	 igyekszünk	a	fiatalokat	fel	 is	készíteni	arra,	
hogy személyes életükben is így evangelizáljanak, ennek 
megfelelő	életformát	éljenek.	Fontos	eszközünk,	hogy	fi-
atalok	szolgáljanak	fiatalok	felé,	akik	beszélik	a	nyelvüket	
és	értik	a	gondolkodásmódjukat.	Következmény	az	oldott	
légkör,	nyitottság,	fiatalos	lendület	és	kreativitás.

Feladatunk a fiatalokat felkészíteni a misszióra 

Megtérésre	és	a	Szentlélek	befogadására	ajánljuk	a	Lelkes	
napok*	 ifjúsági	 táborunkat,	 ahol	ezek	elérését	 a	hét	első	
felére	 tűzzük	ki,	 a	második	 felében	 a	 személyes	 életben	
való elmélyítésen és a mások felé való továbbadáson van a 
hangsúly.	Ugyanerre	a	célra	igény	szerint	Szentlélek	sze-
mináriumot indítunk, nyolc hetes bontásban.

Felkészült, akinek az életében a hit érvényre is jut, és szé-
pen formálódik a tanítványságban, és példa is egyben a 
fiatalok	 előtt.	 Tanítványság-iskolánk	 a	 „Lelkes	 tréning”	
nevű	 kurzussorozat,	 mely	 12-16	 hétvégéből	 áll,	 és	 3-4	
évente indítjuk. Ebben evangelizációs módszereket, tech-
nikákat is ismertetünk.

Külön	 célzott	 képzéseink	 vannak	 kiscsoport-vezetésre,	
közösségvezetésre.

Evangelizálunk, kitekintéssel a továbbadásra

	*15-25	évesek	számára	Lelkes	napok:	Vajta	2019.	július	
8-13.,	Miskolc	2019.	július	22-27.,	és	várhatóan	Vajta	2020.	
július 6-11.
Felkészít	 a	 karizmák	 használatával	 támogatott	 evangeli-
zációra:

	a	„Lelkes	tréning”	tanítványság-iskola	keretébe	ágyazva,	
melynek legutóbbi évfolyama 2018. márciusban elindult

 a karizmatikus megújulás szervezésében félévente in-
dul	nyolc	hetes	(nyolc	estés)	Emberhalász	szeminárium

	a	Cor	et	Lumen	Christi	karizmatikus	közösség	szerve-
zésében	 „Újítsd	meg	 csodáidat!”	 hétvége,	 2020.	március	
28-29., Budapest
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Elérhetőségek

lelkesnapok.hu
facebook.com/lelkesnapok
lelkesnapok@gmail.com

A kiadványban idézett egyházi dokumentumok

AD	 Ad	Gentes	(A	II.	Vatikáni	Zsinat	dekrétuma	az	Egyház	misz-
sziós	tevékenységéről,	1965.	november	18.)

CIC	 Codex	Iuris	Canonici	(Egyházi	Törvénykönyv)

CL	 Christifideles	Laici	 (II.	 János	Pál	pápa	 szinódus	utáni	 apos-
toli	buzdítása	a	világi	hívőknek	az	Egyházban	és	a	világban	
betöltött	hivatásáról	és	küldetéséről,	1988.	december	30.)

EE	 Ecclesia	 de	 Eucharistia	 (II.	 János	 Pál	 pápa	 enciklikája	 az	
Eucharisztia	és	az	Egyház	kapcsolatáról,	2003.	április	17.)

KEK	 A	Katolikus	Egyház	Katekizmusa	 (A	Római	Katolikus	Egy-
ház	tanításának	összefoglalása,	1995.)

EG	 Evangelii	Gaudium	(Ferenc	pápa	Az	evangélium	öröme	kez-
detű	apostoli	buzdítása	 a	püspököknek,	 a	papoknak	és	dia-
kónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és a világi 
híveknek	az	evangélium	hirdetéséről	 a	mai	világban,	2013.	
november	24.)

EN	 Evangelii	Nuntiandi	(VI.	Pál	pápa:	az	Evangélium	hirdetése	
kezdetű	apostoli	buzdítása	a	katolikus	egyház	püspökeihez,	
papjaihoz és híveihez az evangelizációról a mai világban 
1975.	december	8.)

RMI	 Redemptoris	Missio	(II.	János	Pál	pápa	enciklikája	a	minden	
időre	érvényes	missziós	megbízatásról,	1990.	december	7.)
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aAz Egyház Krisztustól kapta a missziós parancsot: 

„Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19a). 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a harmadik, 
utolsó felkészülési év fókuszában éppen ezért a misszió, az evange-
lizáció van. Miután az első két évben egyénileg és közösségileg is 
igyekeztünk elmélyíteni az eucharisztikus Krisztussal való közössé-
günket, most a nyitás ideje jött el. Mindannyiunknak külön-külön, de  
különösen is plébániai közösségeinknek feladata az örömhír  
továbbadása. Olyan helyekké kell válniuk, ahol a kívülről betérők 
otthonra találnak, mint az atyai házban (vö. Lk 15,11-32). 
Fontos megtalálnunk minden korosztály felé az utat, amelyen elve-
zethetjük őket a hitre és a Jézus Krisztussal való találkozás örömére. 
A kérdés legtöbbször az, hogy hogyan fogjunk ehhez a munkához.

Mindenekelőtt a mai kor változásai arra késztetnek bennünket, 
katolikus keresztényeket, hogy újra értékeljük eddigi lelkipász-
torkodásunkat, hogy a meglévő hívekről való gondoskodás mel-
lett, a lehető leghatékonyabban tudjuk megszólítani mindazokat, 
akik a hit iránt érdeklődnek. Ebben nagy segítség számunkra az 
a két könyv, amit a jelen kiadványban is bemutatunk (Michael  
White–Tom Corcoran: Újraépítve és James Mallon: Divine Renovation –  
Egyház-felújítás), valamint a NEK Lelkipásztori Bizottsága által  
elkészített és itt összegyűjtött alapelvek és konkrét módszerek, 
melyek mint eszközök állnak rendelkezésünkre. 

A befogadó közösség alapja a személyes életszentségre való törekvés.  
Ennek forrása épp az Eucharisztia, ahol az Úr asztala körül gyűlünk össze. 

2019. pünkösd ünnepén

Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

www.iec2020.hu




