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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

Isten elküldte Fiát, hogy üdvözüljön általa a világ. 

 

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete 

legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz 

benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. 

Ezek az evangélium igéi. 

 
 

. 



1. Lectio – olvasás 
1.1. Biblikus vonal 
1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
16  Ou[twj ga.r hvga,phsen o` qeo.j to.n ko,smon( w[ste to.n ui`o.n 
to.n monogenh/ e;dwken( i[na pa/j o` pisteu,wn eivj auvto.n mh. 
avpo,lhtai avllV e;ch| zwh.n aivw,nion. 

Úgy szerette ugyanis Isten a világot, hogy az egyszülött Fiút 
adta oda, hogy minden Őbenne hívő meg ne haljon, hanem 
örök élete legyen. 

 

 17  ouv ga.r avpe,steilen o` qeo.j to.n ui`o.n eivj to.n ko,smon i[na 
kri,nh| to.n ko,smon( avllV i[na swqh/| o` ko,smoj diV auvtou/. 

Isten ugyanis nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje 
a világot, hanem hogy megszabaduljon a világ általa. 

 

 18  o` pisteu,wn eivj auvto.n ouv kri,netai\ o` de. mh. pisteu,wn 
h;dh ke,kritai( o[ti mh. pepi,steuken eivj to. o;noma tou/ 
monogenou/j ui`ou/ tou/ qeou/. 

Az Őbenne hívő nem esik ítélet alá: de a nem hívő már ítélet alá 
esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának a nevében. 
 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
Jézus és Nikodémus éjszakai beszélgetését János evangélista a Jn 

3,1-21 versekben írja le. Az általunk vizsgált szakasz (Jn 3,16-18) 
része annak a válasznak, amivel az Úr Nikodémus kérdésére felel a 
lélekből való születés kapcsán (Jn 3,8-9). 

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
János evangélista, aki, amint láttuk, sokszor használja a „szeretni” és a 
„hinni” kifejezést, ezzel a néhány verssel Isten belső életét: a 
Szentháromság szeretet-közösségét, továbbá Istennek a világ iránti 
jóságát tárja fel. Ez az isteni irgalom és szeretet az emberek felé 
legteljesebben a Fiúban mutatkozik meg, akit Isten elküld, hogy 
Fiának halála és feltámadása által megváltsa, megszabadítsa az egész 
világot a bűntől (1Jn 4,10). Vagyis Isten minden tette ebből a 
szeretetből fakad, hiszen Ő maga a szeretet (1Jn 4,8.16). Ő csak egy 
igét tud mondani és ragozni: „szeretlek”- ahogy Ferenc pápa is 
rámutatott szerdai katekézisében (Róma, 2017. június 7.). 

Erre a szeretetre adott helyes emberi válasz pedig a hit Jézus 
Krisztusban, ami által a hívő befogadja a Szeretetet, rábízza magát, 
engedelmeskedik neki, s így elnyeri az örök életet (Jn 3,16; 11,25-26). 
Illetve meghívást kap arra, hogy Jézus példájára ő is szeresse Istent és 
embertársait (1Jn 4,11). Ugyanakkor pedig az evangélista 
hangsúlyozza azt is, hogy aki (szándékosan) nem hisz a Fiúban, ettől 
a Szeretettől távolodik el, ami már önmagában hordozza az ítéletet: a 
sötét kárhozat veszélyét (Jn 1,11; 3,19-20). 

 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 
hvga,phsen (’égápészen’) (Jn 3,16) (’szerette’) 

Az „avgapa,w” (’ágápáó’) görög ige az önzetlen, feltétel nélküli, 
ajándékozó szeretetet fejezi ki, amely a másik érdemeitől, tetteitől 
függetlenül is hűségesen szeret. János az evangéliumában gyakran 
ezzel a szóval írja le az Atyának a Fiú iránti (Jn  3,35; 10,17; 15,9; 



17,23-24.26), a Fiúnak az Atya iránti (Jn 14,31), az Atyának az 
emberek iránti (Jn 3,16; 14,21.23; 17,23), Jézusnak a tanítványai iránti 
(Jn 11,5; 13,1.23.34; 14,21; 15,9.12; 19,26; 21,7.20), továbbá a 
tanítványok Jézus iránti (Jn 8,42; 14,15.21.23.28; 21,15-16), illetve a 
tanítványok egymás iránti szeretetét (Jn 13,34; 15,12.17). Mivel Isten 
lényege a Szeretet (1Jn 4,8.16), így ez jellemzi az Atya és a Fiú közötti 
kapcsolatot a Lélek által a Szentháromság belső titokzatos életében, 
illetve Isten megnyilvánulását a világ, az emberek felé. S ennek a 
Szeretetnek kell egyre inkább tükröződnie a Krisztus-hívők életében 
is! 

 

o` pisteu,wn eivj auvto.n (’ho piszteuón ejsz auton’) (Jn 3,16.18) (’a benne 
hívő’) 

A hit bizalmat, engedelmességet, hűséget fejez ki. Többféle nyelvtani 
vonzat is kapcsolódhat e szóhoz. Az általunk vizsgált szókapcsolat 
János evangéliumában azt mutatja, akiben vagy amiben hisz a hívő: 
Istenben (Jn 12,44; 14,1), a Fiú nevében (Jn 1,12; 2,23; 3,18), 
Jézusban/a Fiúban (Jn 2,11; 3,16.18.3,36; 4,39; 6,29.35.40; 7,31.38-
39.48; 8,30; 9,35-36; 10,42; 11,25-26.48; 12,11.37.42.44.46; 14,1.12; 
17,20), a világosságban (Jézusban) (Jn 12,36). Az esetek többségében 
tehát a Jézusban való hitet jelöli a kifejezés, vagyis a hívő ember 
bizalma, engedelmessége, hűsége nem egy élettelen dologra, eszmére 
irányul, hanem az élő Istenre, Jézus Krisztusra! 

 

 

2.2.Tanítóhivatali vonal 
2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 

202 Maga Jézus is megerősíti, hogy Isten az "egyetlen Úr", és Őt 
"teljes szívből, teljes lélekből, minden érzéssel és minden erővel 
szeretni kell". (Vö. Mk 12,29--30. )Ugyanakkor megmutatja, hogy ő "az 
Úr". (Vö. Mk 12,35--37.) A keresztény hit sajátsága, hogy vallja: "Jézus az 
Úr". Ez nem ellentétes az egy Istenbe vetett hittel. A Szentlélekben, 
az "Úrban és éltetőben" hinni semmiféle megosztást nem okoz az egy 
Istenben:  

"Szilárdan hisszük és őszintén valljuk, hogy csak egyetlen egy örök, 
mérhetetlen és változhatatlan, fölfoghatatlan, mindenható és 
kimondhatatlan, igaz Isten van, Atya, Fiú és Szentlélek: bár három 
személy, de egy lényeg, állag vagy egészen egyszerű természet."  

232 A keresztényeket "az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében" 
keresztelik meg (Mt 28,19). Előtte azonban a háromszoros "hiszek"-
kel válaszolnak a kérdezőnek, aki megkérdezi őket, hogy hisznek-e az 
Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben: "Az összes keresztények a 
Szentháromságban hisznek". ( Arles-i Szent Caesarius: Expositio vel traditio 
Symboli (sermo 9.): CCL 103, 47. )  

233 A keresztényeket az Atya és a Fiú és a Szentlélek "nevében" 
keresztelik meg, és nem az ő "neveikben", (Vö. Vigilius: Professio fidei (552): 
DS 415) mert csak egy Isten van, a mindenható Atya és az ő egyetlen 
Fia és a Szentlélek: Szentháromság.  

234 A Szentháromság misztériuma a keresztény hit és élet központi 
misztériuma. Isten misztériuma Önmagában. Tehát a hit többi 
misztériumainak forrása, azokat megvilágosító világosság. "A 
hitigazságok hierarchiájában" a legalapvetőbb és a leglényegesebb 
tanítás. (Vö. Sacra Congregatio pro Clericis: Directorium Catechisticum Generale 43 )["Az 



üdvösség története nem más, mint azon utak és módok története, 
ahogyan az egy igaz Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
kinyilatkoztatja magát az embereknek, és amikor a bűnnel elfordulnak 
Tőle, kiengesztelődik és magához öleli őket. (Vö. Sacra Congregatio pro 
Clericis: Directorium Catechisticum Generale 47.)  

235 Ebben a paragrafusban röviden bemutatjuk, hogyan történt a 
Szentháromság misztériumának kinyilatkoztatása (II), hogyan 
fogalmazta meg az Egyház tanítását e misztériumról (III), s az Atya 
hogyan valósította meg a Fiú és a Szentlélek isteni küldése által a 
teremtésre, a megváltásra és megszentelésre vonatkozó "jóságos 
tervét" (IV).  

236 Az egyházatyák különbséget tettek a Theologia és az Oikonomía 
(üdvrend) között, az első fogalommal jelölik a Szentháromság Isten 
belső életének misztériumát, a másodikkal mindazt a művet, 
melyekkel kinyilatkoztatja magát, és közli életét. Az ökonómia föltárja 
számunkra a teológiát; és megfordítva, a teológia megvilágítja az 
egész ökonómiát. Isten művei föltárják nekünk belső lényegét, és 
viszont belső lényegének misztériuma teszi érthetővé összes művét. 
Hasonlóképpen van ez az emberi személyek között is: a személy 
megnyilvánul tetteiben, s minél inkább ismerünk egy személyt, annál 
inkább értjük a cselekedeteit.  

237 A Szentháromság a szó szoros értelmében a hit misztériuma, 
egyike "az Istenben elrejtett titkoknak, melyeket, ha Isten ki nem 
nyilatkoztatja, nem ismerhettünk volna meg".( I. Vatikáni Zsinat: Dei Filius 
dogmatikus konstitúció, 4: DS 3015.) Igaz, hogy Isten szentháromságos 
Létének nyomait teremtő művében és az ószövetségi 
kinyilatkoztatásában hátrahagyta. De Létének mint 
Szentháromságnak bensősége Isten Fiának megtestesülése és a 
Szentlélek elküldése előtt a puszta értelem s még Izrael hite számára 
is megközelíthetetlen misztérium maradt.  

II. Istennek mint Szentháromságnak kinyilatkoztatása  

A FIÚ ÁLTAL KINYILATKOZTATOTT ATYA  

238 Istennek mint "atyának" megszólítását sok vallás ismeri. Az 
istenséget gyakran "az istenek és emberek atyjának" tekintik. Izrael 
Istent mint a világ Teremtőjét Atyának nevezte. (Vö. MTörv 32,6; Mal 
2,10. ) Isten még inkább atyja a szövetség és a Törvény ajándéka 
folytán a népnek, melyről azt mondja: "Az én elsőszülött fiam Izrael" 
(Kiv 4,22). Izrael királya Atyjának is nevezik. (Vö. 2Sám 7,14. ) És egész 
különlegesen "Atyja a szegényeknek", az árváknak és az özvegyeknek, 
akik az Ő jóságos oltalma alatt állnak . (Vö. Zsolt 68,6.) 

239 Amikor a hit nyelve "Atyának" nevezi Istent, két fő szempontra 
utal: Isten mindenek eredete és fölöttük álló tekintély, ugyanakkor 
jóságos, és szeretettel gondoskodik minden gyermekéről. Istennek ez 
a szülői jósága az anyaság képével is kifejezést nyer, (Vö. Iz 66,13; Zsolt 
131,2. ) mely inkább Isten immanenciájára, valamint Isten és teremtése 
közötti bensőséges kapcsolatra utal. Így a hit nyelve az ember 
szüleivel átélt tapasztalatából merít, akik bizonyos értelemben Isten 
első képviselői számára. De a tapasztalatok szerint az emberi szülők 
hibáktól sem mentesek, s így eltorzíthatják az atyaság és anyaság 
képét. Ezért emlékeztetni kell rá, hogy Isten fölötte áll az emberi 
nemek közötti különbségnek. Ő nem férfi, nem is nő; Ő Isten. 
Fölötte áll az emberi atyaságnak és anyaságnak is, (Vö. Zsolt 27,10. ) 
jóllehet ezeknek eredete és mértéke: ( Vö. Ef 3,14; Iz 49,15. ) senki sem 
Atya úgy, ahogyan Isten.  

240 Jézus kinyilatkoztatta, hogy Isten korábban soha nem hallott 
értelemben "Atya": nemcsak mint Teremtő, hanem örök Atya az Ő 
egyszülött Fiával való kapcsolatban, aki csak Atyjával való 
kapcsolatában örök Fiú: "Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, ahogy 
senki sem ismeri az Atyát, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú Őt ki akarja 
nyilatkoztatni" (Mt 11,27).  



241 Ezért vallották az Apostolok Jézust "Igének", aki "kezdetben volt 
(...) Istennél, és Isten volt az Ige" (Jn 1,1), annak, aki "a láthatatlan 
Isten képmása" (Kol 1,15), "dicsőségének kisugárzása és lényegének 
képmása" (Zsid 1,3).  

242 Utánuk az Egyház, követvén az apostoli Hagyományt, 325-ben a 
niceai, I. egyetemes zsinaton megvallotta, hogy a Fiú "egylényegű az 
Atyával", ( Niceai hitvallás: DS 125. ) azaz egy Isten Ővele. A 381-ben 
összegyűlt konstantinápolyi, II. egyetemes zsinat a niceai hitvallásból 
a maga megfogalmazásában megtartotta e kifejezést, és megvallotta 
"Isten egyszülött Fiát, aki az Atyától született az idők kezdete előtt: 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a 
valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával 
egylényegű". (Niceai--konstantinápolyi hitvallás: DS 150.) 

A SZENTLÉLEKTŐL KINYILATKOZTATOTT ATYA ÉS 
FIÚ  

243 Húsvétja előtt Jézus meghirdeti "egy másik Paraklétosz" 
(Védelmező), a Szentlélek elküldését. Ő már a teremtésben 
tevékenyen részt vett, (Vö. Ter 1,2.)és "szólt a próféták szavával". (Niceai--
konstantinápolyi hitvallás: DS 150). Mostantól kezdve a tanítványokkal marad 
és bennük lesz,  (Vö. Jn 14,17.)  hogy tanítsa (Vö. 14,26.) és "bevezesse 
őket a teljes igazságba" (Jn 16,13). Így azt a kinyilatkoztatást kaptuk, 
hogy a Szentlélek Jézussal és az Atyával együtt egy harmadik isteni 
Személy.  

244 A Lélek örök eredése időbeli küldetésében tárul föl. A Szentlelket 
az apostolokhoz és az Egyházhoz mind az Atya küldi a Fiú nevében, 
mind a Fiú személyesen, miután visszatért az Atyához(Vö. Jn 14,26; 
15,26; 16,14.) A Lélek személyének küldése Jézus megdicsőülése után 
(Vö. Jn 7,39. )teljesen föltárja a Szentháromság misztériumát.  

245 A Szentlélekre vonatkozó apostoli hitet 381-ben a II. egyetemes 
konstantinápolyi zsinat így hirdette meg: "Hiszünk a Szentlélekben, 
az Úrban és éltetőben, aki az Atyától származik". (Niceai--konstantinápolyi 
hitvallás: DS 150. ) Ily módon az Egyház elismeri, hogy az Atya "a teljes 
istenség forrása és eredete". (VI. Toledói Zsinat 638-ban: De Trinitate et de Filio 
Dei Redemptore incarnato: DS 490.)A Szentlélek örök eredése nem független a 
Fiú örök eredésétől. "Hisszük, hogy a Szentlélek is, aki a 
Szentháromságban a harmadik személy, egy és egyenlő az 
Atyaistennel és a Fiúval, egylényegű és egy természetű; (...) nem csak 
az Atya Lelke, nem is csak a Fiúé, hanem egyszerre az Atya és a Fiú 
Lelke."  (XI. Toledói Zsinat 675-ben: Symbolum: DS 527. ) Az Egyház 
konstantinápolyi zsinatának hitvallása vallja: "akit az Atyával és a 
Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk". (Niceai--konstantinápolyi hitvallás: DS 
150.) 

246 A hitvallás latin hagyománya vallja, hogy a Lélek "a Patre 
Filioque", `az Atyától és a Fiútól' származik. A firenzei zsinat 1438-
ban kifejti: "A Szentlélek (...) lényegét és magától való létét az Atyától 
és a Fiútól együtt birtokolja, és mindkettőtől öröktől fogva mint egy 
principiumból és egy leheléssel származik (...). És mivel mindazt, ami 
az Atyáé, az Atya a nemzéssel odaadta egyszülött Fiának, kivéve az 
atyaságot, azt is, hogy a Szentlélek a Fiútól származik, a Fiú öröktől 
birtokolja az Atyától, akitől (a Fiú) öröktől fogva született." (Firenzei 
Zsinat: Decretum pro Graecis: DS 1300--1301.) 

247 A Filioque kifejezés a 381. évi konstantinápolyi zsinat 
hitvallásában nem fordul elő. De Szent Leó pápa ősi latin és 
alexandriai hagyományt követve már 447-ben dogmatikailag vallotta,  
(Vö. Nagy Szent Leó: Epistula Quam laudabiliter: DS 284.) még mielőtt Róma a 
kalkedoni zsinaton 451-ben a 381. évi hitvallást megismerte és 
elfogadta volna. E formula használatát a latin liturgiában fokozatosan 
(a 8. és a 11. század között) fogadták be a Hitvallásba. Az a tény 
azonban, hogy a latin liturgia a nicea--konstantinápolyi hitvallásba 



bevezette a Filioque kifejezést, az ortodox egyházakkal mind a mai 
napig nézeteltérést okoz.  

248 A keleti hagyomány az Atyának elsősorban azt a sajátosságát 
emeli ki, hogy első eredet a Lélekkel kapcsolatban; amikor a Lelket 
úgy vallja meg, mint aki "az Atyától származik" (Jn 15,26), azt állítja, 
hogy az Atyától a Fiú által származik. (II. Vatikáni Zsinat: Ad gentes határozat, 
2. ) A nyugati hagyomány elsősorban az Atya és a Fiú közötti 
egylényegű közösséget állítja, amikor azt mondja, hogy a Lélek az 
Atyától és a Fiútól (Filioque) származik. E hagyomány "megengedett 
módon és az értelemnek megfelelően" (Firenzei Zsinat 1439-ben: Decretum pro 
Graecis: DS 1302. ) állítja ezt, mert az isteni személyek örök rendje az 
egylényegű közösségben úgy foglalja magában az Atyát, mint 
"principium nélküli principium", `kezdet nélküli kezdet',  (Firenzei Zsinat 
1442-ben: Decretum pro Iacobitis: DS 1331.) a Lélek első eredete, de úgy is, mint 
az egyszülött Fiú Atyját, aki vele együtt egyetlen principium, melyből 
"mint egy principiumból" (II. Lyoni Zsinat 1274-ben: Constitutio de Summa 
Trinitate et fide catholica: DS 850.)származik a Lélek. Ez a megengedett 
komplementaritás, ha csak el nem túlozzák, a meghirdetett 
misztérium valóságába vetett hit azonosságát nem érinti.  

III. A Szentháromság a hit tanításában  

A SZENTHÁROMSÁG DOGMÁJÁNAK 
MEGFOGALMAZÁSA  

249 A Szentháromság kinyilatkoztatott igazsága -- elsősorban a 
keresztség révén -- kezdettől fogva az Egyház élő hitének alapja. 
Kifejezést nyer a keresztségi hitvallás hitszabályában, mely az Egyház 
igehirdetésében, katekézisében és imádságában fogalmazódott meg. 
Ilyen formulákat találunk már az apostolok írásaiban, mint például az 
Eucharisztia ünneplésébe átvett köszöntés: "A mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége 
legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13,13) (Vö. 1Kor 12,4--6; Ef 4,4--6.).  

250 Az első évszázadokban az Egyház törekedett arra, hogy 
szentháromságos hitét pontosabban megfogalmazza, részben azért, 
hogy a hit megértését elmélyítse, részben, hogy a torzító tévedésektől 
megvédje. Ez volt az első zsinatok műve, melyet az egyházatyák 
teológiai munkája alapozott meg és a keresztény nép hitérzéke 
támogatott.  

251 A Szentháromság dogmájának megfogalmazásához az Egyháznak 
a filozófiából merített fogalmak -- substantia, persona/hüposztaszisz, 
relatio -- segítségével saját terminológiát kellett kifejlesztenie. Ezáltal 
nem rendelte alá a hitet emberi bölcsességnek, hanem ezeknek a 
fogalmaknak új, korábban ismeretlen értelmet adott, hogy alkalmasak 
legyenek a kimondhatatlan misztérium kifejezésére, mely "végtelenül 
fölülmúl mindent, amit mi emberi módon megértünk". (VI. Pál pápa: 
Sollemnis Professio fidei, 9: AAS 60 (1968), 437.) 

252 Az Egyház a "substantia" szót (amit néha "essentia" vagy 
"natura" szóval is fordítanak) az isteni Lét jelölésére használja a maga 
egységében; a "persona" vagy "hüposztaszisz" szót az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek jelölésére használja, egymásközti valós különbségeik 
kifejezésére; a "relatio" szót annak kifejezésére használja, hogy a 
személyek különbözősége kölcsönös kapcsolataikban áll.  

 

A SZENTHÁROMSÁG DOGMÁJA  

253 A Szentháromság egy. Mi nem három istent vallunk, hanem egy 
Istent három személyben: "egylényegű Háromságot". (II. Konstantinápolyi 
Zsinat 553-ban: Anathematismi de tribus Capitulis 1: DS 421.) Az isteni személyek 
nem osztják meg egymás között az egyetlen istenséget, hanem 
mindegyik teljes egészében Isten: "Az Atya egészében az, ami a Fiú, a 
Fiú egészében az, ami az Atya, az Atya és a Fiú egészében az, ami a 
Szentlélek: azaz egyetlen Isten a természetet illetően". (XI. Toledói Zsinat 



675-ben: Symbolum: DS 530. ) "A három Személy bármelyike az a valóság, 
tudniillik isteni substantia, essentia, vagyis natura." (IV. Lateráni Zsinat 
1215-ben: 2. fejezet: De errore abbatis Joachim: DS 804.)   

254 Az isteni személyek valóságosan különböznek egymástól. "Tiszteljük és 
megvalljuk az egy Istent, nem úgy, mintha magányos lenne." (Fides 
Damasi: DS 71).Az "Atya", a "Fiú" és a "Szentlélek" nem egyszerűen az 
isteni "Lét" módozatainak nevei, mert valóságosan különböznek 
egymástól: "Az Atya nem ugyanaz, mint a Fiú, sem a Fiú nem 
ugyanaz, mint az Atya, sem a Szentlélek nem ugyanaz, mint az Atya 
vagy a Fiú." (XI. Toledói Zsinat 675-ben: Symbolum: DS 530.)Eredési relációik 
által különböznek egymástól: "Az Atya az, aki nemz, a Fiú az, aki 
születik, a Szentlélek az, aki származik". (IV. Lateráni Zsinat 1215-ben: 2. 
fejezet: De errore abbatis Joachim: DS 804. ) Az isteni Egység Háromság.  

255 A három isteni személy vonatkozásban (relatio) van egymással. Az isteni 
személyek közötti valóságos különbség, mivelhogy ez nem osztja meg 
az isteni egységet, kizárólag azokban a vonatkozásokban van, amelyek 
az egyik személynek a másik kettőhöz való viszonyát adják. "A 
személyek vonatkozást kifejező neveiben az Atya vonatkozásban van 
a Fiúval, a Fiú az Atyával, a Szentlélek mindkettővel; amikor erről a 
három személyről beszélünk, a vonatkozásokra vagyunk tekintettel, 
ugyanakkor egy természetben vagy lényegben hiszünk." (XI. Toledói 
Zsinat 675-ben: Symbolum: DS 528.) Közöttük tehát "minden (...) egy, ahol a 
relatio szembenállása nincs jelen". (Firenzei Zsinat 1442-ben: Decretum pro 
Iacobitis: DS 1330.) "Ezen egység folytán az Atya egészen a Fiúban és 
egészen a Szentlélekben van; a Fiú egészen az Atyában és egészen a 
Szentlélekben van; a Szentlélek egészen az Atyában és egészen a 
Fiúban van." (Firenzei Zsinat 1442-ben: Decretum pro Iacobitis: DS 1331.)  

256 Nazianzi Szent Gergely, akit "teológusnak" is neveznek, a 
konstantinápolyi katekumenoknak a Szentháromságos hit ezen 
összefoglalását adja:  

"Mindenekelőtt kérlek, őrizd a jó letéteményt, amelynek élek és 
amelyért harcolok, mely bárcsak ez életből távozóban kísérne engem, 
mellyel az élet minden nehézségét elviselem, és minden 
gyönyörűséget megvetek és semminek tartok; a hitet, mondom, és a 
hitvallást az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Ezt bízom rád a 
mai napon, amikor elmerítelek a tisztító vízben, és a magasba 
emellek. Egész életed kísérőjéül és oltalmazójául adom neked az egy 
Istenséget és hatalmat, mely a Háromban együtt van, és a Három 
különbözőt magában foglalja, mely nem különbözik bennük sem 
állagban vagy természetben, sem alá- vagy fölérendeltség nem növeli 
vagy csökkenti (...); a Három végtelen végtelen egységét [adom 
neked], a Három egyformán Istent, ha külön-külön nézzük (...) ismét 
Háromságos Istent, ha együtt gondoljuk (...). Alig kezdek 
gondolkodni az Egyről, azonnal körülragyog a Háromság. Alig 
kezdem megkülönböztetni a Hármat, visszajutok az Egyhez." (Nazianzi 
Szent Gergely: Oratio 40, 41: SC 358, 292--294 (PG 36, 417). )  

IV. Az isteni művekről és a szentháromságos küldésekről  

257 "Ó fény, boldog Háromság és fenséges Egység!" (A 2. és 4. hét 
vasárnapjának 2. vesperás O lux beata Trinitas himnusza: Liturgia Horarum, 3. köt. 684, 
931; 4. köt. 632, 879.) Isten örök boldogság, halhatatlan élet, el nem 
halványuló fény. Isten a Szeretet: Atya, Fiú és Szentlélek. Isten szabad 
akaratból közölni akarja boldog életének dicsőségét. Ez az Ő "jóságos 
terve" (Ef 1,9), melyet szeretett Fiában már a világ teremtése előtt 
eltervezett. "Eleve arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által fiai 
legyünk" (Ef 1,4--5), azaz hogy "Fiának képmását öltsük magunkra" 
(Róm 8,29), a "fogadott fiúság Lelkének" kegyelméből (Róm 8,15). 
Ez a terv "kegyelem, melyet örök idők óta nekünk ajándékozott" 
(2Tim 1,9--10), és közvetlenül a szentháromságos szeretetből fakad. 
Ez bontakozik ki a teremtés művében, az egész üdvtörténetben a 
bűnbeesés után, a Fiú és a Szentlélek küldésében, melyeket az Egyház 
küldetése folytat. (Vö. II. Vatikáni Zsinat: Ad gentes határozat 2--9.) 



258 Az egész isteni üdvrend a három isteni személy közös műve. 
Miként a Szentháromságnak egy és ugyanazon természete van, úgy a 
tevékenysége is egy és ugyanaz. (II. Konstantinápolyi Zsinat 553-ban: 
Anathematismi de tribus Capitulis 1: DS 421.) "Az Atya és a Fiú és a Szentlélek a 
teremtésnek nem három, hanem egy principiuma". (Firenzei Zsinat 1442-
ben: Decretum pro Iacobitis: DS 1331.) És mégis mindegyik isteni Személy a 
közös művet személyes sajátságainak megfelelően végzi. Az 
Újszövetséghez (Vö. 1Kor 8,6.) kapcsolódva vallja az Egyház: "Egy az 
Isten és Atya, akitől minden, egy az Úr Jézus Krisztus, aki által 
minden, és egy a Szentlélek, akiben minden van". (II. Konstantinápolyi 
Zsinat 553-ban: Anathematismi de tribus Capitulis 1: DS 421) Főként a 
megtestesülés és a Szentlélek kiárasztásának isteni küldései mutatják 
meg az isteni személyek sajátosságait.  

259 Az egész isteni üdvrend, mint egyszerre közös és személyes mű, 
megismerteti az isteni személyek sajátosságait és egyetlen 
természetüket. Ezért az egész keresztény élet közösségben van 
mindegyik isteni Személlyel, anélkül, hogy bármilyen formában 
megosztaná őket. Aki az Atyát dicsőíti, azt a Fiú által a Szentlélekben 
teszi; aki Krisztust követi, azért teszi, mert az Atya vonzza (Vö. Jn 6,44.) 
és a Szentlélek készteti. (Vö. Róm 8,14.)  

260 Az egész isteni üdvrend végső célja az, hogy a teremtmények 
belépjenek a boldog Háromság tökéletes egységébe. (Vö. Jn 17,21--23.) 
De már most arra vagyunk hivatva, hogy a Szentháromság lakóhelye 
legyünk. Az Úr mondja: "Aki szeret engem, megtartja szavamat, és 
Atyám is szeretni fogja őt, elmegyünk Hozzá és lakást veszünk nála" 
(Jn 14,23).  

"Ó Istenem, imádott Szentháromság, segíts, hogy teljesen 
megfeledkezzem magamról, azért, hogy Benned mozdulatlan és 
nyugodt legyek, mintha a lelkem már az örökkévalóságban lenne; 
semmi ne zavarhassa meg a békémet, semmi ki ne vonjon Belőled, én 
Változatlanom, hanem minden pillanat vigyen beljebb misztériumaid 

mélységébe! Békéltesd meg a lelkemet; alakítsd át mennyországoddá, 
kedves lakóhelyeddé és nyughelyeddé. Bárcsak soha magadra ne 
hagynálak, magam is mindig Veled lennék egész valómmal 
virrasztván hitemben, imádva Téged, egészen átadva magam a te 
teremtő tevékenységednek." (Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet: Élévation ŕ 
la Trinité: Escrits spirituels 50. Kiad. M. M. Philipon. Párizs, 1949, 80.) 

684 A Szentlélek az első a maga kegyelmével hitünk ébresztésében és 
abban az új életben, amely nem más, mint megismerni az egyedüli 
Atyát, és akit Ő küldött, Jézus Krisztust. (Vö. Jn 17,3. ) De Ő az utolsó 
a Szentháromság személyeinek kinyilatkoztatásában. Nazianzi Szent 
Gergely, a "Teológus" ezt a kibontakozást az isteni "közös 
leereszkedés" pedagógiája által magyarázza:  

Az Ószövetség az Atyát nyíltan hirdette, a Fiút homályosabban. Az 
Újszövetség világosan megmutatja nekünk a Fiút, és a Szentlélek 
istenségét bizonyos értelemben homályosan. Most pedig maga a 
Lélek velünk van és nyíltabban mutatja meg magát. Ugyanis nem volt 
biztonságos nyíltan hirdetni a Fiút akkor, amikor az Atya istenségét 
még nem vallották: sem a Szentlelket -- hogy úgy mondjam -- 
súlyosabb teherként ránk helyezni, amikor a Fiú istenségét még nem 
ismertük: (...) tanácsosabb volt az, hogy fokozatosan (...), hallgatagon 
fölfelé haladva és "világosságból világosságba" jutva ragyogjon ránk a 
Szentháromság világossága. (Nazianzi Szent Gergely: Oratio, 31, (Theologica, 5), 
26: SC250, 326 (PG 36, 161--164).) 

731 Pünkösd napján (a hét húsvéti hét végén) Krisztus húsvétja a 
Szentlélek kiáradásában teljesedik be, aki mint isteni személy 
nyilváníttatik ki, adatik és közöltetik: az Úr Krisztus a maga 
teljességéből bőségesen árasztja a Lelket. (Vö. ApCsel 2,33--36.) 

732 Ezen a napon a Szentháromság teljesen ki lett nyilatkoztatva. E 
naptól kezdve a Krisztus által hirdetett Ország megnyílik azoknak, 
akik benne hisznek: a test alázatában és a hitben már részesednek a 



Szentháromság közösségében. A Szentlélek a maga szüntelen 
eljövetele által vezeti be a világot "a végső időkbe", az Egyház 
idejébe, az Országba, amely már örökségként a birtokunkban van, de 
még nem teljesedett be:  

Láttuk az igaz Világosságot, megkaptuk az égi Lelket, megtaláltuk az 
igaz hitet: imádjuk az oszthatatlan Háromságot, mert Ő üdvözített 
minket. (Bizánci zsolozsma, pünkösdi vecsernye, 4. sztichira: Pentékosztarion, Róma, 1884, 
390.) 

 

XVI. Benedek pápa: Deus Caritas est körlevele a keresztény 
szeretetről (1.19.) 

 

1. „Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben 
marad és Isten őbenne marad” (1Jn 4,16). Szent János első 
levelének e szavai a keresztény hit magvát – a keresztény 
istenképet és a belőle következő emberképet, valamint az 
ember útját – egyedülálló világossággal mondják ki. 
Ugyanebben a versben János a keresztény létnek mintegy a 
mottóját is megadja: „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten 
szeret bennünket, és mi hittünk a szeretetnek” (vö. 4,16). 
Mi hittünk a szeretetnek: a keresztény ember így fejezheti ki 
életének alapvető döntését. A keresztény lét kezdetén nem 
egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás 
egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s 
ezáltal meghatározott irányt ad. János evangéliumában ezt az 
eseményt a következő szavakkal írja le: „Isten úgy szerette a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindannak, aki 
benne hisz (…), örök élete legyen” (3,16). A szeretet központi 

jellegével a keresztény hit átvette azt, ami Izrael hitének belső 
magva volt, s e magnak új mélységet és tágasságot adott. A 
hívő izraelita ugyanis minden áldott nap elimádkozza a 
Második Törvénykönyvből azokat a szavakat, melyekről 
tudja, hogy létének középpontját fogalmazzák meg: „Halljad, 
Izrael: az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Ezért szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes szívvel, teljes lélekkel és minden 
erővel” (6,4-5). Az istenszeretetnek e parancsolatát Jézus 
egyetlen megbízatássá kapcsolta össze a Leviták könyvének 
felebaráti szeretetről szóló parancsával: „Szeresd a 
felebarátodat, mint önmagadat” (19,8; vö. Mk 12,29-31). Ezek 
után a szeretet, azáltal hogy Isten előbb szeretett minket (vö. 
1Jn 4,10), többé már nemcsak egy „parancsolat”, hanem 
válasz a szeretetnek arra az ajándékára, amellyel Isten 
közeledik felénk. 
Egy olyan világban, amelyben Isten nevével olykor 
összekapcsolták a bosszúállást, sőt a gyűlölet és erőszak 
kötelezettségét, ez a parancs nagyon időszerű és 
jelentőségteljes. Ezért szeretnék első enciklikámban arról a 
szeretetről beszélni, amellyel Isten tölt be minket, és amit 
nekünk tovább kell adnunk. 
Ezzel már jeleztem is ennek az írásnak két szorosan 
összefüggő részét. Az első résznek inkább spekulatív jellege 
lesz, mert – pápaságom kezdetén – tisztázni szeretném annak 
a szeretetnek néhány lényeges pontját, melyet Isten titokzatos 
módon és mindent megelőzően kínál az embernek, s 
ugyanakkor szeretném megmutatni a belső kapcsolatot ezen 
isteni szeretet és az emberi szeretet között. A második rész 
konkrétabb, mert a felebaráti szeretet parancsának gyakorlati 



megvalósításáról szól. 
A téma nagyon szerteágazó; kimerítő feldolgozása meghaladja 
ezen enciklika célkitűzését. A szándékom az, hogy néhány 
alapelemet vizsgáljunk meg alaposan, hogy ezáltal a világban 
fölélesszük az embereknek az isteni szeretetre adott gyakorlati 
válaszát. 

 

19. „Ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot” – 
írta Ágoston.[ Szent Ágoston: De Trinitate VIII, 8, 12: CCL 50, 287.] 
Az iménti meggondolásokban tekintetünket Jézus megnyitott oldalára 
emelhettük, Őrá, „akit keresztülszúrtak” (vö. Jn 19,37; Zak 12,10), és 
fölismertük benne az Atya tervét, aki szeretetből (vö. Jn 3,16) 
egyszülött Fiát küldte a világba, hogy megváltsa az embert. Amikor 
Jézus a kereszten meghalt, miként az evangélista elmondja, „kilehelte 
a lelkét” (vö. Jn 19,30) – a Szentlélek azon közlésének 
bevezetéseként, melyet föltámadása után valósított meg (vö. Jn 
20,22). Így teljesedett az „élő víz folyóinak” ígérete, melyeknek a 
Szentlélek kiárasztásának köszönhetően a hívők bensőjéből kellett 
fakadniuk (vö. Jn 7,38-39). A Lélek ugyanis az a belső erő, mely 
összhangba hozza a szívüket Krisztus szívével, és arra indítja őket, 
hogy az embertársakat úgy szeressék, ahogyan Ő szerette őket, 
amikor lehajolt, hogy megmossa a tanítványok lábát (vö. Jn 13,1-13), 
s különösen amikor mindenkiért odaadta az életét (vö. Jn 13,1; 15,13). 

A Lélek az az erő is, mely átváltoztatja a keresztény közösség szívét, 
hogy ezáltal a világban az Atya szeretetének tanúja legyen, aki az Ő 
Fiában az emberiséget egyetlen családdá akarja formálni. Az Egyház 
minden tevékenysége annak a szeretetnek a kifejeződése, mely az 
ember egyetemes javára törekszik: az Ige evangelizációja és a 
szentségek által – ami a maga történelmi megvalósulásában gyakran 

hősies vállalkozás –, és az emberi élet és tevékenység különböző 
területein a fejlődés támogatásával. Így a szeretet az a szolgálat, 
melyet az Egyház azért végez, hogy az emberek testi szenvedései és 
anyagi nyomorúságai elől se térjen ki. Ezzel a szemponttal, ezzel a 
szeretetszolgálattal szeretnék az enciklika ezen második részében 
közelebbről foglalkozni. 

 

2.3.2. Liturgikus énekek 
Ez az ének Graduale Hungaricum  című gyűjteményből származik, 
amit A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája adott ki 2007-ben. 

 Gitáros énekek: 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Nem felejtem el /  Isten úgy szerette a világot 

https://www.youtube.com/watch?v=jhKL8uTaxEo  

Kotta: 
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/N/Nem%
20felejtem%20el.htm  

 

Em7   Cadd9   G   D 

Mert Isten úgy szerette ezt a világot, 

Em7   Cadd9   G   D 

Hogy elküldte a Fiát, Jézust, a Megváltót, 



Em7   Cadd9   G   D 

Hogy aki hisz, és bízik benne, ne kárhozzon el, 

Em7   Cadd9   G   D 

Hanem örökké élhessen együtt az Istennel! 

 

Am                   Em7                  D        Cadd9 

Milyen mély és magas, milyen hatalmas 

Am                   Em7                  Dsus D 

A kegyelmed, az irgalmad, Istenem! 

 

G                    Em7      Dsus   Cadd9 

Nem felejtem el, amit értem tettél, 

G                    Em7      Dsus   Cadd9 

Nem felejtem el, mibe került ez neked, 

G                    Em7      Dsus   Cadd9   Am   Em7 Dsus D 

Nem felejtem el, hogy a véreddel mostál meg! 

 

Ezt a nagy szerelmet ki foghatja fel, 

Magasabb az égnél, mélyebb mint a tenger, 

Mindent ez tart össze, ez sosem múlik el, 

Istenem, szerelmed tölt be élettel. 

 

 „Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont 
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,18) 

Iváncsits Tamás - Szombat délután  

https://www.youtube.com/watch?v=n_V0c7gFdkI (34:00) 

 

„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont 
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3,18) 

Iváncsits Tamás – Jöjj az életembe Jézus (13:58) 

https://www.youtube.com/watch?v=n_V0c7gFdkI 

 

„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17) 

Sillye Jenő - A világnak Krisztus kell 

https://www.youtube.com/watch?v=_cAdcZo5AmI 

kotta: http://www.keresztenydalok.hu/enekek/a_vilagnak_krisztus 

 

E      H7         E 
A világnak Krisztus kell, 
   A      E          H7 



A világnak Krisztus kell, 
   E        Gis    cism 
A világnak kellesz Te is, 
 A         E          H7   E 
Mivel Te Krisztushoz tartozol. 
 
 A    E    A    E 
Emlékezz, emlékezz, 
                H7   E 
Te Krisztushoz tartozol! 

 

„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17) 

Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel szeretni 

https://www.youtube.com/watch?v=YARRpSiKaGo  

 

„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17) 

Golgota – A mennyben fenn a trónusnál 

https://www.youtube.com/watch?v=W9_q2b1ySUY 

kotta: 
http://worship.golgota.hu/WorshipResource/Akkordok/A/A%20m
ennyben%20fent.htm 

D      G/D     D                         Hm     F#m 

A mennyben fent a trónusnál, Krisztus értem közbenjár, 

G D/F# A7 Hm     Hm/A   G     Em    Em/A  D 

Nagy főpap, é - gi kezesem, örökre biztos vé – del - mem. 

G              D                G     Em7     Hm 

Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled, 

D/A      G D/F#  A7    Hm   Hm/A      G         Em7  Hm 

Örökké ő lesz pártfogóm, elnémul minden vádolóm, 

Hm/A      G        Em   Em/A   D 

Elnémul minden vá – do - lóm. 

 

Mikor a Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, 

Jézusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt, 

Ő halt meg minden vétkemért, a bűntelen a bűnösért, 

Isten, a bíró fölmentett, Krisztusra nézve engedett, 

Krisztusre nézve engedett. 

 

Ime a Bárány – ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott, 



Ő mondta: “Megváltód vagyok”, nem vonja vissza, mit adott. 

A Bárány vére volt az ár, Őnála többé nincs halál, 

Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál, 

Ott fenn az Isten trónjánál.1 

„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17) 

Gável testvérek – Jézus, és téged választottalak 

https://www.youtube.com/watch?v=fQMEoXOWYTM  

Kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=624  

                                                 
 

 
 

„Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa 
üdvözüljön a világ.” (Jn 3,17) 

Gável Testvérek – Utam a fény 

https://www.youtube.com/watch?v=L0FEJYnkM1I 

Kotta: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=352 



 

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  
2.4.1. Tantörténetek 
Osvald László - Hinni Istenben  

„Jézus így válaszolt nekik: „Higgyetek Istenben!” (Mk 11,22) 

 
Hinni Istenben. Egyesek számára ez egy lehetetlen kérés, mások 
számára viszont teljesen elképzelhetetlen. Jézus egyértelművé 
szeretné tenni minden ember számára, hogy az Istenbe vetett hit, az 
ember számára szükséges. Sokan hisznek Istenben, sokat hallom, 
amint emberek nyilatkoznak az Istenhitükről. Lehet, hogy naiv 
vagyok, de amikor valaki azt mondja nekem, hogy én hiszek Istenben, 
akkor én azt várnám, hogy ez az életében valamilyen formában 
megnyilatkozzon. Miért? Azt gondolom, hogy aki hisz Istenben, az 
jól ismeri Őt. Ha pedig jól ismeri Őt, akkor nyilvánvalóan azok a 
tanácsok, törvények betartásra kerülnek és az egész ember átmegy egy 
jellemformáláson. De nem ezt tapasztalom. Megmaradunk sok 
esetben a felületességnél. Elég nekünk annyi, hogy tudjuk (illetve 
hisszük) van Isten. De nem járunk utána. De miért nem? Hiszen van 
egy nagyszerű könyv, ahonnan megismerhetjük Istent. Ez a Szentírás. 
Nem kell csak vakon bízni valakiben, mert Isten megismerteti magát 



velünk, segít nekünk azzal, hogy közelebb hozza magát, hozzánk. Az 
Isten valóságosságot a következő történettel tudnám illusztrálni. 

 

Volt egyszer egy kisfiú, aki minden áron találkozni akart Istennel. 
Tisztában volt azzal, hogy az Istenhez vezető út nagyon hosszú, ezért 
összepakolt magának egy hátizsákra való ételt és innivalót, majd 
elindult. Már nagyon régóta ment, amikor elfáradt és úgy döntött leül 
egy padra. A padon egy öreg néni ült, hát leült mellé. A néni 
galambokat etette száraz kenyérrel. A kisfiú elővette a hátizsákját, 
hogy a hosszú út után falatozzon egy keveset. De amikor ránézett a 
néni, arra gondolt, hogy ez a néni biztos nagyon éhes, és megkínálta 
őt. Azután a kisfiú inni akart, de arra gondolt, hogy a néni biztos 
nagyon szomjas is, ezért oda adta neki az üveg vizet. A néni nagyon 
kedves mosollyal jutalmazta a kisfiú önzetlenségét, de egyebet nem 
mondtak egymásnak. Már lassan besötétedett, és a kisfiú úgy döntött, 
hogy hazamegy, elég volt a kalandból. Amint elindult pár lépést tett, 
majd megállt. Hátrafordult, és megölelte jó szorosan az idős nénit. Ez 
a kedves idős hölgy újra bájos mosolyával ajándékozta meg a kisfiút.  

 

Aztán amikor a kisfiú hazaérkezett az édesanyja valami különös 
mosolyt látott gyermeke arcán, ezért hát megkérdezte, hogy mi 
történt ma vele? Ő csak annyit mondott: Istennel ebédeltem, akinek 
olyan csodálatos a mosolya. Amikor az idős néni ért haza, őt a fia 
várta és megkérdezte: „miért vagy ilyen boldog? Ő erre így felelt: 
Istennel ebédeltem. Fiatalabb, mint gondoltam. 

 

Mt 25,45: „Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egygyel 
eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.” 

 

Forrás: http://reggelidicseret.blogspot.hu/2016/06/hinni-
istenben.html  

 

„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont 
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) 

A szerencsejátékos érve 

Az eddigiekben vizsgált érvek célja Isten 
létezésének vagy nemlétezésének bizonyítása volt. 
Ezek az okfejtések arra irányultak, hogy Isten 
létezésére, illetve nemlétezésére vonatkozó tudást 
nyújtsanak. Ezektől erősen eltérő a francia 
filozófus és matematikus Blaise Pascal (1623–
1662) írásaiban megtalálható úgynevezett 
szerencsejátékos érve, ismertebb nevén „Pascal 

tétje”. Ennek célja ugyanis nem az, hogy bizonyítékot nyújtson, hanem hogy 
megmutassa: egy józanul mérlegelő szerencsejátékos arra „tenné föl tétjét”, hogy 
Isten létezik. 

Az érv az agnosztikus gondolkodó alapállásából indul ki, vagyis abból 
a nézetből, hogy sem Isten létezésére, sem nemlétezésére nincsen 
elegendő bizonyítékunk. Az agnosztikus véleménye szerint teljes 
mértékben lehetséges, hogy Isten létezzék, de a kérdés bizonyossággal 
való eldöntéséhez nincs elégséges bizonyíték. Ettől eltérően az ateista 
úgy hiszi, meggyőző bizonyíték van arra, hogy Isten nem létezik. 

A szerencsejátékos érve tehát a következő. Mivel nem tudjuk, létezik-
e Isten, hasonló helyzetben vagyunk, mint a szerencsejátékos a futam 
elindítása vagy a kártya felfordítása előtt: az esélyeket kell 



számítgatnunk. Az agnosztikus számára ugyanolyan valószínűnek 
tűnik az, hogy létezik Isten, mint az, hogy nem létezik. Az 
agnosztikus ezért kivárásra rendezkedik be: semmilyen irányban nem 
hoz döntést.  

A szerencsejátékos érve ezzel szemben azt mondja, legésszerűbb a 
lehető legnagyobb nyerési esélyt és a lehető legkisebb vesztési esélyt 
alapul venni. Úgy is mondhatni: előre látható nyereségünket 
maximalizálni, előre látható veszteségünket pedig minimalizálni kell. 
A szerencsejátékos érvének értelmében ezt úgy érhetjük el, ha 
hiszünk Istenben. 

A „játszmának” négy lehetséges kimenetele van. Ha Isten létezésére 
teszünk és sikerrel (vagyis ha Isten létezik), akkor örök életet nyerünk 
– nem lebecsülendő nyereség. Ha így fogadtunk, de Isten nem létezik, 
veszteségünk az örök élet lehetőségéhez képest nem olyan nagy: talán 
lemondunk néhány e világi élvezetről, sok-sok órát imádkozásra 
pazarolunk és életünket egy illúzió jegyében éljük le. Mármost ha arra 
fogadunk, hogy Isten nem létezik és nyerünk (vagyis Isten tényleg 
nem létezik), akkor (legalábbis ebben az egy vonatkozásban) 
illúziómentes életet élünk, és az isteni büntetéstől való félelemtől 
mentesen, felszabadultan belevethetjük magunkat az e világi 
örömökbe. Ám ha erre a lehetőségre teszünk, de vesztünk (vagyis ha 
Isten létezik), akkor legjobb esetben is nemcsak elpuskázzuk az örök 
élet lehetőségét, de még az örök kárhozat veszélyét is magunkra 
vonjuk. 

 

Pascal úgy érvelt, hogy ha szerencsejátékosként nézünk szembe ezzel 
a négy lehetőséggel, a legésszerűbb döntés: hinni Isten létezésében. 
Ez esetben, ha igazunk volt, az örök élet nyeresége vár ránk. Ha Isten 
létezésére teszünk, de tévedtünk, nem veszítünk annyit, mint amikor 

Isten nemlétezésére teszünk és tévedünk. Következésképpen, ha 
nyereségünk maximalizálására és veszteségünk minimalizálására 
törekszünk, akkor hinnünk kell Isten létezésében. 

 

Forrás: 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_65
4_warburton/ch03s16.html  

Kép forrása: 
https://www.szatmar.ro/Penz_nelkuli_kaszino_nyilt_Kinaban/hirek
/56413  

 

„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont 
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) 

Vándorok, utazók vagyunk mi emberek 
Jézus meghívott minket a mennybe. Sőt nemcsak meghívott, de 
megteremtette az oda jutás lehetőségét. Földi életem lehetőség 
erre. 

Jézus abban is segít, hogy tanításával elmondja, hogyan kell ezt a 
lehetőséget valósággá tenni. Jézus tanítása az, hogy a keresztség, a 
napi imádság, gyónás-áldozás, az Úr napjának megszentelése által 
a Teremtővel együttműködve kell földi életünket eltölteni, 
vándorolni, hogy Isten által kijelölt célunkhoz érkezzünk. 

Ez már nemcsak általános biztatás, hogy induljunk el a cél felé, 
hanem világos, határozott kijelölése azoknak a lépéseknek, 
amelyeket Isten elvár tőlünk, hogy segítségünkre legyen a célhoz 
érésben. Az ember, az emberek többsége mégis mellőzi ezeket a 
lépéseket. Különféle kifogásokat talál ki arra, miért nem tudja 
megtenni a Jézus által világosan elmondott teendőket. 



Ha hívő teremtmény vagy, ha egészségesen gondolkozol, akkor 
együttműködésre kellene törekedned azzal a Teremtővel, aki 
értelmet, szabad akaratot adott, és annyira szeret, hogy azt akarja, 
hogy társteremtőként, gyermekeként tedd a jót, hogy 
jutalmazhasson. 

A jót akkor tudod megtenni folyamatosan, ha az általa (Jézus 
közvetítésével) kért kapcsolatot komolyan veszed. Vándor, utazó 
vagy. Gondolj az érkezésre, a Vele való találkozásra. A halálodkor 
ez megtörténik. A rohanó életben ne felejts el megállni és 
imádkozni, gondolkozni. Vándornap, pihenni, tájékozódni és 
gondolkodni is kell. 

Forrás: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/foldeaki_tor
tenetek_8/pages/002_jezus_meghivott_bennunket.htm  

 

„Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont 
magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) 

Boldogság feltételei 

Minden célhoz való eljutásnak 
vannak feltételei, amiket teljesíteni 
kell az embernek, hogy a célt 
elérje. Így a boldogsághoz való 
eljutásnak is vannak feltételei. 
Ezeknek a feltételeknek a 
kereséséhez másképpen kezd hozzá 
a hívő ember, aki tudja, hogy van a 

halálon túl is létezés. Másképpen fog hozzá, aki erre nem gondol. 
Most már a tudomány is vallja, hogy a tudat (lélek) túl éli a testet, 

van halálon túli létezésünk is. Ezért olyan feltételek megvalósítását 
kell keresni, ami a halálon túli boldogságunkat is garantálja. 

 Jézus azért lett emberré, azért jött el az Atyától a földre, hogy 
ezeket a föltételeket az emberek számára megteremtse és 
elmondja, hogyan kell ezeket megvalósítani. Kérdezgették is erről 
Jézust az emberek. A legjellemzőbb a gazdag ifjú kérdése. Mit 
tegyek, mondta Jézusnak, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus 
akkor speciális, a gazdag ifjúra vonatkozó választ adott a kérdésre. 

De Jézus mindenki számára egyértelműen megfogalmazta, hogy 
mit kell tenni a boldogságra eljutáshoz az embernek. Két dolgot 
kér az Isten azoktól, akik örök életre, boldogságra akarnak jutni. 

1. Szeretni kell az Istent. Így is mondta, szolgálni kell az Istent. Ez 
azt jelenti, hogy időt kell szánni az Istenkapcsolatra. Imádságra 
naponta legyen időm. Megszentelni az Úr napját. Egyszóval 
együttműködni Istennel. Ez az egyik föltétel, aminek sok-sok 
cselekedetben kell realizálódni. 

2. Szeretni kell az embertársat. Ez állapotbeli kötelességeink 
teljesítését kívánja tőlünk. Mások a gyereknek, mások a fiatalnak, 
mások a felnőttnek és idős embernek ebben a dologban a 
kötelességei. De a tíz parancs és a Biblia részletes utasításokat ad 
erre. Aki a boldogságra jutás, bele értve a halálon túli életet is, 
föltételeit Jézus tanítása szerint keresi, annak ezt a kettőt kell 
megtenni. 

 Most nézzük azt az embert – sajnos sokan vannak –, akik csak a 
földi boldogság megteremtésére koncentrálnak. Neki más 
föltételeket kell realizálni a földi életben. Ide sorolhatók. 



1. Pénz. Nagyon sok olyan ember van, aki azt gondolja, hogy 
pénzen mindent meg lehet szerezni. Ezért elsősorban azon töri a 
fejét, hogy hogyan juthatna sok pénzhez. Ezt munkával, 
kapcsolatok megteremtésével, legális úton, de van, aki más úton is 
próbálja megszerezni, hogy azután pénzén megvegye azt, amire 
vágyik. 

2. Van, aki a kényelmet részesíti jó föltételnek boldogsága 
megteremtéséhez. Ezért azon töri a fejét, hogy minél 
kényelmesebb életet biztosító házat építsen. Azon töri a fejét, hogy 
hogyan tudnak minél kevesebb áldozatot jelentő életmódot találni. 

3. Van, aki az élvezetek habzsolásában látja az életének 
boldogságát. Itt azután a jó ételektől kezdve, bulikon, italozáson 
keresztül egészen a szélsőséges kábítószerekig megy a skála. 

Nem sorolom tovább a földi boldogságra koncentráló emberek 
föltételeit, mert még sok mindent fel lehetne sorolni. Ide tartoznak 
a különféle játékok, főként a szerencsejátékok is. 

Most inkább azt kérdezem, te melyiket választod? Az Isten által 
megüzent föltételeket, amiket Jézus elmondott és örök életet ígér 
érte, vagy az emberek által kitalált föltételeket, amelyek azonnali 
boldogságot ígérnek? 

Gondolkodj és válaszd a Jézus által ajánlott föltételeket, mert azok 
igaz, hogy nehezebbek, de biztos és örök boldogságot adnak az 
embernek. 

Míg az emberek által kigondolt föltételek teljesülései nemcsak 
bizonytalanok, de könnyen megsemmisülnek. Jön egy 
gyomorfekély, jön egy gazdasági válság, és vége a munkával 
megteremtett boldogságnak. De egészen biztos, hogy jön mindenki 

életében a halál, és vége a nagy szorgalommal megteremtett földi 
boldogságnak. 

Ezért azt ajánlom, hogy válaszd a Jézus által mondott feltételeket, 
ami biztos, örök boldogságot ad, és neveld erre a gyermeked is. 
Próbáld meggyőzni az embereket arról, hogy ezt válasszák, hiszen 
a Teremtő szeret bennünket, és Jézus által olyan lépéseket ajánl a 
boldogsághoz, ami mindenkinek jó, és elvezet a boldogsághoz. 

Forrás: 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/egyhaztortenet/foldeaki_tort
enetek_8/pages/002_jezus_meghivott_bennunket.htm 

Kép forrása: http://hatosagi-kepzes.hu/?page_id=579  

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

Falu Tamás - Hinni 

 



Hinni, hinni és hinni 
a terheket így vinni. 

Látni a csodát fent, lent, 
hinni a hihetetlent. 

Hinni, hinni és hinni, 
az életet így vinni, 

s ne mi vigyük hitünket, 
a hitünk vigyen minket. 

Forrás: 
https://keresztyenversek.wordpress.com/2009/07/03/hinni/  

Kép forrása: https://hu.depositphotos.com/38855903/stock-photo-
heaven-gate.html  

Túrmezei Erzsébet – Két hazám van 

Két hazám van, 
első és második hazám. 
Mindkettőt szeretem. 
A másodikat akkor igazán, 
ha az elsőből él az életem. 
A második a föld 
és az első az ég. 
A második a közel, 
az első: nem tudom, 
közel vagy messze még. 

A második hazám 
virágot ad nekem, 
kenyeret ad nekem, 
kaszanyéllel s építőkövekkel 
miatta kérgezem a tenyerem. 
Belémélyesztem az ekém vasát, 
s terem. 
De ha az első nem ragyogna rám, 
nem volna más a második hazám, 
csak sírverem. 
Mert azt mondanám, hogy nem érdemes. 
Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya 
dalterhesen nagyon magasan szállna, 
a szép tavasz-világ 
zengne, fakadna, bomlana. 
Lüktetne fában, kőben és szívekben 
az élet dallama, 
mégis azt mondanám: nem érdemes. 
Ugyan miér’, 
Ha minden véget ér? 

A lomb lehull, tavaszra jő a tél, 
még a bimbóból is halál beszél. 
De én nem mondom, hogy nem érdemes, 
és töröm az ugart, 
és mindegy nekem, akármeddig tart. 
A téli fák csontujjaira is 
békésen rámosolygok: majd kihajt. 
A sír az egyik part, 
és túl a másik part. 
Itt véget ér, 



itt akármeddig tart, 
ott végtelen. 

Ez a hit jár velem. 
Az Isten jár velem. 
Húsvéti Isten és húsvéti hit. 
Ugart török, vetek és aratok, 
s fejem télben, tavaszban csüggedetlen 
felemelem. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/orok-elet/  

 

Tavasz (ismeretlen szerző) 

Egyszer lesz egy örök tavasz, 
Mikor, mint vándormadarak, 
Hazatérünk… 

Akkor, minden mi múló, szertefoszlik, 
Minden felhő, köd, homály eloszlik, 
Országok, hatalmak összeomlanak; 
Királyok, vitézek porba hullanak. 
A világ recsegve ropogva összetör 
És hatalmasak menekülnek a bíró elől.  

Akkor, mikor mindenki reszketni fog, 
Te, Isten kegyelméért ezt mondhatod: 
„Nem rám, Uram, hanem, Fiadra tekints, 
Nekem semmi jogom, érdemem nincs.” 

Akkor, mikor mindenki félni fog, 
Te örülsz, mert Krisztus kezében van a jog.  

Ha ma, még hullámok, viharok fenyegetnek 
És gondok, próbák bánatok majd elnyelnek: 
Tavasz jön, ne csüggedj, aztán aratás, 
Már közeledik a számadás.  

Tekints fel az égre, és ne feledd 
Hogy egyszer lesz egy örök tavasz, 
Mikor, mint vándormadarak 
Hazatérünk.  

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/orok-elet/  

 

Füle Lajos – Menedékem! 

Múló időm, Uram Teremtőm, 
csak forgács az időtelenből, 
a véges út, a földi pálya 
a teremtés hasadt szilánkja. 

Hogy is lehet, hogy e szilánkot 
jelenléteddel így megáldod? 
S a halandó emberi lelket 
hatalmaddal újjáteremted? 

Köszönöm, hogy hinni, remélni 
én is ide jöhettem: é l n i ! 



S földi időm, ha itt letelne, 
kaput nyitsz az időtelenbe, 

mert a múlás csalóka látszat, 
mert hatalma nincs a halálnak 
azon, akit Krisztusa éltet! 
Menedékem: az örök élet! 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/orok-elet/  

 

Virgil P. Brock, ford.: Somogyi Géza – Túl e világon 

Túl e világon, egy áldott reggel, 
Ha Üdvözítőnk majd megjelen’, 
A földi küzdés örömre válik 
Túl e világon, túl mindenen. 

Túl e világon ragyog az égbolt, 
Nincs viharfelhő, nincs felelem. 
Vígság az élet és ott az élet, 
Túl e világon, ó, végtelen. 

Túl e világon majd viszontlátom 
Sok-sok szerettem s érezhetem, 
Örök hazámba’ ím igazába’ 
Búcsú és válás már nem leszen. 

Forrás: https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/orok-elet/  

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Nézzétek meg közösen a videót. Kiben milyen érzéseket támaszt az 
Atya szeretetéről készített modern kisfilm? Ki-hogy illusztrálná ezt 
napjainkban? 

Honnan veszed a bátorságot?  

https://www.youtube.com/watch?v=tdAc6t_9-_0  

 

Értékrend! 

Feladat:  

1. Minden közösségi tagnak adj egy cetlit és egy íróeszközt.  

Kérd meg őket, hogy gondolják végig az elmúlt hetüket. Mi volt az 5 
legmeghatározóbb eset, ami az elmúlt héten történt velük? Mit 
tartanak ezek közül a legfontosabbnak? Készítsenek fontossági skálát. 
A legfontosabb szerepeljen az első helyen. Erre 5 perc áll 
rendelkezésükre. 

 

Vagy 

 

A mai napon mivel töltötték a legtöbb időt? Ha bármit tehettek 
volna, mit csináltak volna? 

Beszéljék meg 3-5 fős kiscsoportban. Ezt követően kapjanak 5 perc 
gondolkodási időt, hogy leírhassák gondolataikat. 

 



2. Nézzétek meg együtt az alábbi videók egyikét, és 
beszélgessetek róla. A videó után ki módosítana a saját 
értékskáláján? A videók után mik kerültek az első 3 helyre? Mire kell 
még jobban összpontosítanunk a saját életünkben? 

  

A szőnyeg 
https://www.youtube.com/watch?v=5_rGyjefcbU&list=PLD1D830
D23E722DDF  

 

Isten tortája 
https://www.youtube.com/watch?v=qYWdKqFLuXE&list=PLD1
D830D23E722DDF&index=4  

 

A kényelem 
https://www.youtube.com/watch?v=FrhzKgQXzgY&index=8&list
=PLD1D830D23E722DDF  

 

Templomi játék – Úr napja  

  

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Jn 6, 51-58 

Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.  

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: ,,Én vagyok a 
mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké 
fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.'' 
Vita támadt erre a zsidók között: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül 
nekünk?'' Jézus így felelt nekik: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Ha 
nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz 

élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak 
örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én 
testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én 
testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. 
Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, 
aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, 
amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké 
él!'' Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium 
igéi. 

 

Színező kiállítás! 

A következő Vasárnapra egy színezővel készülünk! Hozd el a 
templomba a saját magad fantáziája alapján elkészített képedet és 
mutasd meg szépségét a többieknek is! Az Úr Jézus egész biztosan 
nagyon fog örülni minden egyes alkotásnak! Okozz hát örömöt a 
munkáddal, és készülj fel a következő vasárnapi evangélium 
megértésére ezzel. 



 

Forrás: http://hid-tan.kreativcuccok.hu/wp-
content/uploads/2016/02/ht_szinezo_eucharist2016.pdf 



2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 
 

 

 
Moszkva, Megváltó Székesegyház, kupolafestmény - Troica, 
azaz Szentháromság : Otyec (Atya), Szin-Szlóvo (Fiú-Ige) és 

Szvátaja Duha (Szentlélek, a galamb) 

 



  



 

 

2.5. Kérdések az evangéliumhoz 
- Mit jelent számomra, amikor azt mondom: „hiszek Jézus 

Krisztusban”, „szeretek”? 
- Mennyire hiszek „Isten egyszülött Fiában”? 
- Vajon felfogható- emberi értelemmel Isten szeretete a 

világban? 
- Istenbe vetet, hitem fénye láthatóvá teszi e számomra az ő 

szeretetét? 
-  

 
 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, 
az igazság Igéjét és a megszentelő szentlelket, 
és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. 
Add, hogy az igaz hit megvallásával 
a Szentháromság dicsőségét megismerjük, 
és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké. 
 

 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
„Mennyei Atyám, hálát adok Neked, hogy Fiadban: Jézus 
Krisztusban megmutattad, hogy mindig, és hogy mennyire 
szeretsz bennünket. Jézus nevében kérlek, küldd el 
Szentlelkedet, hogy Ő tanítson meg minket Jézus szerint 
szeretni, és hinni Őbenne! Amen.” 

Nyúl Viktor  

 

 



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 
  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Isten felszabadító szeretete ingyenes: nem kell 
megvásárolnom, csak be kell fogadnom! 

- Isten mérhetetlenül szereti a világot, benne engem. 
- Krisztusba vetett hitem, örök életre vezet. 
- Van üdvösség a világ számára. 
-  

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 
- Minden tettemet törekedjem hittel és szeretettel élni. 
- Mindennap megújítsam hitemet Krisztusban, aki engem 

üdvösségre vezet. 
- A hitemet példamutatóbban éljem meg. 
- A hitemet bátrabban, mosolyogva vállaljam a világ előtt. 
- A hitemet önzetlenül adjam tovább az emberek felé. 
-  

 

 

 


