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Kísérlet a hitoktatás megújítására



Számadás

•• 1990 óta több száz hitoktatói diploma
• RPI: „Növekvő hittanos létszám”
• átfogó hitoktatási tanterv + kritikája
• hitoktatói munkacsoportok
• növekvő szakirodalom magyar nyelven
• internetes lehetőségek 

Nincsenek jelen 
gyülekezeteinkben 



Miért éppen 
a lelki fegyverzet?

• Az Efézusi levél az „una sancta catholica 
ecclesia  alapokmánya” → egyetemes 
érvényű

• Mint „pedagógiai módszer” is a Szentírásból 
fakad

• Szempontokat kínál a készüléshez
• Segíti a „tanítvánnyá tététel” parancsát 

megvalósítani 



„Öltsétek magatokra
az Isten fegyverzetét, 
hogy megállhassatok 

az ördög mesterkedéseivel 
szemben.

Mert a mi harcunk 
nem test és vér ellen folyik, 

hanem
erők és hatalmak ellen, 

a sötétség világának urai 
és a gonoszság lelkei ellen, 

amelyek a
mennyei magasságban 

vannak.”



Az ellensAz ellenséégg

••ValValóóssáágosgos
•• KKüüllöönfnfééle formle formáában jelentkezikban jelentkezik
••TermTerméészetfeletti hatalmszetfeletti hatalmáának kifejtnak kifejtééssééhez van e hez van e 

ereje ereje 
•• Isten Isten éés ns néépe ellen pe ellen öösszpontossszpontosíítt
•• „„MetMetóódusaidusai”” vannak = hadicsel, ravasz  vannak = hadicsel, ravasz  
mműűfogfogáásai/mesterkedsai/mesterkedéései, fsei, féélrevezetlrevezetőő mmóódszereidszerei

•• JJéézus kzus köözelzeléében nem maradhatott rejtve,  ben nem maradhatott rejtve,  
pl. megkpl. megkíísséértrtéése, gyse, gyóógygyííttáások, Psok, Pééter szavai, ter szavai, 
szenvedszenvedééststöörtrtéénete nete 

•• FelismerFelismeréése se ééletlet--halhaláál kl kéérdrdééss



ÉÉppen ezppen ezéért rt 
vegyvegyéétek feltek fel

az Isten az Isten 
fegyverzetfegyverzetéét, t, 

hogy hogy 
ellenellenáállhassatok llhassatok 
a gonosz napon, a gonosz napon, 

éés mindent s mindent 
lekleküüzdve zdve 

megmegáállhassatok.llhassatok.””
EfEféézus 6,11kkzus 6,11kk



Furcsa katonák:

• Mózes
• Dávid
• Gedeon



JHWH hadakozik

Jézus: 
„Az erős fegyveres,  aki 
rabol!” (Mt 12,29)
„Erősebb, mint az 
ellenség” (Lk 11,21)
„Elvégeztetett”

Győzelem:
- lehetséges
- „teljes fegyverzet!”

Katechézis = 

FELVÉRTEZÉS

HARC =

„birkózás, 
személyes, 
vérre menő
közelharc”



Öv



Igazság öve

Cingulum 
ajlhvqeia



Az öv 

• A hosszú, bő, lengő alsóruhát erősítette a 
derékhoz

• A szabad mozgást tette lehetővé
• „Felövezve lenni” = készen lenni, a 

valóság oldalára állni



Az igazság öve
• A valóság keresése és ragaszkodni hozzá
• ajlhvqeia = tma = „veritas” = tényigazság
• Elutasítása annak, ami csak látszat
• Jézus: „én vagyok az igazság” – hozzá

viszonyítva lehet felismerni:
– kicsoda Isten valójában 
– kicsoda az ember valójában
– hol az igazság egy szövevényes helyzetben

• Jézus nélkül „laza” a felszerelésünk, nem 
illik ránk a többi fegyver

• „Solus Christus”



Az igazság öve 
a katechézisben

• Keressük: mit tudunk meg Istenről, országáról, 
tervéről, munkájáról az adott textusban – Ő és 
országa az örök valóság

• Istenről úgy tanítani, ahogyan Krisztus életén 
és halálán keresztül ismerhetjük meg –
különben: bálványt gyártunk

• Krisztus keresztje bolondságát tanítani „az 
evangélium Istennek ereje!” (Rm 1,16)

• Krisztologikus = Krisztus lelkületének megfelelő
• Meggyőződéssel, szégyen nélkül



Páncél



Megigazulás páncélja

Lorica

dikaiosuvnh



A páncél

• Páncél, mellvért
• Vaspikkelyekből vagy lemezekből állt
• Életfontosságú szerveket véd



A megigazulás páncélja

• dikaiosuvnh = hqdx = iustitia = értékigazság
• A dikaiosuvnh 

– kölcsönzött igazság, 
– igaznak minősítés, amit bíró mond ki
– az objektív igazság személyes igazunkká válása

• Szívet védi – külső és belső támadások
• Magunk igaza, mások igazolása = papír-mellvért
• „Sola gratia”



A megigazulás páncélja 
a katechézisben

• Rámutat:   a, Miben ítél bűnösnek az ige
b, Meghirdeti a szabadítást

↓
elfogadása: megigazulás 

• A katechézis feloldoz → új tudatot formál
• Krisztus felöltözése → erősebb lehetsz, mint az ördög
• Az „új teremtés” életprogramját hirdeti meg
• Applikál – „mit használ neked…”
• Nem kárhoztat
• Katechéta: merjen önmaga lenni



Saru



Készség saruja

Caliga
eJtoimasiva



A saru

• Bőrtalp, amit szíjakkal erősítettek a lábra
• Védte a talpat tüskétől, kövektől, horzsolástól
• Római katonák: saru talpa sűrű

szegecsekkel beverve → minden akadály 
leküzdésére, gyors mozgás



A készség saruja
• Az „út” – szubjektíve: saru
• Az evangélium-hit sarunyi utat nyit 

vizeken, pusztákon, falakon át
• A békesség evangéliuma szellemében 

készségesnek lenni: 
– Személyes elköteleződés Isten akarata 

mellett helyzetről-helyzetre, kitartóan
– Cselekvő részvétel Isten békességteremtő

munkájában 
– Célirányos szenvedésre való készség

• Nem pusztán misszió! 



A békesség evangéliumának készsége 
a katechézisben

• Nem általában vallást tanítunk, hanem hogy megbékélt velünk 
az Atya, Krisztusban

• A saru a cselekedetekre emlékeztet → mit kell tenni
• Szíjak, amelyek a lábhoz erősítik a „sarut”

– példaképek
– kortárscsoport-foglalkozások 
– keresztyén irodalom 
– történelmi példák
– éneklés – fejből!  
– bíztatás, dicséret 

• Katechéta: ne legyen provokálható, hirtelenharagú, 
jellemezze céltudatosság, hosszútűrés, békességmunkálás



Pajzs



Hit pajzsa

Scutum
pivstis



A pajzs

• Mérete: 1,2 x 0,75m
• Ha kellett, elfedte az egész embert
• Két egymásra enyvezett faréteg, amelyet 

vászon és bőr borított, alul és felül vas fogta 
össze

• Gyújtólövedékek, égő nyilak kioltására is 
alkalmas

• Oltalmazott vágástól, döféstől
• A harcos balkarján tartotta erős szíjnál fogva



A hit
• Az Újszövetség kulcsfogalma, a reformáció szikrája –

„Sola fide”
• A hit: a kerygma elfogadása, nem bizonytalan tárgyú

transzcendens beállítódottság
• A hit köt össze az Ósz.-gel, és kapcsol Ábrahám 

áldásígéretének vonalába
• Szoros összefüggésben van a keresztséggel
• A hit utáni vágy Isten ajándéka, de hogy megragadjuk-

e, az a mi felelősségünk
• Noétól napjainkig sosem hitt mindenki „Az utolsó

időkben némelyek elszakadnak a hittől” (1Tim 4,1-2)



A hit pajzsa a katechézisben
• Nem hiszékenységre nevelünk, hanem a 

Szentháromság hitére
• A hit nem a veszélyek tagadása, hn. Isten ÚR 

voltának meghirdetése konkrét helyzetekben
• Bármilyen irányból jön támadás, hitünkkel bármerre 

fordulhatunk: pl. tanulás, tömeghisztéria, pálya- és 
párválasztás, szegénység, magány, éhség, fegyver →
a hit személyes kapcsolatépítésben erősödik

• Rámutatni minden textusban: a hit mustármagnyi, 
mégis nélkülözhetetlen

• A katechézis növelje a hitet növekedni Krisztusban!  
• Keresztség! 



Sisak



ÜÜdvdvöösssséég sisakjag sisakja

GaleaGalea
swthvrionswthvrion



Sisak

• A harcos fejét védte
• Vasból vagy rézből készült
• Ahogy a katona a sisakot felettesétől 

kapta „ellátmányként”, így kapjuk az 
üdvösséget is, és „mindent vele együtt…”



Az üdvösség sisakja
• A sw;zw az ószövetségi kanonikus iratokban az 

esetek 3/5-részében = [vy
• Jelentése: tágasság, főként a rrx ellentéteként 
→ szűkösség, körülhatároltnak,-
korlátozottnak,- elnyomottnak lenni, megfojtani

• Isten „Szabadító”
• Üdvösség reménységének sisakja – még nem 

lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk (1Jn 3,2), de úgy 
futunk, mint nem bizonytalanra (1Kor 9,26)

• Az élet távlatáról vallott hit meghatározza 
cselekedeteinket



Az üdvösség sisakja 
a katechézisben

• A keresztyén üdvösséghit ragyogjon fel minden 
egyes hittanórán

• A tanítás sugározzon bátorságot, bátorítson, ne 
nyomorítson!

• Krisztus halál feletti diadalára és dicsőségére 
emlékeztessen (↔1Kor 15,19)

• Az eszkhatologikus szabadítás, a „shalom”
előíze jelenik meg ünnepeinkben –ünnepeljünk!

• Öröm jelenléte → üdvösség sisakja! 



Kard



A lélek kardja  -
Isten beszéde

Gladius
mavcaira



A kard

• Rövid kard, ölőkés
• A nehézfegyverzetű katona felszereléséhez 

tartozott
• Támadásra is alkalmas eszköz
• A győzelem nélkülözhetetlen eleme



A lélek kardja, 
ami az Isten beszéde

• Az egyetlen támadó fegyver
• Az írott igét a Szentlélek teszi élet beszédévé –

„hangtalan hangként igaznak bizonyítja az igét a mi 
lelkiismeretünk előtt is”

• Zsid 4,12 – szintén mavcaira, kétélű, éles kés:
elválaszt szentet és profánt, elítél és feloldoz, öl és 
elevenít, megsebez, de be is kötöz (1Sám 2,6; Jób 5,18)

• „Akinek nincs kardja… vegyen” → Jézus elítélésével 
visszavonhatatlan harc indult meg a diabolos és Isten 
országa között, csak az igével győzhetünk

• „Sola Scriptura”



A lélek kardja 
a katechézisben

• Az igét kell tanítanunk – nem „humánumot”
• Az ige nélkül menekülő haderőt képezünk!
• Kontextusaiban is igaz legyen
• Tanítványaink tanulják meg értelmezni az igét
• Az ige valóban legyen norma: tanításban, 

nevelésben, a katechéta életvitelében
• Minden hittanórán legyen kézben a Szentírás
• Tanítsunk memoritereket a Szentírásból
• Az ellenség is „tanulja” – de szívébe nem rejti →

cél: szeretni Isten szavát 



Öv

Mit tudunk meg 
Istenről 

és az emberről
a kijelentés tükrében?



Páncél

Miben ítél meg?
Miben vigasztal?



Saru

Milyen cselekedetre buzdít?



Pajzs

Hogyan növeli a hitünket?



Sisak

Hogyan jelenik meg
Isten dicsőségének félelme 

és öröme



Kard

Bibliaismeretük 
mivel gazdagodik? 




