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Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében való kezdés 

Jótékonysági koncertek és különféle rendezvények szervezésénél megfigyelhető 

napjainkban, hogy a rendezők az úgynevezett mecénásokon, anyagi támogatókon és 

szponzorokon kívül, olyan közismert és köztiszteletben álló személyeket keresnek, akik 

nevüket adják a rendezvényhez, vagyis elvállalják a védnökséget. Az új tanév kezdetén, mi 

is kutatva nézünk körül, vajon kit kérhetünk meg, hogy vállalkozásunkhoz nevét adja, hogy 

pedagógusi tanító nevelő munkánkért elvállalja a védnökséget. A most kezdők talán még csak 

az ismeretlen terhét, de mindannyian a közös feladat komolyságát és nehézségét átérezve 

tudjuk, hogy sem mostani pillanatunk, sem a közeli, illetve távoli eredmény szempontjából 

sem mindegy, hogy kit kérünk meg erre. 

 Szüleim és nagyszüleim jutnak eszembe, akik még a szőlőben történő kapálás előtt is 

csendben röviden imádkoztak, majd így szóltak: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! A 

hit évében, keresztény gyakorlatunk jól bevált, sokat használt, s talán már teljesen megkopott 

formula realitását és lényegét átérezve kezdjük a tanévet egyszerűen: Az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevében! 

Az Atya nevében való kezdés konkrétan azt jelenti, hogy tekintettel szeretnénk lenni a 

kezdetekre. A mai ember egyik alapvető hibája, hogy a tanításban, nevelésben, de a 

mindennapi életben is sok mindent középen akar megragadni és folyamatában megőrizni. 

Elég számára a jelen pillanat, nem érdeklik a kezdetek, mindennek az eredete. Az Atya nevét 

kérni csak akkor lehet, ha tisztában vagyunk a kezdetekkel, ha valóban az elején akarjuk 

kezdeni. Karl Rahner teológus egyik nagyon szép gondolata szerint pedig az ember léte 

valójában ott kezdődik, ahol meghallja az Isten üzenetét. Az ember léte mindezek alapján úgy 

kezdődik, hogy felfedezi és beáll abba a dialógusba, melyet Isten már régen megkezdett vele. 

Az ember saját létét így egy összefüggésben, a kezdetektől fennálló viszonyban ismeri fel. Ez 

pedig a teremtő Istennel, mint Atyával való kapcsolat. Az Atya nevében kezdeni tehát azt 

jelenti, hogy elfogadom, létem Isten kezében van. 

 Létem, itt- és hollétem a teremtő Isten ajándéka.  Ezt az ajándékot felfedezni, megélni és 

létben tartani, az Atya nevében való kezdést jelenti. Ez az eredet határozza meg számomra 

keresztény identitásomat és alapvető emberi méltóságomat, de jobban belegondolva, itt 

találom meg hivatásom gyökereit is. Az Atya nevében kezdeni tehát azt is jelenti, hogy 

alapvető értékem mellett hivatásom is van, amire Isten kiválasztott. A Szentírásban ennek a 

hivatásnak egyik meghatározó jellege:„.. anyám méhétől kezdve.” Egyben nagyon fontos, 

hogy ez a kiválasztás legelőször egyetemes, és a hitre vonatkozik, mint Ábrahám esetében.  A 

hétköznapi élet során hitünket, pedagógusi létünket úgy hordozzuk, mint egy nyáron vagy 

tavasszal hordott téli kabátot. Környezetünk így rögzített minket, és bár már csak a súlyát 

érezzük mindennek, de viseljük. Ilyenkor fontos az Atya nevében kezdeni, tudatosítani és 

újból örömmel vállalni, hogy hitem, pedagógusi pályám valójában nem az enyém. Isten 

ajándéka. Ezért vagyok felelős érte, ezért kell újra és újra felvennem, ápolnom, ezért kell 

létben tartanom. Nem szabad úgy járnom, mint a pók, amelyik nap mint nap végignézte 



pókhálóját. Amikor annak idején megszőtte, akkor természetesen mindent a legnagyobb 

precizitással elvégzett. Ezután már csak arra volt gondja, hogy időnként karbantartsa. 

Megnézte, hogy melyik szál milyen funkcióval segíti az életét. Nézte a különféle vastagságú 

szálakat, mindegyiket megfelelőnek találta, amelyik kicsit megrongálódott, azt gondosan 

kijavította. De legnagyobb meglepetésére talált egy szálat, amely teljesen külön volt a 

többitől, egyetlen legyet, bogarat sem fogott. „Minek is ez a szál?”- gondolta, és elvágta. 

Kiderült, azt a szálat vágta el, amelyik az egész pókhálót tartotta. A pókháló kezdetét, elejét. 

A pókháló összeomlott. Mindennapi tevékenységünkben, keresztény életünkben, pedagógusi 

mivoltunkban akkor tudjuk létünket az eredettel kapcsolatban tartani, ha számunkra a 

legfontosabb, amit mindig ápolnunk kell, az Istennel, mint Atyával való kapcsolat. A hitbeli 

növekedést is Tőle kérhetem, mert Ő az, akiben bízva új földre indulhatok. Az Atya nevében 

kezdeni tehát nem jelent mást, mint úgy tekinteni Istenre, mint léte hivatásom forrására. 

Ezért minden körülmények között bátran és nyíltan keresem akaratát. Létemet és hivatásomat 

nem tekinthetem úgy, mint végső, statikus eredményt. Nem mondhatom ki, hogy 

végérvényesen a helyemen vagyok. Amennyiben létem és hivatásom kezdetét, elejét keresem 

azt kizárólagosan az Istennél, mint Atyánál találom. 

 A tanév elején, amikor szeretnék elindulni az új kihívások felé, be kell látnom, hogy 

egyedül nem vagyok képes egy lépést sem tenni, ezért meg kell várnom, hallanom, mélyen 

legbelül Isten hívó szavát. Ez az, ami számomra erőt és a hűség ajándékát adja és egyben ez 

az, ami számomra létem, mindennapi tevékenységem, pedagógusi munkám igaz eredményét, 

örömét és boldogságát jelentheti. Az Atya nevében kezdeni tehát annyit jelent, mint létemet, 

keresztény identitásomat és pedagógusi mivoltomat, mindennapi aktivitásomat az eredet felől 

érteni. Örömmel elfogadni, mint ajándékot és Istennel való kapcsolatomban életté váltani.  

A Fiú nevében kezdeni, annyit jelent, mint elfogadni a mi Urunk Jézus Krisztus 

érkezését. Elfogadni: azért jött közénk, hogy életünk legyen. Azért jött, hogy örök életem 

legyen, kiengeszteljen az Atyával. Az Isten gyermekévé és egymás testvérévé tegyen. A Fiú 

nevében kezdeni annyit jelent, mint azonosulni a Fiú-léttel. Isten gyermekévé válni Jézus 

Krisztusban. Szent Pál apostol szavaival: Jézus lelkületét hordozom. Ez a lelkület nem más, 

mint az Atya akaratának, szándékának keresése:„Itt vagyok Atyám, hogy teljesítsem 

akaratodat.” „Az Én eledelem az, hogy mennyei Atyám akaratát teljesítsem.” Jézus Krisztus 

lelkületét hordozni végül azt is jelenti, hogy elfogadom Krisztus keresztjét, mint a keresztény 

lét középpontját. Weöres Sándor ezt így összegzi: „A keresztnek felső ága az égre mutat, 

nagy örömhírt tudat, itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány 

kezek tört vért virágzanak, vigyáz őr a lélek, de a test megszakad. Kétfelé visz örvény. s te 

szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága a földre mutat, vesződj, itt áss kutat, lásd benne 

arcodat.” Jézus Krisztus nevében kezdeni annyit jelent, mint a kereszt tényét elfogadni. 

Mindennapi életünkben mi is megtapasztalhatjuk, hogyha nem vigyázunk, könnyen a keleti és 

nyugati gondolkodásmód egy-egy csapdájába eshetünk. Tekinthetünk a keresztre úgy, hogy 

nem látjuk meg rajta Krisztust. De tekinthetünk úgy is a keresztre, hogy nem látjuk meg 

Krisztus sebhelyeit. Krisztus keresztje számunkra Isten önkiüresítésének, erejének 

misztériuma. Mindezt felfogni, megragadni és életté váltani azt jelenti, hogy Krisztus 

szolgálatát vállalom magamra. Keresztény létem, pedagógusi mibenlétem akkor lesz hiteles, 

ha a Fiú nevében való kezdés az Atya akaratának őszinte keresését, és a Fiú Isten és ember 



szolgálatát jelenti. Életem, keresztény identitásom, hivatásom egyaránt Krisztus szolgálatában 

nyer értelmet. Ez a lét igenis keresztre feszített lét, és éppen ez a lét adja meg számomra az 

öröm és boldogság lehetőségét. Tudjuk ugyanis, hogy igazi érték, öröm és boldogság nem 

lehet máshol, csak ott, ahol megmutatkozik az érték, és ahol ezért az értékért igazi áldozat, 

önfeláldozás jelenik meg. Más szóval ez a szeretet, melynek nemcsak jele, hanem alapja is 

Krisztus keresztje. Ez az a hely, ahol Isten és felebarát iránti szeretetem megmutatkozik. 

Belőle nyerhetek erőt gyengeségemben. Karácsony Sándor egyik pedagógiai hitvallásában 

írja: „Isten írott és kihirdetett törvénye nem arra való elsősorban, hogy teljesítsem. Ha 

megpróbálnám teljesíteni, farizeus lenne belőlem. Arra való, hogy a mértéke alá álljak és 

belássam, hogy emberi erőm birtokában én csak kötelességszegő lehetek. Arra való, hogy 

rádöbbenjek: nem tehetem meg, pedig jaj nekem, ha meg nem teszem. Arra való, hogy 

összetörjek. Arra való, hogy segítségért kiáltsak, és kegyelemért esdekeljek. Arra való, hogy 

oda űzzön és kergessen, ahol egyedül kapható szabadulás és kegyelem.” Létem, keresztény 

életem, oktatói mivoltom minden megpróbáltatása, nehézsége és fájdalma arra való, hogy oda 

űzzön, kergessen, ahol egyedül lehetséges a szabadulás és kegyelem. Ezért elengedhetetlen a 

Fiú nevében való kezdés. 

A Szentlélek nevében kezdeni, annyit jelent, mint emberi, keresztény és pedagógusi 

létemet úgy megtapasztalni és megélni, mint kehely-létet. A Szentmisén használatos 

kehely nagyon szépen kifejezi a lét ezen értékeit. Minden egyes pedagógus, keresztény és 

ember alapvető nyitottságát Isten felé. A kehely alkalmas arra, hogy befogadjon, őrizzen és 

továbbadjon. Ilyen az ember, a pedagógusi hivatással megáldott keresztény ember lelkülete. 

Ilyen annak a lelkülete, aki kész a Szentlélek nevében kezdeni. Ez a kezdés már magában 

hordja a teljességet is, mely szerint az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében való kezdés nem 

formula, hanem valóság. A hit éve kapcsán érdemes különbséget tennünk tanító és tanú 

között. A tanító rajta kívül álló valóságot próbál meg értelmezni, lehetőleg logikus úton 

tanítványai elé tárni, és megmutatja a célhoz vezető utat. A tanú a teljes valóságot, melyet 

megélt, igyekszik tanítványai elé tárni, és vállalja a kíséret rögös útját. A Szentlélek nevében 

való kezdés azt jelenti, hogy tanítóból tanúvá válok. A Szentlélek nevében kezdeni tehát 

annyit jelent, hogy mindennapi létemet, mivoltomat, tevékenységemet a Szentlélek erejében 

teszem élővé. A Szentlélek nevében való kezdés teszi az Istennel való kapcsolatomat igazi 

belső, szoros, lényegi egységgé. Ez az út a tisztulás útja. A végtelen ajándékot befogadni csak 

akkor leszek képes, ha szándékomban áll teljesen a kapott ajándék szolgálatába állni. A 

Szentlélek erejében kezdeni egyben azt is jelenti, hogy rábízom magam a Szentlélek újító 

erejére, miközben nap mint nap a hűség jegyében élek. A Szentlélek a közösség lelke is, ahol 

a Szentlélek nevében kezdek, ott úgy szolgálom a közösséget, hogy egyéni karizmámat a 

legteljesebben mozgósítom a közösség javára. 

Kívánom, hogy a hit évében megkezdett tanévet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében 

legyünk képesek elkezdeni és abszolválni.  

Elmélkedés néhány taneszköz felhasználásával: 

TÁSKA: Az is gond, ha felesleges dolgokkal van tele, de az is, ha éppen az hiányzik, amire a 

leginkább szükségünk lenne.  Segíts, Urunk, hogy el tudjuk dönteni, mire van szükségünk az 

”Élet Iskolájában”! Legyen mindig Nálunk segítő kegyelmed! 



TOLLTARTÓ: Néha hogy unjuk a rendet, de be kell látnunk, hogy a rend például a 

tolltartóban biztosíték is arra, hogy a szükséges eszközök megfelelő állapotban mindig a 

rendelkezésünkre álljanak. Urunk, nem vitatjuk életünk testi, szellemi és lelki értékeit 

védő rendet és szabályokat. 

CERUZA, TOLL: Be kell látnunk, hogy vannak ismeretek, tények, igazságok és élmények, 

melyeket érdemes le és megjegyeznünk. Hála Neked a Szentírásért, ne engedd Urunk, hogy 

elfelejtsük igazságait! 

RADÍR: Mindenki tudja, hogy egy-egy hiba és paca után mekkora lehetőség a tiszta lappal 

való újraindulás. Hála a bűnbocsánat szentségéért és a megbocsátásért, melyet mi is 

gyakorolhatunk testvéreinkkel szemben. „Bocsásd meg bűneinket, miképp mi is 

megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” 

VONALZÓ: Sokszor rászorulunk a kiigazításra, szüleink, tanáraink, nevelőink, hitoktatóink 

részéről. Add, Urunk, hogy precízen és pontosan lelkiismeretünk és szeretet parancsod 

által kitűzött vonalat és helyes irányt. 

SZÍNES CERUZA: Engedd, Urunk, hogy szürke hétköznapjainkat a keresztény öröm 

sugaraival, jócselekedeteink és figyelmességeink apró jeleivel tegyük színesebbé magunk és 

mások számára. 

FARAGÓ: Próbáltál már kitört vagy tompa hegyű ceruzával írni? Milyen más, ha kifaragjuk, 

és ismét csak úgy serceg a papíron. Ne engedd, Urunk, hogy eltompuljunk a hétköznapok 

során, add, hogy mindig érzékenyek legyünk tanításod iránt és a szeretetünket szomjazók 

iránt. 

FÖLDGÖMB: Készíts fel minket, Urunk, hogy mindig tiszteljük, értékeljük és szeressük 

teremtett világodat. Jó úgy tekinteni Rá, mint teremtő, megtestesülő és megváltó szereteted 

hordozójára. Köszönjük hazánkat, városunkat, házunkat, családunkat! 

TORNAZSÁK: Edzés, gyakorlás nélkül még a régi szint megtartása is nehézségekbe 

ütközik. Minden téren szükség van a kitartó, néha izzasztó gyakorlásra és fáradozásra. Urunk, 

készek vagyunk fáradozni nemcsak a testi erősödés, szellemi fejlődés, de a lelki 

előrehaladás terén is. 

ELLENŐRZŐ: Dicsőségünk, szégyenünk hordozója. Emlékszel, milyen az, amikor már alig 

várod, hogy rákérdezzenek mit kaptál, és milyen, amikor nem jó emlékezni sem rá, hát még 

megmutatni. Az igazság előbb - utóbb, de mindig kiderül. Urunk, ne engedd, hogy elbukjuk 

az irántad érzed szeretet részpróbáit és végső záró vizsgáját. 

 


