
Nagyhét https://pannonhalmifoapatsag.hu/kreativ-husvet/ honlapon 

szereplő ötletek alapján 

Virágvasárnap virágzó ágakat veszünk a kezünkbe a liturgia keretében, hogy az Úrral való találkozásunk 
öröméről tanúskodjunk. Szükséges-e, hogy egy templomépületben fejezzük ki az örömünket, hogy ő 
velünk van, mi pedig ővele? Szükséges-e, hogy a virágzó ágak, a zöldellő gallyak csak a templomi rítus 
eszközei legyenek? Ha virágvasárnap valóban arról szól, hogy az Úr itt van övéi között, akkor éppen 
hogy lakásainkban, karanténmagányunkban, családunk körében van helye annak, hogy virágzó ágakkal 
fogadjuk őt. 

Készítsetek elő egy imasarkot (gyertyával, kereszttel, Szentírással)! Helyezzetek el virágzó ágakat a 
sarokban! Mondjátok el az Úr imádságot, a Miatyánkot – jó, ha a család ezt közösen teszi meg! 

Dolgozzátok fel az evangéliumi szakaszt Jézus bevonulásáról (Mt 21,1-11) vigani módszerrel; a végén 
pedig mondjátok el a Miatyánkot! 

Szentírásolvasás és megosztás a vigani módszerrel 

Az olvasás három lépésben történik: a Szöveg – az Ige – a Válasz. Mindhárom lépés alapvetően azonos 
módon épül föl: valaki hangosan felolvassa az evangéliumi szakaszt, utána csendben mindannyian 
újraolvashatjuk, majd megosztás következik. Mindegyik lépéshez hozzátartozik egy-egy kérdés, amire 
választ keresünk.Uralkodó szempont a csend, a középpontban pedig a Szentírás áll – ugyanaz a szöveg 
háromszor hangzik föl s még háromszor elolvashatjuk! Ily módon az Ige igazán mélyre hatolhat 
életünkben. 

A SZÖVEG: Először magára a szövegre figyelünk. Célszerű ezért odahallgatni a hangosan fölolvasott 
szövegre. Utána csendben magunk is elolvashatjuk. Erre kb. 3 csendes percet szánunk. Ebben az első 
körben a kérdés így hangzik: Mi érint meg a szövegből? Mi az, ami nekem szól?  

AZ IGE: E második lépésben már Isten Igéjeként hallgatunk oda a felolvasott szövegre. Csöndes 
olvasásra ezúttal kb. 5 percet szánunk. Ebben a második körben a kérdés így hangzik: Mit mond nekem, 
személyesen Isten Igéje? Mit üzen nekem Isten e szövegen keresztül? Fontos, hogy válaszunkat egyes 
szám első személyben fogalmazzuk meg („Nekem ez azt, mondja…”; „Számomra ez azt jelenti…”), s ne 
általános tanulságokat („Az ember…”; „Mi…”; „Minden keresztény…”) akarjunk megfogalmazni! Ne is 
csak egyéni véleményünket akarjuk elmondani („Szerintem…”; „Nekem meg az a véleményem…”) és 
semmiképpen se vitatkozzunk! Nem tanításról vagy magyarázatról, hanem vallomásról van szó.  

A VÁLASZ: Újra meghallgatjuk a szöveget, majd 5 csöndes percet kapunk. Ezúttal kérdésünk így hangzik: 
Hogyan válaszolok Istennek? Mit felelek Isten üzenetére? A csöndben mindenki megfogalmaz egy 
imádságot. A megosztásban egymás után imádkozhatunk, majd egy közösen mondott rövid imával (pl. 
Dicsőség vagy Miatyánk) zárhatjuk le az elmélkedést. 

További ötletek: 

• Hallgasd meg! 

Haydn: A Megváltó hét szava a kereszten – oratórium 
Johann Sebastian Bach: Máté-passió 

• Nézd meg! 

Ingmar Bergman: A hetedik pecsét 
Pasolini: Máté evangéliuma 



• Imádkozz: 

Urunk, hallgasd meg könyörgésünket, amikor eléd hozzuk a körülöttünk élő emberek gondjait és 
örömeit. 

Különösen azokért kérünk, akiket a koronavírus-járvány érint: 

-          azokért, akiket a vírus megfertőzött 
-          azokért, akik életüket vesztették a járványban 
-          azokért, akit attól félnek, hogy elkapják a fertőzést 
-          a mozgásképtelenekért, az idősekért és a szociális otthonok lakóiért 
-          az orvosokért és a betegápolókért 
-          a hatóságokért, járványügyi szakemberekért és mentősökért 
-          mindazokért, akik a megelőzés és a gyógyítás útjait keresik. 

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! 

• Készülj kreatívan a Szent Három Nap átélésére: 

Csendesóra a húsvéti készületrő:l https://www.youtube.com/watch?v=dUAlzXt94_s  

 


