Alvin C. Bernstine biblikus reflexiói
1. BIBLIKUS REFLEXIÓ
„Egy leendő közösségszervező belső vívódása”
SZÖVEG: Nehémiás 1,4–11
A FŐ GONDOLAT: Nehémiás imádsága azt a személyes, belső küzdelmet tárja fel
előttünk, amelyen a közösség átalakítására és újjáépítésére vállalkozóknak keresztül
kell menniük.
MIÉRT FONTOS: Ha nem fejezünk ki valamifajta személyes, belső vívódást, a
közösségi élet átalakításába fektetett munkánk motivációi vagy mesterségesek, vagy
következetlenek lesznek.
● A sérült, megtört közösség fájdalmakat él át. Ezt az igazságot mélyen és
személyesen kell megélni. (4. vers)
● E fájdalom által keltett érzéseinknek arra kell bennünket mozdítania, hogy
Isten figyelmét keressük. (5. vers)
● Az Istennel megosztott őszinte érzések közé tartozik a személyes és
közösségi felelősségvállalás a megtört közösség fájdalmaiért. (6-7. vers)
● Érzéseink Istennel való megosztása emlékeztet bennünket: Isten akkor is
megtartja szövetségét, ha azok, akikkel ezt kötötte, hűtlenek lesznek hozzá és
egymáshoz. (8-9. vers)
FIGYELEM! A megtört közösségek fájdalmát általában megtört szövetségek
okozzák!
● A leendő közösségszervező akkor ér el áttörést, ha meglátja a megtört
közösség tagjaiban az isteni értéket. (10. vers)
FIGYELEM!

Amikor

az

embereket

Isten

embereiként

látjuk,

függetlenül

körülményeiktől, megnő szemünkben az értékük.
● Fontos megértenünk: a megtört közösségek átalakítása és újjáépítése Isten
akaratának megfelelő cselekedet. (11. vers) Isten szeretné helyreállítani a
közösségeinket!

A FOLYAMAT KÉRDÉSEI
Hogy válaszra buzdítsuk őket, az alábbi kérdéseket tehetjük fel a csoportnak:
Milyen érzések vannak bennetek Richmonddal, különösen a megtört részeivel
kapcsolatban?
Hogyan imádkoztatok Richmondért?
Láttátok magatokat valaha a törés okozójaként? Hogyan? Felidézhetjük azt is, hogy
a passzivitás állandósítja a sérült állapotot.
Milyen szövetség töretett meg Richmondban?
Hogy látod azokat az embereket, akik igyekeznek helyrehozni a szövetség sérüléseit
Richmondban?
2. BIBLIKUS REFLEXIÓ
„Visszautasítjuk, hogy a hazugságot valóságként fogadjuk el!”
SZÖVEG: Nehémiás 4,1–6
A FŐ GONDOLAT: Az egyik legnagyobb kihívás a közösség átalakításának
szervezése során az, hogy feltárjuk a hazugságokat, amelyek túl gyakran formálják
valóságunkat.
„A gonosz a hazugságokban való hit következménye.” Don Miguel Ruiz
MIÉRT FONTOS: Amikor a közösségi életet elkezdjük előkészíteni az átalakulásra,
az emberek előtt feltárul az igazság, és az igazság mindig hatalom.
NEHÉMIÁS 4,1 –6 TANULSÁGAI

A közösség átalakulása nem érdeke és célja a közösség minden egyes tagjának.
(1a. vers)
A közösség szervezése azt jelenti, hogy gúnyolódás és nevetség veszélyének
tesszük ki magunkat, hogy munkánk hiábavalónak és jelentéktelennek tűnhet. (1a–2.
vers)
Közösségszervező munkánk ellenei nem akarják, hogy munkánk fontosságában
higgyünk. (3. vers)
A közösségszervezők akkor működnek a legjobban, amikor lelki erőforrásokra
támaszkodnak, nem pedig a propaganda hazugságaira válaszolnak. (4. vers)
A munka, amit elvégzünk, nagyobb célt szolgál, mint amelyhez ellenfeleink
hazugságai felérhetnének. (5. vers)
Konkrét projektek és feladatok elvégzése ellenpontozza a hazugságokat, és
megerősíti a közösség átalakulása melletti elköteleződést. (6. vers)
KÉRDÉSEK
1. Mondjatok néhány hazugságot, amelyek ma is alakítják valóságunkat!
2. Kinek van haszna közösségeink mai állapotának, felépítésének fenntartásából?
3. Ki reagált arra, amikor visszahúzó, gúnyos támadásokat kaptunk?
4. Vannak konkrét projektek/feladatok, amelyeket elvégeztünk, és amelyek
erősíthetik elköteleződésünket?
3. BIBLIKUS REFLEXIÓ
A VÁROS EGY SZERVEZŐ SZEMÉVEL
SZÖVEG: Nehémiás 2,11–18
FŐ GONDOLAT: A város átalakításának munkájához hozzátartozik annak gondos és
kritikus vizsgálata, hogy milyen lényeges kihívásokkal nézünk majd szembe.

MIÉRT FONTOS: A városra váró kihívások gondos és kritikus vizsgálata nélkül a
közösségszervezés elveszti fókuszát és véletlenszerűvé válik.
TANULSÁGOK NEHÉMIÁSTÓL
● Nehémiás megértette, hogy a város problémáinak vizsgálatához időre van
szükség. (11. vers)
● Ahhoz, hogy egy kétségbeesett város problémáit megértsük, szükségünk van
egy kemény magra, elkötelezett emberek kis csapatára, illetve a képességre,
hogy megszabaduljunk felesleges terheinktől (amit magunkkal hurcolunk,
képtelenné tehet az objektivitásra). (12. vers)
● Tudnunk kell, hogy a közösségi élet mely területein áll fenn a legtöbb zavar,
és hogy mely időpont a megfelelő, hogy erre reagáljunk. (13–15. vers)
● Amikor megvizsgáljuk egy város kritikus területeit, nem szükséges, sőt
egyenesen

kontraproduktív

lehet,

ha

szándékunkról

tájékoztatjuk

a

hatalomban lévőket. (16. vers)
● Egy kétségbeesett város őszinte vizsgálatának őszinte értékeléshez kell
vezetnie, és az átalakítás munkájának megkezdéséhez, mivel az emberek
polgári és közösségi méltánytalanságok elszenvedőiként látják magukat. (17.
vers)
● Ha valaki megosztja elkötelezettségét a szükséget szenvedő város
átalakításának munkája mellett, másokat is arra inspirál, hogy felelősséget
vállaljanak e munkáért. (18. vers)

NÉHÁNY MEGFONTOLANDÓ KÉRDÉS

● Mire szoktak hivatkozni azok, akik nem szánják rá az időt a közösségi
munkára?
● Milyen súlyokat cipelünk, amelyek hátráltatják közösségi munkánkat?
● Melyek a mi közösségünk kritikus területei?
● Mi a végső célja annak, hogy másokat is bevonunk a munkába?
4. BIBLIKUS REFLEXIÓ
NÉHÁNY KÖZÖSSÉGI VÁLASZ A SZEMÉLYKÖZI BEVONÓDÁSRA
SZÖVEG: Nehémiás 3,1–5; 2,17
FŐ GONDOLAT: Ha a közösség újjáépítését a személyközi (közvetlen, személyes)
bevonódás útján igyekszünk elérni, a közösség széleskörű és sokszínű válaszára
számíthatunk.
Különféle területeken aktív emberek együttműködésére van szükség ahhoz, hogy
egészséges és jól működő közösséget építsünk fel.
MIÉRT FONTOS: Ha nincs személyközi bevonódás és hiányoznak az arra adott
válaszok, fennáll a veszélye, hogy csökkentjük a közösség újjáépítésében rejlő
potenciált.
Túl gyakran fordul elő, hogy korlátozott érdeklődésű és képességű emberek kis
csoportja akadályozza az egészséges és működőképes közösség újjáépítését.
TANULSÁGOK NEHÉMIÁSTÓL
A „kapuk” említése arról ad hírt nekünk, hogy elsősorban hat csoport vett részt az
egészséges és működőképes közösség újjépítésében:
Juh-kapu: A vallási közösségre utal; a Juh-kapu a rendszeres rituálékhoz (áldozat
bemutatása, Isten imádása) való hozzáférést szimbolizálja. (1–2. vers)

Hal-kapu: Az üzleti közösségre utal; a Hal-kapu a tisztességes és egyenlőségen
alapuló kereskedelmi kapcsolathoz való hozzáférést szimbolizálja. (3–5. vers)
Régi-kapu: A szakmai szervezetek, a középosztály és a polgári vezetők csoportjára
utal; a Régi-kapu a szakmai készséges és a felelős civil vezetés értékeihez való
hozzáférést szimbolizálja. (6–12. vers)
Völgy-kapu: A rendészetre vagy hadi védekezésre utal; a Völgy-kapu a felelős
rendvédelmet szimbolizálja. (13. vers)
Szemét-kapu:

A

közművekre

utal;

a

Szemét-kapu

a

megbízható

közműszolgáltatásokat szimbolizálja. (14. vers)
Forrás-kapu: A frissre, a másra utal; a Forrás-kapu az új emberek elérésére,
bevonására utal. (15. vers)
5. BIBLIKUS REFLEXIÓ
A FALU HANGJA
SZÖVEG: Nehémiás 2,3; 2,5; 2,7–8; 2,17–18; 2,20
FŐ GONDOLAT: A közösségszervezés hangot ad az olyan közösségeknek,
amelyeket megroppantott az elhanyagolás, a kétségbeesés és a kizsákmányolás.
MIÉRT FONTOS: Ha egy elgyötört közösségből hiányzik a reményteli hang, akkor
nagyrészt a kétségbeesés, a harag és a cinizmus hangjai fognak hallatszani.
TANULSÁGOK NEHÉMIÁSTÓL
Nehémiás
● kifejezi, milyen fontos részt venni egy megtört közösség újjáépítésében.
Akikhez beszél, azok felelősek a közösség gyötrelmeit okozó politikákért és
gyakorlatokért. (5. vers)

● elmondja, hogy milyen erőforrásokra van szükség a kétségbeesett közösség
újjáépítéséhez. (7-8. vers)
● reményteli hangot ad az elhanyagolt, meggyötört közösség képviselőinek, a
közösség tagjainak felelősségét hangsúlyozva közösségük újjáépítésében.
(17–18. vers)
● megbotránkozik azokban, akik szembe mennek az újjáépítő mozgalommal.
Fontos észrevenni, hogy ezek a negatív hangok a közösségen belülről jönnek.
(20. vers)
REFLEKTÍV KÉRDÉSEK
● Hogy érzed magad a közösségünkben uralkodó elhanyagolás, kétségbeesés
és kizsákmányolás láttán?
● Látod, hogy hol a helyed a közösség újjáépítésében? Látod szükségét annak,
hogy reagáljunk a közösségünk elgyengítéséből, elpusztításából hasznot
húzók politikáira és gyakorlataira?
● Hol találhatók azok az erőforrások, amelyek szükségesek a közösség
újjáépítéséhez?
● Hogy adunk reményteli hangot a közösségünk tagjainak?
● Mit mondanál azoknak, akik szembe mennek a közösség újjáépítésével?
A SZÖVEGEK
1. Nehémiás 1,4–11
„4Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és
imádkoztam a menny Istene előtt, 5és ezt mondtam: Ó URam, mennynek Istene, te
nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged
szeretnek, és parancsolataidat megtartják. 6Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a
szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted
szolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást teszek Izráel fiainak a vétkeiről, amelyekkel
vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is és atyám házanépe is! 7Nagy gonoszságot
követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat,
rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. 8Emlékezz
vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hűtlenek

lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. 9De ha megtértek hozzám,
megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat: még ha az ég szélén lennének
is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm és elviszem őket arra
a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye.

10

Hiszen a te

szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel!
11

Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik

a te nevedet! Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az
ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam.
2. Nehémiás 4,1–6
1

Amikor Szanballat és Tóbijjá, továbbá az arabok, ammóniakés asdódiak

meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előrehaladt, és a réseket
kezdik betömni, nagy haragra indultak, 2és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek,
hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne.

3

De mi

imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel-nappal. 4A
júdaiak azonban ezt mondták: Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a
törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat! 5Ellenségeink meg ezt mondták:
Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és
azzal véget vetünk a munkának. 6A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan
eljöttek hozzánk, és tízszer is mondták nekünk: Térjetek vissza hozzánk!
3. Nehémiás 2,11–18
4. Nehémiás 3,1–5; 2,17
3 1Eljásib főpap és szolgatársai, a papok kezdték építeni a Juh-kaput. Föl is
szentelték azt, és fölszerelték az ajtószárnyakat. Azután a Hamméá-toronyig és a
Hananél-toronyig terjedő részt is fölszentelték. 2Mellettük a jerikóiak építettek. Ezek
mellett Zakkúr, Imri fia épített. 3A Hal-kaput Hasszenáá fiai építették, ők gerendázták
be és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. 4Mellettük Merémót, Úrijjá fia,
Hakkóc unokája javítgatott. Mellettük Mesullám, Berekjá fia, Mesézabél unokája
javítgatott. Mellettük Cádók, Baaná fia javítgatott.

5

Ezek mellett a Tekóa-beliek

javítgattak. Az előkelők azonban nem hajtották a nyakukat uruk szolgálatába.

2

17

Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk:

Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem
várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket!
5. Nehémiás 2,3; 2,5; 2,7–8; 2,17–18; 2,20

