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A három igazság – módszertan
Megjegyzések
Cardijn titkára írt egy bibliográfiát mely szerint Cardijn, az első világtalálkozón bemutatta a
JOC alapvető pedagógiáját, a három igazság módszerét. Ennek alapja Joseph Cardijn fiatal papként
megélt tapasztalata: egyrészt az emberi természet csodálatos teológiájáról, amit a szemináriumban
ismert meg; másrészt a fiatal munkások életének valóságáról, amivel az első plébániáján illetve
ifjúkori barátainak életét figyelve szembesült.
A három igazság olyan célrendszert tűz ki, amely egy alapot biztosít minden korosztály
számára, aki a JOC-ban tevékenykedik.
Ha az Egyház nem talál megoldást, választ a fiatalok kérdéseire, akkor elveszíti őket. Fontos,
hogy a három igazság módszere a fiatalok által megtapasztalt valóságon alapszik.
Egy tanítási alapelv átadásáról van szó, amelyet ha lehet, interaktív módon kell bemutatni.

A valóság igazsága
Az első igazság, a valóság igazsága. Maguk a fiatalok azok, akik ismerik a valóságot. Nem
akarjuk mi megmondani az igazságokat, hanem meghallgatni őket. Tehát feladatként a következő
adható ki:
Segédanyag, a csatolt poszter, ahova a fiatalok felírják a kérdésekre a választ. Az összegzés
során a felmerült állítások felkerülhetnek egy közös lapra is.
Utasítás: Mondj három dolgot (jó és rossz is lehet!) ami a valóságra jellemző az alábbi
témakörökben.
• Otthon/család
• Iskola, foglalkozás, képzések
• Szabadidő
• Lakókörnyezet, egyházközösség, vallásosság
Utasítás: Foglaljuk össze az összegyűjtött tapasztalatokat (egy-egy szóval egy közös lapra is
felkerülhet). Akinek van kedve, röviden el is mesélheti saját tapasztalatait.

A valóság igazságának összefoglalása:
Utasítás: Próbáljuk megfogalmazni, mi lehet az üzenete ezeknek a tapasztalatoknak a fiatalok
számára?
Javaslat a vezető számára: a valóság nem egyszerű, de pozitívumokat is észrevehetünk. A
fiatalok tudják legjobban mi a valóság! Meg kell erősíteni, hogy merjék felvállalni a valóságot.
Méltóságot adunk nekik avval, hogy rámutatunk, ők is részesei a valóságnak.

Hit igazsága.
A JOC szíve az a hitből fakadó igazság, amit alapítója, Joseph Cardijn világosan és sokszor
megfogalmazott: a fiatal munkásokat Isten a saját képére teremtette, ezért ők birtokosai az ebből
eredő méltóságnak és örök életnek.
A hit igazságának bemutatása négy kérdésen keresztül történik:
1. Teremtés könyve 1, 26-31. (teremtés) „Isten saját képmására teremtett minket”. Van
bennünk valami, amit Isten teremtett.
KMM-JOC módszertani anyagok

1

Keresztény Munkásifjú Mozgalom
www.joc.hu, kmm@joc.hu

Ter: 1,27: Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt,
férfinak és nőnek teremtette őket.
Utasítás: Isten képmására vagyunk teremtve, értékeink, jóságunk Istentől ered, a
Szentháromságos isten képmásai vagyunk.
Próbáld befejezni a következő mondatot: Hasonló vagyok Istenhez abba, hogy…
Gyakrabban előforduló meglátások: kegyelem, megértés, megbocsátás, teremtés képessége
Isteni tulajdonságok, amelyek bennünk vannak munkásokban is. Ez már akkor bennünk van, ha
csak vagyunk, nem kel érte semmit tegyünk.
2. Lukács 2,41-52 (megtestesülés). Jézus egyszerű családban élt, fiatal munkás volt 18
évig.
Lukács 2,52: Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban, és kedvességben Isten és az
emberek előtt.
Utasítás: Ez azt jelenti, hogy Jézus köztünk volt, egy volt közülünk munkásként, egy munkás
gyermekeként. Egy valóságos emberi életet élt. Betlehemben, egy istállóban született. 12-30 éves
koráig fiatal munkás volt, 30-33 éves korában volt az evangelizáció.
Próbáld befejezni a következő mondatot: Jézus fiatal munkásként…
Gyakrabban előforduló meglátások: Ő azért jött, hogy példaképet adjon. Barátot, testvért
találhatunk Jézusban.
3. János 10, 1-11 (megváltás, jó pásztor). Azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben
legyen.
János 10, 1-11 …juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. … én azért jöttem, hogy életük
legyen, és bőségben legyen.
Egy fontos kép abból a korból: A karámban vannak a juhok. A bejáratnál fekszik a pásztor, aki
a juhok számára az ajtó. A jó pásztor élete árán is megvédi a juhokat (a közösséget). A fiatalokban
tudatosítani kell, hogy Jézus védi őket a „támadástól, rablóktól” azaz a rossz befolyásoktól. Ha
nincs pásztor a juhok szétszélednek.
Utasítás: Próbáld befejezni a következő mondatot: Bőséges élet azt jelenti…
Gyakrabban előforduló meglátások: Jézus egy új életre hív. Bőséges élet azt jelenti, hogy az
élet, fény, szeretet, hazaszeretet, mások szolgálata, szabadságunk, hitünk van.
4. 1. Korintusiak 12,18-21, 27-28 (az egyház)
Korintusiak 12:… Már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben… Ti pedig Krisztus teste
vagytok, és egyenként tagjai…
Az Egyházon keresztül jutok el a megváltáshoz, Jézushoz. Teljesen egymásra vagyunk utalva,
mint a test egyes részei is. Istentől kapott értékeimet az Ő akarata szerint és többiek javára élhetem
meg.
Utasítás: Próbáld befejezni a következő mondatot: Az Egyház a fiatalokat a következő
feladatokra hívja… (világi apostolkodás).

A hit igazságának összefoglalása:
Utasítás: Foglaljuk össze az összegyűjtött tapasztalatokat (egy-egy szóval egy közös lapra is
felkerülhet). Akinek van kedve, röviden el is mesélheti saját tapasztalatait.
Utasítás: Próbáljuk megfogalmazni, mi lehet az üzenete ezeknek a tapasztalatoknak a fiatalok
számára?
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Javaslat a vezető számára: Ez az igazság azt sugallja a fiataloknak: „Isten képmására és
hasonlatosságára vagytok teremtve.” (Gen. 1. 26-31) Különös méltóságotok és értéketek van. Az
Isten megmutatta nektek együttérzését azáltal, hogy Jézus Krisztusként, a názáreti fiatal
munkásként, részt vett a bennünket érintő valóságban. (Lk. 2. 41-52) Jézus odaadta nektek az életét,
hogy nektek teljes életetek legyen. (Jn. 10.1-11) A hitnek ez az igazsága az, ahogyan Isten teremtett
bennünket, és amit számunkra eltervezett. Ennek az üzenetnek a fényében szemlélik a fiatalok a
JOC-ban életük történéseit.

Módszer igazsága
Megvan a valóság és a hit igazsága. Hogy viszonyul egymáshoz az, amit Isten szeretne és a
valóság. Úgy tűnik, hogy a kettő között szakadék van? Így van?
Utasítás: Felírhatjuk-e a hit igazsága és a valóság között ELLENTMONDÁS van?
A hit igazsága gyakran rejtve marad a fiatalok előtt, kibontakozását megakadályozzák
életkörülményeik, az őket körülvevő másféle értékek, a világ ellentmondásos üzenetei. Gyakran
ilyesféle üzeneteket kapnak: „Nem érsz semmit, nem vagy képes semmire, nem tartozol sehová.”
Vagy: „Értékedet az adja meg, amit birtokolsz, amit viselsz, végzettséged adja meg a jogot ahhoz,
hogy bármi hasznosat is csinálj.” Ellentmondás van a hit és a valóság között.
A megoldást erre az ellentmondásra nem a munkásfiatalok életén kívül kell keresni, a papság,
politikusok vagy tanárok között. Ők tudnak ugyan segíteni, de ami igazán szükséges, az egy fiatalok
által, fiatalok között működtetett szervezet, ami abban segíti őket, hogy felfedezzék saját érékeiket
és méltóságukat; egy mozgalom, amely kivezeti a fiatalokat elszigeteltségükből és a hovatartozás
érzését illetve az aktív részvétel lehetőségét kínálja nekik. A mozgalom az apostolok iskolája lehet,
a mindennapok apostolaié, hiszen „egy fiatal munkás első és legfontosabb apostola egy másik fiatal
munkás” (J. Cardijn); célja pedig a hit igazságának egészét a munkásfiatalok és munkatársaik
életének egészébe elhozni.
A hit és a valóság igazsága közötti különbség ösztönözte Cardijnt egész életében, hogy a
munkásfiatalokért dolgozzon. Ezt az ellenmondást, ami a valóság és a hit igazsága között van, nem
tudta elviselni. Miért kell, hogy különbség legyen?
Így jutunk el a módszer igazságához, a válaszhoz.
Szükség van egy fiatal munkás szervezetre (JOC) amit
•

munkásfiatalok szervezik (általuk valósul meg) - a JOC-ot a fiatalok maguk
működtetik és szervezik, és a mozgalom arra bátorítja őket, hogy vállaljanak
felelősséget a saját életükért

•

munkásokért van (értük valósul meg) - a JOC segíti a fiatalokat a társaikkal
kapcsolatos felelősségérzet kialakításában

•

munkásokkal van (közöttük valósul meg) - a JOC mindenhol jelen szeretne lenni, ahol
fiatalok találkoznak, élnek és dolgoznak. Nem elválasztva tőlük, nem más időben.

Így válik érthetővé Joseph Cardijn gondolata:„A fiatal munkások első és közvetlen apostola
egy másik fiatal munkás”.
A JOC feladata, hogy a munkásfiataloknak mind a két igazságot bemutassa. Képzéseknek erre
kell koncentrálni. Egy kezdő ifjúsági csoportban kezdetben a valóságról esik inkább több szó, majd
fokozatosan a hit igazságáról is többet kell beszélni.
A JOC lelkész egyik feladata, hogy ne felejtsük el az eredeti küldetést.
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Lelkészek feladata:
•

Nyitott lenni

•

Jelen lenni

•

Odafigyelni, meghallgatni

Egyszerű és praktikus eszközök amelyek által meglehet valósítani a módszer igazságát: LássÍtélj-Cselekedj módzser, Barátság Térkép, Akció kampány.
Egyszerű Láss-Ítélj-Cselekedj módszer. Mi történt veled ezen a héten? Mit látunk, gondolunk
erről az evangélium fényében? Mit kell nekünk tenni?
Barátság Térkép: baráti körüket, felelőségi körüket nézi meg. Erősíti az a tudatot, hogy
vezetővé válhatnak.
Akció kampány: Láss-Ítélj-Cselekedj, de egy nagy projektben (tervben), hogy így segítsünk a
fiataloknak.
Kísérőként hogyan mutathatjuk be ezt a módszert, mint pasztorációs tervet a fiatalok
kérdéseire?
•

Fiatal érezze, hogy hiszek benne.

•

Türelem, bátorság, kitartás a fiatalokban.

•

Egy állandó kitartó jelenlét a fiatalok mellett, velük együtt haladva.

•

Figyelni, jegyzetelni, bátorítani, előkészíteni együtt a találkozókat, visszatekintés.

•

Kíséri és beszámol a csoportról, állandó tanúságtétel.
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