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Elõszó

Aki kezébe veszi ezt a kötetet, jogosan kérdezi: Kinek szólnak ezek a tanul-
mányok? Válaszom nem lehet más, mint amit az egész elõkészítõ munka
folyamán érezhettünk: a továbbtanulni akaró, érdeklõdõ, a keresztyénség
értékeit keresõ embereknek. 

A gyakorlati kézikönyv azt jelzi, hogy a lelkigondozásban szerepet vál-
lalók számára segítséget szeretnénk átnyújtani. A program, amelynek szer -
ves részeként készült a tanulmánykötet, azokat a fiatal, kezdõ lelkészjelöl -
te ket látja maga elõtt, akik a gyakorlati tanévet töltik el evangélikus gyüle -
ke zetekben. A hûséges, pásztoroló gyülekezetvezetési stílus átadását és át -
vé telét szeretnénk megkönnyíteni azáltal, hogy szolgálatban állók valla -
nak az istenközeli és emberközeli hivatás gyakorlásának szakmai kérdé-
seirõl. A tanulmánykötet szakmai színvonala megmutatja, hogy a minden-
napi lelkészi munka mellett mennyire fontos a teológiai önmûvelés a lel -
készek számára.

Az ismeretek felfrissítését is segítheti az egyes szakaszok után található
kérdések megválaszolása. Az emberi élet legjelentõsebb állomásainál áll
meg egy-egy szerzõ a tanulmányával, hogy amikor valakinek szüksége van
iránymutatásra vagy véleményformáló olvasmányra, találjon magának fe -
le le tet és segítséget. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megalakult Gyakorlati Teoló -
giai Mûhely 20 fõs kutató közösségének elsõ nagyobb munkáját azzal az
aján lással adjuk közre, hogy segítsen ez a könyv minden lelkigondozást
vég zõ vagy éppen lélekápolásra készülõ olvasónak abban, hogy a lelkese -
dés, az elszántság és a rátermettség mellett szakmai ismeretekkel is job-
ban felvértezze magát a nem könnyû szolgálat elõtt. Hihetetlen nagy igény
jelentkezik a mai keresztyén közösségek irányában a társadalom szinte
min den rétege felõl, hogy nehéz élethelyzetekben konkrét segítséget
nyújt sanak. Ezért is tekinthetünk úgy az istentisztelettõl a bibliaóráig,
vagy a kazuális szolgálatoktól a négyszemközti beszélgetésig minden egy-
házi te vékenységre úgy, mint lelkigondozási eseményre. A jövõben ez az



irány nagy valószínûséggel csak erõsödni fog, és határozott karakterjegye -
ket igé nyel. A szélsõségektõl mentes, igazi értékeket felkínáló lelkigondo-
zói szol gálatnak akkor lehetünk részesei, ha az állandó készenlétet úgy
értel mez zük, hogy a megalapozott tudás és az elmélyült imádság egyaránt
ré sze szolgálatunknak. 

Legyen áldás mindazokon, akik e a tanulmánykötet lelkiismeretes ta -
nulmányozásával indulnak a hiteles tanúskodás szolgálatába.

Budapest, 2000 novemberében

Szabó Lajos
az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Gyakorlati Tanszékének vezetõje
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1. BELÉPÉS





A gyülekezetben végzett lelkigondozói
munka alapvetõ kérdései

t

E. Schick: A lelkigondozás karikatúrája1

„Melyek a lelkigondozás torzképei a gyakorlatban?

1. Ha összetévesztjük a lelkigondozást a jóindulatú
barát kozással.

2. Ha egyszerûen csak a kíváncsiskodás és a bizal -
masko dás motivál bennünket.

3. Ha összekeverednek bennünk a tiszta és a tisztá-
talan, tu datos és tudatalatti indítékok.”
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I. Hogyan gyakorolható a poimenikai szolgálat az egyház életében?

1. Alapvetõ tájékozódás a poimenika problémafelvetésének területén

A gyakorlati poimenika alapvetõ kérdésével állunk szemben, amikor a mai
lehetõségeket vizsgáljuk. Természetesen nem beszélhetünk egyoldalúan
csak lehetõségekrõl, hiszen vannak adottságok, az egyház küldetésébõl fa -
ka dó alapvetõ meghatározottságok, amelyeknek minden körülmények kö -
zött eleget kell tenni. A lehetõségek és adottságok kettõs kötöttségében va -
lósul meg a gyakorlati poimenika. 

Az egyházi szolgálat alapvetõ megnyilvánulásai közé tartozik a poime -
nika. Általános értelemben jelenti mindazt a tevékenységet, amelyet az
egy ház a maga megjelenésével elindít, és munkavégzésével megvalósít.
Így az egyes ember irányában végzett szolgálat éppúgy idetartozik, mint a
kö zösség egészét érintõ tevékenység. A poimenika a pásztori szolgálat tel-
jessége.

Különbséget kell tenni a pasztorálteológia (római katolikus szóhasz ná -
lat), a lelkigondozástan (thurneyseni alapokon nyugvó protestáns poime -
nika-értelmezés), a pásztori pszichológia (a pszichoanalitikus irányzatok
utáni általános elnevezés) és a régi klasszikus szóhasználat – poimenika –
között. Az utóbbiban benne van az egész lelkipásztori tevékenység a maga
teljességével, egyéni és közösségi megjelenésével.

Egyértelmû cél a lelkigondozó elõtt, hogy az emberi élet egész idején,
a különbözõ élethelyzetekben megõrizze a lelkipásztori szolgálatot úgy,
hogy annak hatása érvényesülni tudjon. A lelkigondozói tevékenységnek
természetesen többféle megnyilvánulási formája van:

• direkt lelkigondozói tevékenység (pl. lelkigondozói beszélgetés, kór há -
zi látogatás, családgondozói szolgálat, szenvedélybetegek pásztoro -
lása stb.)

• indirekt lelkigondozói tevékenység (egyház- és gyülekezetvezetési stí -
lus, prédikáció, hitoktatás, kazuális szolgálatokat megelõzõ beszél-
getések stb.)

A lelkipásztori gyakorlatban mindkét forma jelen van, mindkettõ hangsú-
lyos és mindkettõ mûvelése része a lelkészi szolgálatnak.

Külön problémát jelent az, hogy néhány esetben lelkészek erõszakosan
ki emelnek részterületeket szolgálatvégzésük egészébõl, ezekre koncentrál -
nak, miközben más területeket megkísérelnek kikapcsolni, vagy elhanya -

A gyülekezetben végzett lelkigondozói munka alapvetõ kérdései

13



golnak, esetleg teljesen kiiktatnak. A poimenikai meghatározottság túl-
hangsúlyozása is veszélyezteti az egész lelkészi szolgálatot, elhanyagolása
viszont a többi terület mûködõképességét kockáztatja. Ilyen értelemben
le het arról szólnunk, hogy az egész küldetésünk jelzõje is lehet a poi me ni -
kai elkötelezettség, de mint az egész lelkipásztori szolgálat egy döntõ ré -
sze mindenképpen jelen kell hogy legyen önállóan is. Hiába végzi valaki
rendkívül gondosan az igehirdetõi munkáját, vezeti precízen a hivatali ad -
minisztrációt és szervez meg minden alkalmat, amit csak el lehet képzel-
ni, ha nincs poimenikai kisugárzása a szolgálat egészének, akkor minden
meg marad külsõségnek, formának, keretnek igazi tartalmi töltés nélkül.
Ez a hi ányosság pedig nem megengedhetõ.

Dsida Jenõ: Túl a formán2

Túl minden jelzõn és rendeltetésen
meglapul a dolgok lelke,
a kérlelhetetlen, bronzsötét
egyetlen lényeg
s valami igazság hömpölyög
a folyók fenekén.

Háznak mondasz valamit
– négy fala van, –
pedig nem az.
Kályhának mondod,
pedig nem az
asszonynak hívod,
pedig nem az.
Istennek hívod,
pedig nem az.

Nevükön szeretném nevezni õket
ilyenkor alkonyatkor.
Kinyúl értem bizonytalan szavuk,
megölel láthatatlan karjuk
s úgy ringok el a titkok titkán,
mint az anyám ölén.

I. BELÉPÉS
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Az egyház meglévõ, kialakult életfolyamatai biztosítják azt a területet,
ahol a poimenikai szolgálat végezhetõ. Fontos megvizsgálni és ismerni,
hogy milyen jól mûködõ, hagyományos keretek (pl. gyülekezeti szokások,
al kalmak, ünnepek) állnak rendelkezésünkre a lelkipásztori szolgálat vég -
zé séhez. Emellett jelentõs szerepe van a megváltozott körülményekhez ru -
gal masan alkalmazkodó, új keretek bátor tervezésének és új alkalmak el -
in  dításának (pl. idõskorúak délelõtti bibliaórája, speciális gyülekezeti ki -
rándulások, témafeldolgozó alkalmak bibliaórák helyén, beszélgetõ órák a
gyülekezetpedagógiai füzetek alapján stb.)

A lelkigondozás feladatát az egyik legszélesebb körben elterjedt irány -
zat (Dietrich Rössler) alapján legjobban úgy lehet meghatározni, hogy se -
gít séget nyújt az élet felõli bizonyosság (élni akarás, életkedv) megtartásá -
hoz. A feladat az élni akarás erõsítése, táplálása, megújítása vagy megala -
pozása. Rössler3 gyakorlati teológiáját (1986) úgy építi fel, hogy benne há -
rom részt különböztet meg: 1. Az egyes ember (Der Einzelne) 2. Az egy-
ház (Die Kirche) 3. A társadalom (Die Gesellschaft). Magát a lelkigondo-
zást (poimenikát) pedig az elsõ részben a vallás – személy – diakónia hár-
mas felosztásának egységében tárgyalja.

A lelkigondozás feladatát csak úgy lehet megérteni, ha az élni akarás és
az életképesség összefüggését is megfigyeljük. Az életképesség függ az élni
akarástól, de az élni akarás független az életképességtõl. Erre példa a be -
tegség, amikor valaki veszélyeztetettnek látja az életképességét. A lelki -
gondozás feladata éppen az élni akarás erõsítése, igénylése és elmélyítése.
A poimenika számára ezért is lényeges alap a következõ gondolatmenet.

A gyülekezetben végzett lelkigondozói munka alapvetõ kérdései
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a) Az élet felõli bizonyosság az egzisztenciám alapja fe -
lõ li bizonyosság.

Az élni akarás nem egyszerûen annak az érzése, hogy
„itt vagyok”, „jelen vagyok”, „élek” – vé let le nül vagy
nem tudom, „miért”, „mi célból”, hanem tudatosan
vállalom az életemet. Az élni akarás azt jelenti, hogy
a saját egzisztenciámat vállalom.

Az alap az errõl való meggyõzõdés. Amikor ez el -
bizonytalanodik vagy kétségessé válik az élet kö rül -
mények vagy a személyes sorsban történõ válto zá sok
miatt, akkor ebben a szituációban a ké tel ke dés vallá-
sos kérdéseket ébreszt, amelyekre az em ber feleletet
vár. A testi és lelki egészség egésze és összefüggése is

EGZISZTENCIA

„vallásos szó”

kommunikáció



fontos. Amit ebben a szituációban a lelkigondozótól
el várunk, az a személyes „vallásos szó” (beszéd),
ame lyik ezt a szituációt meg tudja világítani és egy
na gyobb összefüggésbe felemelni. Hogy ez elvégez -
hetõ legyen, szükség van a lelkigondozó lelki érett sé -
gére épp úgy, mint arra a kifejezõ erõre, amely lehe -
tõ vé teszi a „vallásos szó” közvetítését.

b) Az élet felõli bizonyosság (élni akarás) tágabb érte -
lemben az életben való tájékozódás igénye. 

Ez olyan életgyakorlatot, amely nem nélkülözhet
alap felismeréseket és kritériumokat. Ezek kialakítása
és megõrzése fontos feladat. Az életút különbözõ je -
lenségeit hogyan tudja valaki értelmezni, hogyan tud
irányt találni, és milyen szabályokat állít fel, amelyek
képessé teszik arra, hogy eligazodjon és folyama to -
san tudjon tájékozódni? (Szülõ dilemmája a gyer-
meknevelésben: Adtam-e elég információt és orientá-
ciós pontot?) Az a képességünk érvényesül itt, hogy
biztonsággal tudjunk különbséget tenni lényeges és
lényegtelen; igaz és hamis érzés; hasznos és káros
esemény között. Az életben történõ orientáció az
érett személyiség kialakulása szempontjából is dön -
tõ. Az emberi életút azonban nem csak fejlõdésbõl,
sikerbõl, eredménybõl, ún. elõrelépésbõl áll, hanem
megjelenik benne a bukás, a veszteség, a sérülés, a
visszaesés és a fenyegetettség is. Amikor ez a tájé ko -
zó dási képesség veszélybe kerül, akkor nyílik lehe tõ -
ség a lelkigondozói beszélgetésre. Többnyire az a lel -
ki pásztori munka legjellemzõbb helyzete, amikor a
lel kigondozott bajban van, nehéz napokat él át és
szür keség veszi körül, élete leszállóágba került. Fon -
tos a kritikai segítségnyújtás, hogy a lelkigondozott
re víziós képesség helyreálljon. Azokat a fejlõdési te -
rü leteket és folyamatokat kell erõsítenünk, amellyel
visszanyerheti valaki az élet felõli bizonyosságát (él -
ni akarását). Ezt nevezzük pedagógiai aspektusnak a
lel kigondozásban, poimenikában. 

I. BELÉPÉS
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Tanulási és érési
folyamat

Motiváció



A növekedési, fejlõdési és érési folyamat kulcsszó -
vá vált a modern poimenikában. Már Asmussen4 a
„lelki vezetésen” elsõsorban „nevelést” ért. Riess5 pe -
dig eduktív lelkigondozásról szól, ahol a növekedés
motívuma rendkívül jelentõs. Faber/Schoot6 poimeni -
ká jában pedig Faber a rogersi beszédterápiát ülteti át
mint egy pedagógiai programot. Clinebell7 még töb-
bet vár el egy ilyen növekedési (fejlõdési) folyamat-
tól, és ebben látja a lelkigondozás lényegét.

Ennél a vetületnél fontos a pszichológiai meto di -
kák ismerete és mérték szerinti felhasználása. A régi
lelkigondozói (nevelõi) aspektus a modern irodalom-
ban új szerepet kap abban az értelemben, hogy az
egyéni életútra való képesség, az önállóság fej lesz té -
se, az érett személyiség kialakulása vonzó kutatási
te rületek a mai poimenika számára is. Egyéni fejlõ -
dés és személyes érési folyamat jelen van a lelkészi
szolgálatvégzés egész keresztmetszetében. Nemcsak
életkori összefüggésben, hanem eltérõ élethelyzetek-
ben is. (Példák: a lelkigondozó feladata a gyászolót
se gíteni abban, hogy a gyász egyes szakaszait átélje;
az öregedõ embert empátiával kísérni az öregedés
„is kolájában”; a munkanélküli embernek segítséget
nyújtani abban, hogy el tudja fogadni a megváltozott
körülményeket; tipikus feladatot jelent az egyes élet-
szakaszokba történõ belépés segítése: pubertás, vál-
tozó kor, nyugdíjas évek kezdete stb...)

c) Az élet felõli bizonyosság (élni akarás) az élet közös -
sé gi vonatkozásaiban is bizonyosság. 

Az élet csak másokkal való kapcsolatban értelmez he -
tõ és élhetõ, és ez elõfeltételezi azt a képességet,
hogy csak kölcsönös bizalom alapján kivitelezhetõ.
Szük sége van minden embernek arra, hogy egy cso-
portban vagy egy közösségben helye és szerepe le -
hessen. Mindkettõ nagyon hangsúlyos, hiszen akkor
él hetõ az élet, ha nem kell védekezõ állásba mene -
kül ni vagy elõfeltételek és fenntartások özönétõl fél -
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ni. Fontos, hogy az ember megismerje a súlyát és a
szerepét a közösségekben. Sok konfliktus és krízis
hátterében ennek az ismeretnek a hiánya vagy irreá -
lis felbecsülése áll. 

Legtöbbször már az is elegendõ ok a lelkigondozó
figyelmének felébredésére, ha eltûnnek emberek a
kö zösségekbõl vagy visszafogottan, „fékezetten” van-
nak jelen. A közösségi kapcsolatok, illetve a közös -
ségben játszott (elért) vagy kialakult szerep visszafej -
lõdése komolyan számításba veendõ jelzés. A lelkész
odaállása a mellé a személy mellé, akinél a fenti vál-
tozás bekövetkezett, látható, feltûnõ a gyülekezeti
(egyházi) közösség számára. Ez a lépés példaként is
hathat egy közösség életében. Nevezhetjük diakóniai
szerepnek és feladatnak. A diakóniai meghatározott -
ság nak az az egyik legfontosabb megnyilvánulása,
hogy odaáll amellé, aki nélkülöz, aki bajba került,
aki nek az embertársi közösséggel nincs igazán kap -
cso lata. (Példák: valaki nem vállal szerepet a gyüle -
ke zetben, pedig mindig aktív volt; valaki nem szól
hozzá az egyházközség ügyeihez, pedig mindig meg -
szólalt; elfogynak a mesélõ történetei; aki hetente te -
lefonált, az két hónapja néma; aki mindig be szokott
nézni a lelkészi hivatalba, hetek óta csak vasárnap
jön istentiszteletre, és mindig el is siet, stb...)

Ebben az irányban kell megemlítenünk Scharfen -
ber get8, aki ezt a helyzetet úgy említi meg, hogy a lel -
kigondozói segítség (Beistand) „kapcsolatépítõ és
kapcsolatot igénylõ magatartás” – tehát a lelkigondo -
zói alapmagatartás mindig közösségi. Stollberg viszi
tovább ezt a gondolatot vallásos összefüggésben, és õ
már „az elfogadhatatlan elfogadásáról” és a „felvehe -
tet len felvételérõl” beszél.

Ez a diakóniai aspektus a legrégebbi eleme az
egyház poimenikai szolgálatának abban az értelem-
ben, ahogy a nélkülözõkhöz való odafordulást gyako-
rolták már az õskeresztyénségben is. Mára már en -
nek alakult ki a legnagyobb területe: a segítõszolgá -
lat ban intézményesített változattá fejlõdött, mivel ki -
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Összefoglalva: A fenti három elem elkülönülten, de elválaszthatatlanul is
értelmezhetõ. Az egyes eseteknél, cselekvéseknél különbözõ módon és
más-más arányban jelentkeznek, de mindig az „egyes eset” dönti el, hogy
melyikre van nagyobb szükség. A lelkigondozó lát rá az esetre és ítéli meg,
hogy mire van leginkább szükség.
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fejezhetetlen mértékben megnövekedett a krízis, az
izoláció és a depraváció fenyegetése. Ezt a diakóniai
vezérmotívumot megtaláljuk a reformátori gyakorlat-
ban is, a megbocsátás hivatalának gyakorlásában,
ahogy a gyóntatóatya (lelkiatya) gyakorolta ezt, nem
a gyónás és a megtérés kényszerével, hanem a meg-
bocsátás egyedüli középpontba helyezésével.
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2. Mit jelent a poimenika gyakorlása az emberi életben?

A lelkigondozói feladatvégzés mindig egy olyan szituációban jön létre,
ahol az érintett személy egész életének összefüggését látnunk kell. Minden
esemény (pl. egy krízis) része egy egész összefüggésnek (egy életút egé -
szének egy szakasza), az élettörténet egy aspektusa. A lelkigondozás ré sze -
sedés (részvétel) egy idegen élettörténetben, egy másik ember életében.
Ré szévé válik annak, és nemcsak egy hivatal funk cióját tölti be.

A lelkigondozó személyisége a lelkigondozásban nagy jelentõséggel rendel -
kezik, hiszen ezt osztja meg a gondozó a gondozottal, és ez nem egysze rûen
és nem elsõsorban hivatalos és elsajátítható tulajdonság, hanem ké pes ség,
amiben részesedik a másik ember. Egy bizonyos fokú önátadás is szerepet
kap a folyamatban. Ezért is fontos tudnunk, hogy a lelkigondozói (poime -
ni kai) beszélgetés minõsége, milyensége nemcsak a gondozott fel cserél he -
tetlen sajátosságán múlik és nemcsak ezáltal meghatározott, ha nem a lelki -
gondozó felcserélhetetlen, egyedi sajátosságán is. A két élet ta lálkozásakor
a két személy sajátosságai is közelebb kerülnek egymáshoz. Ezek egyedi ér -
tékek és karakterek. Nem átalakító tevékenység a lelkigondozás elsõdleges
célja. Mindkét személyiségnek érvényesülnie kell a lelki gondozói kapcsolat
egész ideje alatt. Más a feladat, de a résztvevõ személyiségek értéke egyenlõ.

a) A lelkigondozói személyiség érvényesülése

Igaza van Rössler elméletének abban is, hogy a vallásos szó, a tanulási és
fejlõdési folyamat, az odaállás, a segítés a szenvedésben és az elhagyatott -
ságban az érintett személyek személyiségének érvényesülése és megva ló -
sulása. Színes egyéniség képes csak arra, hogy a sokfelõl érkezõ különfé le
embereket fogadni tudja. (A kommunikációképesség adottság, de fej leszt -
hetõ is.) A személyiségnek ezért van döntõ szerepe a lelkészi/lel ki gon do -
zói hivatásban, hivatásbeli fogásokkal, gyakorlattal nem helyettesít hetõ.
Nem pótolható a személyiség ilyen mélységben jelentkezõ hiányos sága
sem. Ezért is fontos tudatosítani, hogy nem mindenki képes a segítõi pá -
lyára, nem mindenki alkalmas arra, amit a lelkigondozói munkavégzés
megkövetel. Nagy jelentõssége van a pályaválasztásnak. A teológiai hall-
gatók a felvételi vizsgán sokszor elmondott mondata: „Azért választom ezt
a pályát, mert másokon, az embereken szeretnék segíteni.” Nincs kizárva,
hogy aki ezt mondja, épp az szenved a legnagyobb segítséghiányban...

Az egyházban végzett poimenikai munka rendkívüli módon függ a lel -
kész személyiségétõl, személyi alkalmasságától. Ez alól nem ment fel sem-
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miféle szeretetteljes és túlzott biztatás vagy hamis alapokon nyugvó elis-
merés, esetleg elnézõ megbocsátás sem. Lelkészek nem ritkán hallanak
gyülekezeti tagoktól ilyesfajta biztató mondatokat: „Mégiscsak jó, ha ezt
tetszik csinálni, mert ki lenne akkor a lelkészünk...” „Nem baj, ha sok min-
den nem megy a gyülekezetben, ma ilyenek az emberek...” Az alaptalanul
mentõ, változtatásra nem serkentõ megnyilvánulások rendkívül veszélye-
sek a lelkészre nézve, akinek szüksége van a kritikai hangra és az igé nyes -
ség megnyilvánulásaira.

b) A lelkigondozás komplex kapcsolati rendszere

A lelkigondozás az egyházban az elhívott személyek szolgálatán keresztül
valósul meg (külsõ és belsõ elhívás fontossága!) úgy, hogy az a poimenikai
alapmeghatározottságot nem téveszti szem elõl. Összetevõi: Isten igéje, a
hirdetendõ, elmondandó szó, a közvetített üzenet (személytõl személyig);
az állandóan mûködõ fejlõdési és érési folyamat mint tanítási és nevelési
hatóerõ; a befogadás, elfogadó gyülekezet ill. egyházi közösség a kisebb és
nagyobb koncentrikus körök szerinti lehetõségével (a pár fõt jelentõ biblia -
óráktól az istentiszteleti közösség vagy a gyülekezet-egyház nagy családjá -
ig). Ebben a nagy összefüggési rendszerben tudja gyakorolni az igehirde-
tõi, tanácsolói és terápiás szolgálatát a lelkigondozás. Ezeknek a kölcsön-
hatásoknak a mûködése (vagy mûködésképtelensége) tükrözõdik vissza a
lelkigondozás egész területén. A lelkigondozó számára is csak ennek a
nagy kapcsolati rendszernek a felismerése teszi elviselhetõvé a feladatát és
az azzal járó belsõ feszültséget. A lelkigondozás nem önmagában valósul
meg, nem gyakorolható elszigetelten, és nem mindig ott van a terápia,
ahol a diagnosztizálás történik; létezik indirekt gyógymód is. 

Bátorításul – ha most kétsége támadt valakinek az alkalmasságáról –
álljon itt egy rövid idézet egy fiatal lelkésztársunktól, aki a reformátor
Luther nagyságáról ír: „Luthert nagy embernek tartják. Legfeljebb arról fo -
lyik a vita, miben volt nagy. Ha õt magát kérdeznénk meg errõl, bizonyára
hangosan utasítana el minden tiszteletet. Mûvei – fél évezrednyi távolból
is – ezt üzenik: »Ember! Bajban vagy! Szükséged van Jézusra!« – és ezt
nem elhitetni akarta. Azért mondta, írta, tanította, magyarázta fáradhatat -
la nul, életét is kockára téve érte, mert ez az igazság. Luther pap volt. Tette
a dolgát.”9 Valójában a mi lelkigondozói munkánknak is lehet egy ilyen kri -
tériuma; „tette a dolgát...” – ki-ki tegye a dolgát, és se többet, se keveseb-
bet ne képzeljen a fontosságáról és a küldetésérõl, mint amennyit a poi -
me nikai alapmeghatározottság ismerete megenged.
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II. A lelkigondozás minõségi kérdése

1. Mi tekinthetõ lelkigondozásnak?

Nagyon gyakran minden komolyabb értékelés és átgondolás nélkül lelki -
gon dozói munkavégzésrõl beszélünk akkor is, amikor egyáltalán nem folyt
ilyen minõségû szolgálat. Másfelõl helye van a legegyszerûbb megközelí -
tésnek is: tágabb értelemben minden lelkészi munkavégzés tulajdonkép-
pen lelkigondozás. Mégis szükséges megfogalmaznunk azt, hogy a lelki -
gondozói munkának bizonyos minõségi követelményei vannak. Ehhez leg-
elõször át kell tekintenünk a lelkigondozói irodalom két klasszikusának,
Asmussennek és Thurneysennek az álláspontját. Az õ elgondolásuk sze -
rint, de különösen Thurneysen alapján: 

Lelkigondozásnak tekinthetõ az a segítõ jellegû lelkészi munka, amely
az egyes emberre irányul a lelkészi munka speciális eszkö zei vel, hogy
ezáltal Isten igéje megszólítsa õt, és a gyülekezeti közös ségben a gon-
dozott a Krisztus-követés útját gyakorolhassa.10

Fontos világosan látni, hogy a lelkigondozás mint lelkipásztori munka
és az egyéb segítõi szolgálat lelkigondozói tevékenysége között létezik egy
alapvetõ különbség: számunkra a cél és az eszköz nem lehet más, mint a
mindennapi életben megvalósuló keresztyén életvitel gyakorlása. „A lelki -
gondozás olyan eszköz, amelynek az a célja, hogy az egyént – mivel Isten
nem akarja kiengedni a kezébõl – a prédikációhoz és a szentségekhez,
ezzel pedig Isten igéjéhez elvezesse, a gyülekezetbe betagolja és megtart-
sa benne. Ilyen értelemben a megszentelés és a fegyelmezés eseménye; ál -
tala a gyülekezet látható alakjában épül és élõ marad, az egyént pedig ez
az esemény lelki elhagyatottságától és pusztulásától menti és õrzi meg.”11

(Lelkigondozás mint egyházfegyelem – itt tükrözõdik a kérügmatikus lel -
ki gondozói irányzat alapvetése.) A lelkigondozás ezért mindig Isten színe
elõtti tevékenység a lelkészi élet spirituális karakterével.

Nem kell és nem is szabad a mi speciális lelkészi szerepünket feladni
vagy a konkrét szolgálatokra átalakítani, „alkalmasabbá” formálni. Dön -
tõen fontos az alapvetõ identitás kérdése: A lelkész, amikor a lelkigondo-
zást végzi, megmarad lelkésznek. Súlyos veszélyeket rejt az a mentalitás,
amely keresi vagy az orvos, vagy a pszichoterapeuta szerepét, és esetleg
lelkészként ezt a szerepet próbálja átvenni.
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A lelkigondozás számára az alapvetõ feladat a következõ szempontok
figyelembevételével történõ szolgálatvégzés:

• a Krisztushoz segítés alaphelyzete 
• a keresztyén élet küzdelmeinek vállalására történõ buzdítás
• a közösségi életbe való elindítás szükségessége 
• az igéhez való kapcsolódás
• a személyes megállás Isten elõtt 

Ezek azok a speciális területek, amelyek nem hiányozhatnak a lelkész lel -
ki gondozói gyakorlatából. Ezek megismerése, illetve valóságos felválla lá -
sa, valamint a gondozó és gondozott viszonyában történõ megvalósulása
te szi lelkigondozássá a munkánkat. Egyúttal azt is ki kell kötnünk, hogy
csak olyan módszereket és eljárásokat vállalhat fel a lelkészi lelkigondo-
zás, amelyek ezen kitételeknek nem mondanak ellent. Látnunk kell azt is,
hogy a lelkigondozást sok esetben – ha nem érvényesülnek a teológiai kri -
té riumok eléggé – csak egy lépés választja el a kuruzslástól és a babonás
gyógymódok kusza világától, illetve a dilettáns próbálkozások veszélyes
te rületétõl.

Így kell megvizsgálnunk azt a kérdést is, hogy hol helyezkedik el a lel -
ki gondozástan (pásztori pszichológia) a teológia és pszichológia összefüg-
gésében. Erre a kérdésre az a felelet látszik a legelfogadhatóbbnak, amit
Manfred Seitz, erlangeni gyakorlati teológiai professzor fogalmazott meg.
Szerinte a lelkipásztori pszichológia (poimenika) az egyház szolgálata az
emberrel (az emberen) a teológia és a mélypszichológia között.

A pásztori pszichológia állandó kérdése a „határ” kérdése: Meddig kell
elmennem az egyes ember problémájának felvállalásában? Hol a lelkigon-
dozás határa? Erre a kérdésre nincs olyan válasz, amely minden esetre ér -
vényesen, egész pontosan meghatározná és egyértelmûvé tenné azt, hogy
milyen súlyosságú eseteknél mondhatja ki a lelkész, hogy innen már nem
az õ feladata a gondozás. Mégis létezik ilyen válasz: amikor a lelkigondo-
zó valamilyen súlyosabb lelki betegségre utaló jeleket észlel (a beszélgetés
stílusában, tartalmában, a gondozott magatartásában, nonverbális jelek-
ben), segítse gondozottját szakértõhöz. Nyilvánvalóan fennáll ennek a kö -
te lezettsége akkor is, ha felismerhetõen egy szervi megbetegedés húzódik
meg a lelkigondozói folyamatban feltárult lelki betegség mögött. 

Két dolog rendkívül fontos ebben a vonatkozásban a lelkigondozói
munka szempontjából:
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a) Határozottan lépjünk akkor, amikor ez a továbbadás (továbbve ze tés)
megtörténik. Ne akarjunk görcsösen megtartani magunknál olyan ese -
 teket, ahol a mi képességünk és adottságunk határát már érzé keltük!
Tudjunk elengedni embereket magunktól! Az elengedés rendkívül
fontos szerepet játszik a lelkigondozásban, több vonatko zásban is.

b) A továbbadási tevékenységünkben is fejezzük ki azt, hogy segítõ
szándék vezet minket. Nem szabadulni akarunk egy megoldhatatlan
problémától, hanem odasegíteni a gondozottat ahhoz, akinek na -
gyobb vagy speciálisabb felkészültsége van, és alaposabban ismeri
az adott területet. Rengeteg múlik itt azon, hogy ne légüres térben
ma radjon a gondozott, hanem egy „másik kézbe” kerüljön át.

Ebben az összefüggésben is fontos arra ügyelnünk, hogy legyen a kör -
nyezetünkben orvos ismerõs (esetleg gyülekezeti tag), pszichológus, akivel
ezeket a határkérdéseket meg tudjuk beszélni. Nem sok negatívabb megol -
dás van annál, minthogy önmagunkra nézve ígérünk a gondozottnak olyan
segítséget, amelynek az elemi feltételei hiányoznak. Az õszinteség nél kü -
lözhetetlen része a lelkészi lelkigondozásnak. Óvakodni kell a könnyelmû
ígérgetésektõl ezekben a helyzetekben.

2. Mit érhet el a lelkigondozás?

A lelkigondozás valóságos kísérõ szolgálat a ránk bízottak életében. Nem
mi oldunk meg lehetetlen, megoldhatatlannak látszó kérdéseket, hanem
Is ten színe elõtt, Isten igéjének erejére hagyatkozva és a Szentlélekért tör -
ténõ imádság gyakorlásában végezzük feladatainkat. Nem saját metodikát
és el képzelést hirdetünk vagy valósítunk meg, hanem a „nekünk adottat”
su gá rozzuk tovább. Nem kevés ez? Elegendõ erre gondolni akkor, amikor
a lel ki  gondozás célját és lehetõségeit vizsgáljuk? Azt gondolom, fontos lát-
nunk a korlátainkat is. Azt kell tennünk, amire a lelkészi hivatal lehe tõ sé -
get ad. A mi sajátos elhivatásunknak megfelelõ területen szabad igazán
mo zognunk.

A lelkigondozás rátekintés – Isten nyugalmából és Isten sze re tetével.
A lelkigondozás magatartás – tapasztalattal és megértéssel A lel ki -
gondozás cselekvés – a beszéd, a tett és a kísérés által. (M. Seitz)

A lelkigondozás célja, hogy segítsen az emberen, de ebben a folyamat-
ban nem a lelkigondozó a legdöntõbb közremûködõ és megvalósító, ha -
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nem Isten irgalma és jóindulata vég -
zi munkáját a mi tanúskodásunkon
ke resztül. Ezért fontos helyünket
nem a gondozott, a ránk bízott felett
lát ni, hanem mellette és Isten cselek -
vése alatt. Ezt az alázatot kell a lel -
ki pász tornak naponta tanulnia, gya -
ko rol nia és példaként megélnie a
gyü le kezeti közösségben. Hogy a
lel ki gon dozói irányzatok (ld. ábra)
közül melyiket érezzük közelebb
ma gunk hoz, az egy a személyisé -
günktõl, ké pességünktõl és kegyes -
sé günktõl füg gõ választás eredmé -
nye. De az alapmagatartásunkat és
cselekvésünket a megbízatásunk
iránti alázatnak kell meghatároznia.
Ez ne legyen meg kér dõjelezhetõ. Fel
kell fedeznünk – mint sok más te -
rületen is a lelkészi szolgálatban – a
feladatunk különle gességét és meg -
ismételhetetlen, egy szeri lehetõsé -
gét. Aki hozzánk ér ke zik a problé -
májával, vagy akihez ne künk sikerül
megérkezni a felkínált lehetõséggel,
az az ember személy szerinti fele lõs -
ség az életünkben. Nem kényszer,
ha nem lehetõség. Nem kö telezõ
gya  korlat, hanem kü lönleges alka-
lom, hogy „Isten embe re ként” be -
léphes sünk a másik em ber életé be.
A cél elõttünk sem lehet más, mint
az elsõ keresztyén kö zös ségek éle té -
tõl elindulva mind a mai napig tartó
döntés: a szolgálatba va ló be állás.
El térõ képességünk van sze  mélyen -
ként is, de a pasztorális maga tar tá -
sunk és képességünk – mint minden
más – ajándék Isten tõl, és mint
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Lelkigondozói irányzatok

1. kérügmatikus lelkigondozás
„Homiletikai lelkigondozás” – meg hosz -
szabbított igehirdetés – igehir de tés
négyszemközt – meg térés mint „meg -
rázó ese mény” (As mussen és Thurney -
sen)

2. tanácsadó lelkigondozás
Napjaink legelterjedtebb irányzata. Ne -
vezhetjük terapeutikus vagy part ner -
centrikus lelkigondozásnak is. Lé pésrõl
lé pésre valósul meg. Leg fõbb képviselõi:
Clinebell, Hans  Joachim Thilo, J. Schar -
fenberg, Riess, D. Röss  ler, Stollberg.
Az ember rekonstrukciója az alap vetõ fel -
adat és cél (Rössler). Az em ber sza bad -
sá gának, nagykorúságának helyre állí tá -
sa (Mein Auftrag – Deine Freiheit [az én
fel a datom – a te szabadságod]; Stoll berg)

3. nuthetikus (normatív) lelkigondozás
A helyes utat megmutatni, szívére kötni,
inteni (Példabeszédek köny ve). J. E.
Adams: Competent to Counsel 1970.
USA – né metül Befreiende Seelsorge
1972. – Handbuch für Seelsorge 1976.
Adams szerint a lelkigondozás egyet len
célja bûnismeretre segíteni az embert.
„A bûn az egyetlen olyan probléma, ami -
vel a lelkigondozónak foglalkoznia kell.”
„Min den lel ki probléma mögött valami-
lyen bûn lappang, és erre csak a Jé  zus -
sal való pozitív viszony ad meg oldást.”

4. hitre segítõ lelkigondozás
Helmut Tacke: Glaubenshilfe als Le -
benshilfe 1975. Neukirchen.
„A keresztyén hitnek lelkigondozó mi nõ -
sége van, mert megigazító funkcióval ren -
delkezik.” (Hit által iga zul meg az ember)

Isten

Lelkigon -
dozó

Gondo -
zott

Lelkigondozó

Isten Gondo -
zott



ajándék megõrizhetõ, ápolha tó, fej -
leszthetõ, „munkába ál lít ha tó”. Ter -
mészetesen ezen azt is ért  jük, hogy
szüntelenül törekedni kell a fenn -
tartására és fejlesztésére, ami tré -
ninggel, sõt bizonyos asz ké zissel ki -
vi telezhetõ lelkészi feladat. Ellen ke -
zõ esetben elkorcsosul, és használ -
ha tatlanná válik ez az aján dék, és ez
vég sõ soron oda vezet, hogy nem
tud ja vállalni a lelkész a lelkigondo-
zás kemény küzdelmét.

A lelkészi szolgálat mindenna-
pos tevékenységében gyakorolt lel -
kigon dozásban a következõ hét lé pé -
ses alap helyzetet szemünk elõtt kell
tartanunk.

A bibliai alapokon nyugvó (felépülõ) lelkigondozás alaphelyzete
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A lelkigondozás célja annak a cso -
 dának a felismertetése, hogy ho gyan
avatkozik bele az életünkbe a Krisztusba
vetett hit, milyen ösz tön zéseket ad, és
milyen változásokat idéz elõ, milyen ön-
és világér tel me zést kölcsönöz, milyen
kon zekvenciákkal jár.

• a Biblia használata saját szavaink kal
• Isten irgalmassága alapján inteni és

vi gasztalni
• a lelkigondozó az evangélium „ta nú -

ja”
• a lelkigondozó úgy segítheti a má sik

embert hitre, hogy maga is hitben van
• erõs kritikát gyakorol a tanácsoló lel -

kigondozáson, de a kommuni ká ció
te rén elismeri pozitív hatá sát

• Isten ítélete és kegyelme nem a cso -
portdinamikai dimenzióknak nyí lik
meg, hanem egyedül a hitnek

1. Elhivatás a lelkigondozásra – észrevétel, felfe de zés, „a lelkigon-
dozás kezdete” –

2. Belépés, küldés egy élethelyzetbe – a találkozás –

3. Hittel történõ meg szólítás – a beszélgetés, kom munikáció meg-
valósulása –

4. Jézus nevében tör ténõ közeledés és Jé zus neve alá he lyezés –
segítés, rámutatás a segítségre –

5. Új életre segítés (ki mozdítás) – válaszút, tovább é lés felé moz dí -
tás –

6. A megváltoztat ha tat lan – a döntés – 
• ahol nem tudunk se gíteni → orvosi se gítség
• ahol tudunk se gí te ni → válaszút, programadás

7. A gyülekezeti közösség élete mint a kísérés, gyógyulás, megma -
ra dás eseménye – kísérés, hordozás –

ELHIVATÁS

BELÉPÉS

MEGSZÓLÍTÁS

KÖZELEDÉS

SEGÍTÉS

DÖNTÉS

KÍSÉRÉS
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A lelkigondozás számára az igazi cél és eredmény az lehet, hogy a gon-
dozottat el tudja engedni a gyülekezeti közösség megfelelõ területén, ahol
a kísérésnek és a hordozásnak egy egészen új formájában éli meg azt, amit
korábban már megtapasztalt a személyes lelkigondozás szakasza alatt.

3. Állandó kritériumok megfogalmazása

A lelkigondozás minõségi vizsgá la tá -
nál az alábbi állandónak tekint he tõ
kritériumokat tudjuk megfogalmaz ni:

• a lelkigondozás alapvetõ tájé -
ko zódása a Szentírás kijelenté-
sein törté nik

→ SZENTÍRÁS 
• a lelkigondozás felvállalja az

embert a maga teljes egysé gé -
ben, és a lelkészi magatartás
általános és speciálisan lel ki -
gondozói sajátosságai alapján
közelíti meg a gondozottat 

→ ANTROPOLÓGIA
• a lelkigondozó és a gondozott

között az Isten vezetése elõtti
alázat az összekötõ kapocs

→ SZOTERIOLÓGIA
• a pszichológia mint fontos se -

gédtudomány jelenik meg, de
ezzel nem szorul háttérbe a
teológia jelentõsége sem 

→ PASZTORÁLPSZICHO -
LÓGIA 

• a lelkigondozás az egyház egé -
szének összefüggésébe ágyazot -
tan és az egyes közvetlenül érin -
tett gyülekezeti közösség életmû -
ködésében va ló sul meg, illetve itt
kíséri tovább az érintett embert

→ EKKLEZIOLÓGIA

Bibliai teológiai
alapvetés

A lelkigondozás helye és szerepe a
nagyobb rendszerek kapcsolatában

Szoteriológiai
küldetéstudat
megerõsítése

Antropológiai
kérdések fel -

tárása

Teológia

LELKIGONDOZÁS
FOLYAMATA

Mélypszichológia

Pasztorálpszichológiai kutatások
ismerete

Ekkleziológiai összefüggések



A különleges helyzetet jól bemutatják számunkra H. Tacke 1976-ban
meg fogalmazott tézisei. Tacke tételein mutatható be a hitre segítõ lel ki -
gon dozás krisztológiai szemlélete.

H. Tacke: Tézisek a lelkigondozás helyzetérõl12

1. Az egyház jelentõségét ma lelkigondozói gyakorlatán mérik le. Az egyház irán-
ti szeretet csakúgy, mint az egyház iránti kritika jelenleg az egyház lelkigondozói
tevékenységének kérdésére koncentrál. Ez az aspektus minden gyülekezet szá má -
ra kihívást jelent és olyan várakozást, amely újfajta és szokatlan erõfeszítésekre
ösz tönöz.

2. Az egyházi lelkigondozás elméletét és gyakorlatát együttesen kell átgondolni,
hatókörüket pedig bõvíteni. A lelkigondozás már nem csupán a prédikáció segéd-
funkcióját jelenti, hanem teljes önállóságot igényel magának. Már nem „a prédiká-
ció meghosszabbított karja” (Thurneysen), hanem talán az egyetlen kéz, amelyet
még az egyháztól idegenek elérnek.

3. Napjaink lelkigondozói mozgalma a lelkigondozói képzésre és módszertani se -
gítségre vonatkozó sokféle kínálatával a „lelkigondozás óráját” jelzi, és megkísér-
li a lelkigondozói magatartást taníthatóvá és tanulhatóvá tenni. El kell ismernünk
és üdvözölnünk kell azt a szándékot, amely az egyházi lelkigondozást ki akarja ve -
zetni tradicionális és messzemenõen az improvizációra hagyatkozó gyakorlatából,
és neki megfelelõ, kötelezõ normákkal akarja ellátni.

4. Az amerikai inspirációjú lelkigondozói mozgalom legfontosabb, a lelkigondozás
egészére ható szempontja az un. „client-centered”, vagyis partnercentrikus alapál-
lás iránti igény, amelyet minden lelkigondozói megnyilvánulásban elvár. Az egy-
ház igehirdetési megbízatása ennek a beállítottságnak útjában állhat. A lelkigon-
dozói proprium a segítséget keresõ partner elvi ranglistáján elõkelõbb helyen áll,
mint az igehirdetési, illetve tanítási proprium.

5. A „dialektikus teológia” lelkigondozói koncepcióját kérdõre kell vonnunk – in -
kább elméletben, mint gyakorlatban – azzal kapcsolatban, hogy nem csábít-e arra,
hogy a kliensre, a partnerre „ráprédikáljon” ahelyett, hogy konfrontálódni merne
az emberi zavarokkal és gondokkal. Az odafigyelés és a beleérzés (empátia) olyan
lelkigondozói tulajdonságok, amelyeket el kell sajátítani, mert ezek nem adódnak
automatikusan a lelkigondozó „teológiai egzisztenciájából”.

6. A lelkigondozás legfontosabb médiuma a beszélgetés. Az evangélikus lelkigondo -
zás kulcsproblémája az evangélium beszédszerû, beszédbe illõ továbbadásában áll.
Nem a közvetlen kérügmatikus, hanem az esethez alkalmazkodó, a szituációval ösz -
szehangolt beszéd közvetíti helyesen az evangéliumot. Nem a bibliai idé ze tek, ha -
nem az elmesélt Krisztus-történet vegyíthetõ a beszélgetés feladhatatlan elemeivel.
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7. A lelkigondozó nem terapeuta, hanem tanú. Az egyházi terapeuta szerepétõl
speciális képzettségének tiszteletben tartása óvja meg. Mint tanú Istennek a Krisz -
tusban történt lelkigondozásáról tanúskodik, egyúttal azonban arról is, hogy õ
ma ga is rászorul erre a lelkigondozásra. Az egyházi lelkigondozás valódi partner -
kapcsolatot tesz lehetõvé, mert a lelkigondozó – csakúgy mint partnere – Isten ke -
gyelmébõl él.

8. A lelkigondozó, aki nem elégszik meg a diakóniai segítségnyújtás nonverbális
kommunikációjával, azt tapasztalja, hogy vigasza és biztatása túlságosan „gaz -
dag”, kérügmatikusan túlterhelt, több annál, mint ami a lelkigondozási szituáció-
nak megfelelne. A „megfeszített Istenrõl” szóló evangéliumra történõ koncentrálás
megõrzi a lelkigondozót a hamisan csillogó, vallásos magyarázkodástól.

9. Napjaink lelkigondozói mozgalmát bírálnunk kell amiatt, hogy az orvos-beteg
kép letet átvitte az egyházi lelkigondozásra. A kelkigondozó-terapeuta mûvészetét
ál talában abban látják, hogy elõhívja a partnerben rejtõzõ pszichikai erõket, és ar -
ra segíti a partnert, hogy önmagának segítsen, eközben az önsegélyhez szükséges
potenciálról azt mondja, hogy azt a segítségre szorulónak önmagában kell keres-
nie és megtalálnia. Ennek a gondolkodásnak alapjául szolgáló optimista antro po -
ló gia nem egyeztethetõ össze az evangélikus meggyõzõdéssel.

10. A modern lelkigondozás a lelkigondozásra szoruló ember elfogadásának folya-
matában szeretné az Isten általi megigazítást is megvalósítani. Ilyen módon átsik-
lik a Krisztus-esemény fölött, és a lelkigondozást messianisztikus igénnyel ruház-
za föl. Ezt vissza kell utasítanunk. Isten emberré lételének más a minõsége, mint
a mi embertársi magatartásunknak. Az a kötöttség, hogy az egyházi lelkigondo-
zásnak verbálisan át kell adnia az evangéliumot, megóvja a lelkigondozót saját
funkciójának túlbecsülésétõl.

11. Az egyházi lelkigondozás nem zárkózik el az életmentõ/életsegítõ (Lebenshil fe)
igénytõl. Döntõ feladata azonban a hit segítése (Glaubenshilfe), ez pedig sajátos
életsegítõ szolgálatként valósul meg. A hitnek szerepet kell kapnia a lelkigondo-
zásban, mert a hit megváltoztatja az életet, megvéd hamis viszonyulásoktól, gaz -
da gítja a személyiséget, tehát fontos lelkigondozói konzekvenciákkal bír.

12. A lelkigondozói specializálódás trendje elbátortalaníthatja a gyülekezetet lel -
ki gondozói feladatának végzésében. A mai lelkigondozás nem korlátozódhat csak
a lelkészi hivatalra vagy más intézményes tanácsadó szolgálatokra. A pásztoroló
lel kigondozásnak szüksége van a lelkigondozó gyülekezet folyamatos tevékeny sé -
gé re. Mert a gyülekezet arra hivatott, hogy a másik terhét hordozza, az elesett em -
bert ne csak elfogadja, hanem befogadja. A misszionáló gyülekezetnek ma elsõsor -
ban és mindenek elõtt lelkigondozói szereppel kell nyilvánosságra lépnie. Ehhez
szük séges a munkatársak képzése, hasonlóan ahhoz, mint ahogy a telefonos lelki -
gondozás területén történik.



III. A lelkész mint lelkigondozó

„Kérdésem: mi a fontosabb, a hivatás szeretete vagy a szakmai felkészültség?
Pótolhatja-e egyik a másikat?”13

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívõknek beszéd-
ben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg meg ér kezem, le -
gyen gondod az Írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanya -
gold el a benned levõ kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vé -
nek kézrátételével.” (1Tim 4,12-16)

1. Mentálhigiéné a lelkészi életpályán

Amikor a lelkészi mentálhigiéné kérdését próbáljuk közelebbrõl megvizs-
gálni, akkor egy alapvetõ kérdést érintünk: Mit nevezhetünk egészséges
lelkiállapotnak a lelkigondozó életében? Alapfeltétel az, hogy a másik em -
ber életének kérdéseivel és problémáival csak akkor foglalkozhat valaki,
ha a saját élete területén az alapvetõ stabilitás biztosított. Amikor a lel ké szi
mentálhigiénérõl beszélünk, mindenek elõtt arra kell gondolnunk, hogy a
lelkész lelki egészsége nélkülözhetetlen a lelkigondozói szolgálat vég zé sé -
hez. Ezzel kapcsolatban három területet külön meg kell említenünk.

1. A lelkész önismerete, önmagáról alkotott képe
Milyen a lelkész önmaga elõtt? Mit jelez vissza a környezete? Hogyan
ké pes ezt feldolgozni?

2. A lelkész empátiakészsége
Mennyire képes odafigyelni a másikra? Milyen mértékben tudja bele -
él ni magát a segítségre szoruló helyzetébe? Túlzott vagy nem elégsé -
ges beleérzés egyaránt nehezíti a lelkigondozás folyamatát.

3. A lelkész hitbeli stabilitása
Állandó kontrollt igénylõ kérdés az, hogy valóban aktív hitélet kíséri-e
a lelkigondozói munkáját. Rendelkezik-e elég spirituális tartalommal
ah hoz, hogy a hozzá érkezõ személyt tapintattal, türelemmel és meg -
fe lelõ mondanivalóval vegye kö rül?

Kijelenthetjük, hogy lelkigondozást csak akkor és úgy szabad felvállal-
ni, ha ezt a három területet rendszeresen megvizsgáljuk. A lelkigondozó
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lelki egészsége munkájának alapfeltétele. Ennek hiánya vagy idõszakos
problémája teszi nehézzé a lelkigondozást. Hiába lenne szükség figyelem-
re, koncentrációra vagy éppen laza és megengedõ meghallgatásra, ha a
lel kész saját belsõ világa ezt nem teszi lehetõvé. Ingerülten, rohanó tem-
póban, vagy éppen napi gazdasági ügyek intézése közben lehetetlen lelki -
gondozói munkát végezni. Folyamatosan szükség van a lelkigondozó belsõ
békéjére, külsõ rendjére és a kommunikációs készség egyértelmû kifejezé -
sé re. Egyszóval legyen a lelkigondozó készen arra, aki és ami hozzá ér ke -
zik, hogy befogadó tér lehessen a közlések számára. Az érkezõ személy va -
lóban személyes találkozást élhessen át, és ne hivatalban töltött „félfoga -
dás” legyen számára a lelkésszel való beszélgetés.

A lelkészi mentális higiéné kialakítása és fenntartása számára a legfon -
tosabb mód szer a személyes felkészülés útja. Fontos, hogy a lelkigondozó
megta lálja és gyakorolja a lelki élet egy személyre szabott módszerét. Az
élõ bel sõ szoba léte nagyon fontos része a szolgálatunknak. Az a lelkész,
aki szü net nélkül „szolgálatot teljesít”, az elõbb-utóbb elveszíti azt a képes -
sé gét, hogy a szolgálatát belülrõl is átélje, és tevékenysége ezáltal hiteles
legyen. Idõt kell szánnia a lelkésznek önmagára abban az értelemben is,
hogy le gyen olyan belsõ lelki gyakorlata, amely felfrissíti, új tartalommal
megtölti és képessé teszi arra, hogy nyugodtan és türelmesen fogadjon el
hozzá forduló embereket, még akkor is, ha õket vagy ügyüket alapjában
véve egyáltalán nem találja kellemesnek. 

A lelkész lelki higiénéje azt is jelenti, hogy nem õriz hosszú távon „õsi
sérelmeket”, és nem tulajdonít hatalmas szerepet az esetleges sértésnek,
amely valamely gyülekezeti ügyben érte, sõt képes átsiklani támadó élû
mondatok fölött. Ez az képesség azért is nagyon fontos, mert így kerülhet
el mindenféle szélsõséges megnyilvánulást és hirtelen kifejezett érzelmet.
A lelkigondozó helyzetében távol kell magunkat tartani a moralizá lástól,
a dogmatizálástól, az általánosítástól és az ítéletmondástól. A véle mény -
nyilvánításnak is csak a beszélgetés végsõ szakaszában, illetve a so rozatos
beszélgetések lezáró részében szabad kifejezõdnie.

Az egészséges lelkigondozói magatartás kulcskérdés, mert ennek hiá -
nyában bele se kerül a lelkész a lelkigondozói munkavégzésbe, hiszen nem
fordulnak hozzá az emberek, hanem inkább eltávolodnak tõle. Ennek a
kudarcélménynek rendkívül nehéz a feldolgozása, és nagyon erõsen ki -
kezdi és megrongálja a lelkészi munka egész területét. A biztonságérzet el -
vesztése, a szolgálatvégzési kedv csökkenése és „bezárkózó lelkészi életvi-
tel” lehet a következménye. Ezzel pedig bezárul egy ördögi kör, hiszen a
lelkigondozáshoz a nyitott és határozott magatartás elengedhetetlen.



2. Amikor a lelkigondozó sérül

Lehetnek olyan helyzetek, amikor észrevesszük, hogy a felvállalt esetek
olyan mértékben befolyásolják a mindennapi tevékenységünket, hogy za -
var ják a lelki nyugalmunkat, és veszélyeztetik stabilitásunkat. Példák le -
het nek erre az esetre az alábbi helyzetek:

• Annyira belemerültünk egy gondozott életproblémájába, hogy zavar-
ja a saját privát életterünket.

• Oly mértékben eltölt minket egy eset, hogy képtelenek vagyunk sza -
ba dulni tõle. 

• Depresszió felé mozdít egy súlyos eset állandó figyelése és kísérése.
• Érzékeli a lelkész, hogy negatív irányban változott lelkigondozói

hoz záállása, ez a felismerés leterheli és lelkiismereti problémát okoz
neki.

Fontos észrevenni azt a folyamatot, amikor a lelkigondozó saját élete
területét veszélyezteti a gondozott által tanúsított magatartás, meghallga-
tott beszéd vagy megismert élethelyzet. Ez az az állapot, amikor nem tu -
dunk szabadulni a látott képtõl, a hallott hangtól vagy az elképzelt élethe-
lyzettõl. Segíteni pedig csak úgy lehet, ha távolságot tudunk tartani önma-
gunk és a gondozott, illetve az õ élete és problémája között. Csak a tár gyi -
la gos megítélés lehetõségének helyzetében szabad pl. tanácsot megfogal-
mazni.

A legfontosabb tudnivaló ebben az összefüggésben, hogy kellõ idõben
észrevegye a lelkigondozó a negatív folyamat jelzéseit. Ebben az esetben
nem szabad erõltetni a lelkigondozást, hanem a lehetõ leggyorsabban meg
kell jelölni egy új lehetõséget a gondozott számára, ahol ezek a veszélyek
valószínûleg nem állnak fenn. Nem szabad szégyellnie a lelkigondozónak,
ha egy ilyen „kudarc” jelentkezik a munkájában, hanem határozottan és
õszintén ki kell lépnie ebbõl a helyzetbõl. A lelkigondozás az a szolgálati
terület, ahol a legveszélyesebb ellenfél a kényszerbõl történõ felvállalás és
a belõle fakadó problémák. 

Fontos számolnunk azonban azzal is, hogy a lelkipásztorolás nem min-
den esetben jelent aktív beavatkozást a gondozott életébe. Ha azonban er -
re van szükség, akkor különösen is veszélyes az a helyzet, amikor a gon-
dozó fokozatosan sérül a gondozás folyamata alatt. Itt is találhatunk egy -
értelmû jelzéseket:
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• Nehézzé válik a beszélgetés, hiányzik az aktív meghallgatás a gondo -
zó részérõl.

• Türelmetlenné válik a gondozó, és túl hosszúnak érzi a gondozottal
eltöltendõ idõt.

• Képtelen megjegyezni az elbeszélések eseményeit és szereplõit.
• Nem tud kérdezni a gondozottól a gondozó, és így egyoldalúvá válik

a beszélgetés.

Amikor ezeket a jelzéseket észleli a lelkigondozó, akkor szükséges egy ön -
vizsgálati szakaszt beépíteni az életébe, hogy tényleges döntési szituáció-
ba kerülhessen. Minden ilyen szakasznak vannak ismétlõdõ és egé szen új
kérdései is, az épp aktuális szituációhoz igazodóan.

• Mikor vált nehézzé a beszélgetés?
• Jelentkezett-e a beszélgetés folyamán valami személyesen érintõ

probléma? 
• Mennyire készültem az egyes alkalmakra spirituális értelemben?
• Nem zavarja-e a gondozást valamilyen saját, személyes jellegû prob-

lémám?

A kérdések tisztázása után két feladata lehet a lelkigondozónak: egyrészt
fel kell dolgoznia az esetet egy másik lelkész vagy lelkészcsoport segítsé -
gé vel. Mint minden ilyen megbeszélésnél fontos az, hogy úgy mondja el a
személyes problémáját, hogy abból sem az õ, sem a gondozott számára a
ké sõbbi szakaszban nehezítõ körülmény ne alakulhasson ki. Másik lé pés -
ként ideális kivezetõ út ebbõl a helyzetbõl az, ha valaki ebbõl a meghallga -
tói körbõl tudja átvállalni a további gondozást. Természetesen tapintatot
igényel maga a gondozott átadása is ebben az összefüggésben, mégpedig
két irányban: mert nemcsak a gondozottal szemben szükséges tapintatot
ta nú sítani, hanem a lelkigondozó önbecsülésére és további mun ka vég zé -
sére is tekintettel kell lenni. 

3. Sérült ember a lelkészi pályán

Ez az állapot nem ritka a lelkészek között. Legtöbbször két típusával talál -
ko zunk. Az egyik eleve úgy érkezett a pályaválasztáshoz, hogy valamilyen
sérülés érte korábban, és az a gondolat indította a lelkészi pálya felé, hogy
ott megoldást remélt a saját lelki problémájára. Mivel ez nem következett
be, a lelkészi hivatás gyakorlásában elindulva nem képes szabadulni ettõl



az élménytõl, ez mindig újra jelentkezik, ha valaki mélyebb magánéleti
vagy lelki kérdéssel keresi fel. A fenti helyzet nem teszi eleve lehetetlenné
a lelkészi pályát. Kialakulhat ebben az esetben is segítõi szolgálat, de csak
na gyon fegyelmezett és megnyugtató környezeti háttér mellett. Több let ter -
helés esetén nagyon veszélyes helyzetbe kerülhet ez a típus a szolgálat ban.

A másik típust a szolgálat során érte valamilyen sérülés lelki értelemben
(pl. sorozatos kudarc a négyszemközti beszélgetésekben, rosszul sike rült
ta nácsadás konkrét élethelyzetben, kisebbrendûségi komplexus kiala ku lá -
sa egy másik lelkésszel vagy a presbitériummal kapcsolatban, siker nélküli
szakaszok túlzott jelentõsége, rosszul megválasztott gyülekezeti típus vagy
szol gálati hely, túl nagy elvárás vagy alulvezérelt munkahelyzet stb.). Ha
ezeket valaki nem veszi komolyan, és nem próbál meg szembenézni velük,
akkor könnyen kialakul egy stabilizálódó sérült állapot, amely alapjaiban
rontja és veszélyezteti a lelkész lelkigondozói tevékenységét. A kezdeti
sza kaszban olyan jelekkel találkozunk itt, mint pl. beszûkül azoknak a kö -
re, akikkel érintkezik és akiket elfogad a gyülekezeti közösségbõl; egyre
több jelét adja annak, hogy számára fárasztó, nem kívánatos munkaterület
a lelkigondozás; menekül a lelkészi munka más, konkrét, kézzel fogható
és eredményt felmutató tevékenységeibe (pl. egyoldalú gazdasági vagy
ad minisztrációs érdeklõdés, épülettervek, utazások, másodállás, stb.)

Természetesen mindkét esetben fennáll annak a lehetõsége, hogy a ne -
gatív jelzések ellenére is folytatja a lelkész a munkáját. Ekkor egy rendkí -
vül nehéz levegõjû környezetet teremt maga körül, vagy a lelkészcsalád-
ban, vagy a gyülekezetben, vagy mindkettõben. A konkrét lelkigondozói
mun kában is jelentkeznek nyilvánvaló és jellegzetes problémák:

• Túl sokat beszél a lelkigondozó önmagáról.
• Elhalmozza a gondozottat saját élményeivel (öregedõ lelkészek gyer-

mekkori élményei).
• Erõlteti az alkalmakat, a találkozásokat, de igazi célt nem tud megfo -

galmazni.
• Számonkérõ hangszínt alkalmaz egyre rendszeresebben a gondozot-

tal szemben.
• Nem fejezõdik be érezhetõ módon az egyes alkalmakon a beszélge -

tés, hanem kínos csendek vagy túlbeszélési láz jellemzi a beszélgetés
végsõ szakaszát.

Ebben az esetben rendkívül fontos, hogy legyen a lelkésznek egy külsõ
(tehát nem családtag, beosztott vagy fõnök) beszélgetõpartnere, akinek el -
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mondhatja és akivel megbeszélheti a saját problémáit. Ellenkezõ esetben
fo kozódik a kifáradás, a stabilitásérzés elvész, és tipikus kudarcbetegségek
kialakulásához vezet ez a helyzet. A szupervízió rengeteg lehetõséget je -
lenthet, ha arra alaposan felkészült és az illetõ gyülekezeti és családi hely -
zetét egyaránt felmérõ és átgondoló szupervízor vállalkozik. Sokat segít -
het egy ilyen problémával rendelkezõ lelkésznek a rendszeres – akár csak
egy-két napos – kikapcsolódás akkor, amikor a terhek elviselhetetlennek
lát szanak. 

4. A lelkipásztor lelkigondozása

Képtelenség úgy végezni a lelkipásztori munkát, hogy a lelkipásztor va ló -
já ban csak másokon gyakorolja a cura pastoralis-t, õ maga ebben nem ré -
szesül. A lelkészi életpéldák azt mutatják, hogy ez olyan igény, amely ak -
kor is jelentkezik, ha valaki errõl a tételrõl nem akar tudomást venni. A kö -
zös ségekbõl kiszakadt, önmagában vívódó lelkipásztor szüntelen adja
vész  jelzéseit megszólalásaiban, írásaiban, viselkedésében.

A lelkipásztorolás négy alapvetõ funkcióját nem lehet csak másokon gya -
ko rolni. A lelkigondozónak önmagán is éreznie kell ezt a négy eseményt.
A tanítás, erõsítés, vigasztalás és intés szükséges a lelkigondozó számára is.
Eze ket csak abban az esetben élheti át, illetve veheti igénybe, ha saját el -
határozásából kiteszi magát egy másik lelkész szolgálatvégzésének. A leg -
jobb szándékkal sem lehet kívülrõl beavatkozni csak akkor, ha ezt a gondo -
zott (jelen esetben maga a lelkigondozó) maga is akarja és igényli. Vannak
a lelkészi fraternitásnak örökölt alkalmai és lehetõségei, de egészen új
mód szereket is gyakorolhatunk.

Közösségi módszerek lehetõségei:
• Alkalmankénti lelkésztalálkozók vagy lelkészgyûlések (LMK), kap -

cso latfelvételre, illetve kapcsolódási lehetõség megtalálására alkal -
mak: észre lehet venni a másik baját, vívódását, kérdéseit.

• Lelkésztovábbképzések, lelkészkonferenciák: speciális tartalom ki -
válthat speciális megnyilatkozásokat.

• Lelkészek között feleleveníthetõ, illetve ébren tartható szokás egy -
más rendszeres meglátogatása: még nem egészen „baráti” hely zet -
ben is mûködhet ez a gyakorlat.

• Vendégszolgálati meghívás tervezhetõ úgy, hogy maradjon idõ az
egymás közti beszélgetésre is (elmondható élmények, megosztható
gondok).



• Lelkészcsaládok (a családtagok különleges helyzetébõl fakadóan is
in dokolt) idõközönkénti baráti találkozása szintén feleleveníthetõ
ha gyomány. Erre minden konkrét cél vagy speciális téma nélkül is le -
hetõség van.

• A kommunikációs lehetõségek jobb kihasználására is gondolnunk kell:
ez a „gondolok rád” valóságát jelenti egy telefon, levél formájá ban.

Egyéni úton megtehetõ lépések:
• Komolyan kell venni a szabadidõ és a szabadság idejét: rövid idõre

szüneteltetni a megszokott életformát.
• A pályamódosítás kérdését bizonyos helyzetekben komolyan meg

kell fontolni (fõleg a kezdeti idõben) (a lelkiismereti terhek feloldása). 
• Egy komoly lelkigyakorlat segítséget nyújthat.
• Részvétel egy továbbképzésen azzal a céllal, hogy új (teológiai)

érdeklõdési terület nyíljon a lelkész elõtt.
• A terhelés felülvizsgálata: a képességeinek és az erejének megfelelõ

munkahelyen van-e a lelkész?

A következõ területek nem biztos, hogy egészséges lelkigondozást eredmé -
nyez nek:

• Gyülekezeten belül keresett megoldási kísérlet (valakit kiemelni
mint a lelkész bizalmasát).

• Fõnök és beosztott viszonyában lelkigondozói stílus felvétele könnyen
válik problémássá (élesebben fogalmazva: tilos). 

• Férj és feleség kapcsolatában nem nagyon ajánlatos próbálkozni egy -
más lelkigondozásával, még akkor sem, ha mindketten lelkészek.
(Megõrzött személyes terhek, problémák meggondolatlan, hirtelen
vagy szubjektív kezelése újabb problémákat teremt, másrészt itt nincs
meg igazán a „bemosakodás” és a „kimosakodás” lehetõsége.)

• Túl sok emberrel „lelkizõ” lelkész problémája. Veszélyes az, ha a ma -
gánéletnek nincsen meg az önálló területe, hanem teljesen beleépül
a gyülekezeti életbe. („Az egész gyülekezet mindenrõl tud, nincs
semmi titkom...”)

• „Önmagamban szoktam hordani, egyedül Isten elõtt mondok el min -
dent.” Legtöbbször a teljes reménytelenség fogalmazódik meg ebben
a helyzetben a túlzott kegyesség látszatában.
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IV. A gyülekezet mint a lelkigondozói munka hordozója

„Ma a kollektív emberi tudatnak nem annyira tanítókra mint inkább tanú -
ság tevõkre van szüksége.” (VI. Pál pápa)14

1. Mit jelent a gyülekezet mint poimenikai erõtér?

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt az alaphelyzetet, hogy a lelkigondozói
munka számára a legfontosabb környezet a gyülekezet közössége. „A mai
pasztorálteológia és számos egyházi dokumentum szerint korunk lelki -
pásztorkodásának nagy tévedése, hogy egyénekkel és tömegekkel foglal -
kozik, s nem azt tartja elsõ feladatának, hogy igazi kapcsolatokra, illetve
személyes kapcsolatokra épülõ közösségre neveljen.”15

A keresztyén lelkigondozó (lelkész) mindig úgy tekinthet a gondozott -
ra, mint aki beletartozik ebbe a közösségbe. Még akkor is erre kell gondol -
nunk, amikor valaki látszólag távolról, kívülrõl érkezik hozzánk.

„Ahogyan Krisztus nemcsak Isten népéhez, hanem az egész világhoz
jött, úgy egyháza sem vonakodhat a világ iránti szolgálattól. Az egyház
alapjában véve a népek közül és a népekért van. Még ott is, ahol az egy-
ház az elvárások, a kritika vagy az üldözés formájában találkozik a világ-
gal, meghallja Ura elrejtett hangját. Ezért fordul a távoli emberek felé – re -
ménységgel.”16

A gondozás egyik döntõ része az, amikor az emberi kapcsolatok rehabi -
li tációja zajlik a gondozottal. Hova mehetek a továbbiakban? Kihez tarto-
zom ezután? Kivel beszélgethetek holnap? A leggyakrabban elõforduló
kérdések ezek akkor, amikor a gondozottat önállósítani akarjuk (elenge dés).
A kezdeti szakaszban a lelkigondozóra figyel az érkezõ gondozott, majd
egy késõbbi szakaszban képessé válik az önmagával való mélyebb szembe -
nézésre, a konfrontációs szakasz után pedig próbálja megkeresni a helyét.
Ebben a folyamatban a gyülekezet nagyszerû célt és közösséget je lenthet.

A gyülekezeti közösségre nézve azonban néhány kérdést szükségszerûen fel
kell tenni:

1. Mennyire képes a gyülekezet közössége új tagokkal kommunikálni
úgy, hogy ezt azok ne vegyék zaklatásnak?

2. Milyen sûrûn fordulnak elõ a gyülekezet rendezvényein nem a gyü -
le kezet szorosabb értelemben vett közösségéhez tartozó emberek?

3. Van-e kapcsolódása a gyülekezetnek a társadalom különbözõ élet-
megnyilvánulásaihoz? (Aktív részvétel a helyi eseményekben.)



Erre a három felvetésre adott felelet is megmutatja azt, hogy milyen se -
gítõ lehetõségekkel rendelkezik egy gyülekezet. Mekkora az a közösség,
ahol hat a gyülekezet vonzása? Mennyire fontos és ismert a gyülekezet lé -
te az adott társadalmi közösség összefüggésében? Bár mi lyen segítõ szolgá -
lat csak ott alakulhat ki, ahol ez a nyitottság valóság, és a gyülekezet több
szálon is kapcsolódik a környezetéhez. Ma reális veszélye van annak, hogy
a gyülekezet is, a lelkész is elzárkózzon, elszigetelõdjön. Kezdeti stádium-
ban úgy jelentkezik ez a folyamat, hogy elegendõ feladat és munka a gyü -
lekezeti belsõ kör. Késõbb jelenik meg az a mentalitás, hogy nem érdemes
kifelé fordulni, mert onnan úgysem érkezik senki és semmi a gyülekezet -
be. A gyülekezet azonban csak abban az esetben válik poimenikai erõtérré,
ha benne reális lehetõsége van a széleskörû segítség nyúj tásnak. Erre sem a
lel kész, sem egy presbitérium nem képes önmagában. Ehhez széles háttér -
bázis szükséges, ahová a lelkész is megérkezhet problémáival és kérdései -
vel, de viheti magával, illetve küldheti bátran a gondozottját is. Nem szük-
séges a gyülekezet tagjainak a speciális lelkigondozói kérdésekkel alapo -
san foglalkozni, de fontos eljutniuk arra a felismerésre, hogy a gyülekezet -
ben folyó lelkigondozás szempontjából szükség van a tevékenységükre és
az aktivitásukra. Sok ember szenved pl. a gyülekezetekben a feladatok hiá -
nyá  tól vagy a céltalanság érzetétõl. Hasonlóan nagy igény van az egye dül -
állókban arra, hogy õket meghallgassák, illetve õk is meghallgathassanak
másokat. Erre a széles bázisra van szüksége a gyülekezetnek, hogy poime -
ni kai erõtérré váljon.

Fontos az is, hogy legyenek a gyülekezeti életnek folyamatos spirituális
megnyilvánulásai. Olyan közösségi alkalmak, ahol valóban lehetõség van a
csend, a nyugalom, a békesség és a közösség megélésére. Nem egyszerûen
a nevükben lelkiek ezek az alkalmak, hanem a tényleges légkörükben. Ki fe -
 jezheti ezt a helyszín, a módszer és a téma is. Természetesen szükség van ar -
ra is, hogy a gyülekezet tagjai a problémáikat a csoport adta lehetõség ke -
retein belül el tudják mondani, illetve ezeket a csoport meghallgassa. Az egy -
oldalú (lelkészi) közlés helyett, de legalább mellette szükség van a meg -
be szélés módszerére. Az egyirányú közléstõl el kell jutnunk a kölcsö nössé -
gen alapuló párbeszédig! Minden gyülekezeti alkalmon biztosítani kell egy
bizonyos idõt arra, hogy maga a közösség át tudja együtt gondol ni azt,
hogy milyen konkrét információcsere szükséges az adott idõpontban. Arra
a lelkésznek, illetve az alkalom vezetõjének kell figyelnie, hogy ezek az in -
formációk tényleg a spirituális élet kérdései felé irányítsák a beszélgetést.
Természetes közösség maradjon a gyülekezet minden alkalommal, de a
lel ki kérdések és belsõ problémák prioritása ne legyen megkérdõjelezhetõ!
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Milyen típusú az alkalom, és milyen stílusú megvalósulás tartozik hoz -
zá? – a kiszámíthatóság jó segítõerõ a gyülekezeti alkalmak szervezése te -
rü letén. (A gyülekezeti tagok tudják, hogy hova mennek, készülni tudnak
az együttlétre személyes kérdéseikkel is.) Lényeges tehát a gyülekezeti ta -
gok szempontjából az egyes alkalmak karakterének ismerete és az a biz-
tonságérzet, hogy amikor a résztvevõ megérkezik, tudja, mi vár rá.

A jövõ gyülekezetét egyértelmûen a sokoldalúság fogja jellemezni,
sokféle alkalmat kínál fel tagjainak. Ezeknek az alkalmaknak azonban
nagyon világos karakterrel kell rendelkezniük.

Nem hagyhatjuk szó nélkül a vasárnapi gyülekezeti istentisztelet kér dé -
sét sem. Ennek poimenikai jelentõsége abban összegezhetõ, hogy nyugal -
má val, magasztosságával és igényes formai megvalósításával lehet va ló -
ban a gyülekezet szakrális életének középponti eseménye. Lényeges ezt
meghatároznunk, mert amennyiben ez nem valósul meg, akkor az egyik
leg fontosabb kontinuitási vonal törik meg. Az istentisztelet nem pusztán
az igehirdetés és a szentségek kétfókuszú alkalma, hanem az Istenhez kö -
ze ledés és az istenközelség átélésének az eseménye. A megszólítottságon
túl szükség van arra, hogy az átélés és a találkozás kettõs élménye is va ló -
sággá váljon. Az ünnepi, a szent töri meg a hétköznapit, az általá nost (a
profánt) az istentiszteleti alkalomban. Ennek a poimenikai értéke ab ban a
kérdésben jelentkezik, hogy az érkezõ ember rátalál-e arra, aki a lel kigon -
do zói folyamat egészét hordozza – a megújító Istenre. 

Ennek átgondolásával már nagyon lényeges kérdéssé válik az is, hogy
az istentiszteleti liturgia, a lelkész liturgikus magatartása és az elhangzó
szö vegek milyen közel állnak a ma élõ ember mindennapi életéhez.

Ha valóban igényes elõkészülettel és kivitelezéssel játszódik le egy is -
tentisztelet, akkor a következõk valósulnak meg:

• Az istentiszteleten résztvevõ megéli a megszólítottság utáni vágyat.
• Az istentisztelet kimozdítottja hétköznapi életébõl. Ez élményt je lent.
• Megtapasztalja a reményre találás örömét.
• Komolyan veszi a szenthez, az istenihez való közelkerülés érzését. 
• Átérzi a közösségi kapcsolódás aktív lehetõségét. 

Ének, imádság, igehirdetés és úrvacsorai kultúra egyaránt fontos és át gon  do -
landó területek e szempontok alapján. Nincs nehezebben hely re hoz ha tó mu -
lasztás a felületes és igénytelen istentiszteleti magatartásnál és hozzá ál lás nál.



Az igehirdetéssel kapcsolatban a poimenikai igény azt jelenti, hogy való -
ban kíséri, felvállalja az igehirdetõ a kortárs embert. Nem távolságból vagy
felülrõl érkezõ hangszínnel és tartalommal próbálja megszólítani, hanem
a mellette és vele együtt küzdõ pozíciójából. Domináns szerepet kell azon-
ban kapnia az igehirdetés erõsítõ, vigasztaló és továbbsegítõ jellegének. A
prédikáció így lesz egyszerre a tapintatos felsegítés és a határozott irá -
nyítás egészséges együttesének alkalma a gondozottak számára. Az evan -
gé lium üzenetét bátor fogalmazással, de sohasem az embertárson ural -
kodni vágyó felsõbbrendû hangszínnel képviseljük igazán. A nagy poi me -
ni kai erõvel rendelkezõ igehirdetõk sohasem voltak uralkodói karakter
hor dozói, hanem alázatos és csendes tanúk határozott evangéliumi irány -
vé tellel. Az összetörésnél mindig nagyobb érték a felsegítés, a rehabilitá-
ció, a megújulás lehetõségének felkínálása. Ettõl válik egy prédikációs ese -
mény igazán poimenikai erõtérré. Ez az alkalmazkodás nem veszélyezteti
azt az igényt sem, hogy a törvény és evangélium kettõs kötelezettsége fenn -
áll az igehirdetésben. A törvényt nem moralizálással, ítélettel való fenye -
ge téssel vagy egy állandó elmarasztalással szólaltatjuk meg. A határozott
hangvétel is lehetõséget ad arra, hogy az igehirdetés pásztori jellege meg-
maradjon. Az igehirdetés dinamizmusa bõven nyújt lehetõséget arra, hogy
fi gyelmeztetés és bátorítás egyaránt helyet kapjanak benne.

Óvakodnunk kell attól, hogy a templomi istentisztelet a személyes
ügyek és a gyülekezet hétköznapjainak megbeszélési helyszíne legyen. A
lelkigondozói beszélgetésen elhangzottak pedig sohasem lehetnek direkt
szemléltetõ példák az igehirdetésben. Ahhoz, hogy egy gyülekezeti élet
mint poimenikai erõtér mûködjön, lényeges a bizalom jelenléte. A gyü le -
ke zetnek éreznie kell lelkipásztora tevékenységébõl a bizalmat – és ez igaz
fordítva is. Problémát jelenthet ez akkor, amikor a lelkész nem elégedett a
gyülekezeti légkörrel, vagy a gyülekezet a lelkész munkájával. A bármelyik
oldalon jelentkezõ vádaskodások vagy elégedetlenség nagyon alapos és
körültekintõ feltárást és kezelést igényel. Általában igaz, hogy ahol ezek a
za varok jelentkeznek, ott a lelkigondozói munka egésze kerül azonnal ve -
szélybe. Tekintély, bizalom és egészséges kommunikáció a lelkészi munka
alapfeltételei.

2. Kikre számíthatunk?

„Hogyan jön létre az egyensúly a »hierarchia-elv« és a testvéri-demok ra ti -
kus elv között? Az egyházi közösség egészséges fejlõdésének feltétele a fel -
adatok megosztása és a testvéri vezetés kialakítása.
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A demokratikus vezetõnek az alábbi szabályokat kell figyelembe ven-
nie:

1. Ami feladatot másra bízhatok, azt bízzam másra, még akkor is, ha
kockázattal jár. Az ember felelõssége csak akkor nõ, ha feladatot bíznak rá.

2. Ahol lehet, ne döntsek egyedül. Ha másokat megkérdezek, figyelem-
be veszek, õk is magukénak fogják érezni az adott feladatot, s ami még
fontosabb: kapcsolat születik közöttünk.

3. Kezdjek el munkatársakat nevelni az együttgondolkodásra, együtt -
döntésre.

4. Munkatársaimat is arra vezessem, hogy õk se egyedül vezessenek,
ha nem próbáljanak másokkal együtt látni, dönteni.”17

Csak azokat vonhatjuk bele a lelkigondozói feladatokba, akiknél meg-
gyõzõdtünk arról, hogy szellemileg, lelkileg és képzettség szempontjából
is képesek erre a szolgálatra. Jó hagyomány egy-egy gyülekezet életében
a látogatói kör mûködése. De hasonló segítõkre találhatunk a megfelelõ
kor csoport bibliaköri tagjai között, és meg lehet szólítani eddig nem aktív
tagokat is egy-egy a foglalkozásukhoz illõ segítségkéréssel (pl. orvos, ta -
nár, ápolónõ). Nem szabad belenyugodni abba, hogy ezeket a munkákat
csak lelkész végezheti, hanem aktivizálni érdemes a gyülekezet széles ré -
te gét. A lelkigondozói munkában is fontos, hogy ne maradjon magára az,
akit megbízunk. Idõnként értékelõ megbeszélést kell tartani, és biztosítani
kell a beszámolás lehetõségét. Természetesen a munkatársak nem pótolják
a lelkészi munkát ezen a téren, de sok esetben mégis létrejön egy olyan
kö tõdési kapcsolat, amely az egész gyülekezet számára sokat jelent. Nehéz
úgy imádkozni a magányosokért vagy elesettekért, hogy a gyülekezet sem-
mit sem próbál meg tenni értük, vagy gyerekekrõl, ifjúságról beszélni, ha
valójában semmilyen alkalmat sem tudunk számukra felkínálni. 

A legeredményesebb kapcsolat a gyülekezeti életben az, amikor a lel -
kész és a gyülekezeti tagok között munkamegosztás van. Az egyes rétegal -
kalmak egy idõ után önmagukon belül is „egymásra találnak”, illetve „egy -
másra szorulnak”. Angliai példát láttam egy metodista gyülekezetben,
ahol a legtöbb középkorú házaspár elvállalt egy-egy egyedülálló idõs em -
bert pusztán beszélgetõpartnerként, illetve legalább havi egy alkalommal
csa ládi körbe történõ meghívásra. Nem tûnik nagy feladatnak, de annak
aki részesül benne, ezen a vonalon fejezõdik ki leginkább a gyülekezeti lel -
ki gondozói munka valósága. 



Összegezve: Nem a hivatalos presbiteri tisztséghez vagy más funk ció -
hoz kötötten lehet lelkigondozói kört mûködtetni egy gyülekezetben,
hanem az erre képes emberek lelkészi összefogásával. Lényeges az,
hogy minél több generációra kiterjedjen azoknak a köre, akik erre a
szol gálatra felkérhetõk.

3. Képzés a gyülekezetben

Jó lenne a mai gyülekezeti életben abban az irányban továbblépni, fejlõd-
ni, hogy az aktuális kérdésekkel foglalkozó csoportok száma növekedne,
és a felnõttek számára kurzusokat és szemináriumokat kínálnánk fel. Adot -
tak azok a példák, ahol fiatal szülõk beszélgetnek azonos korú gyermekeik
problémáiról, és ebbõl kinõ egy havonkénti rendszerességû alkalom. A
családsegítés területén is kialakítható egy-egy 6-8 alkalomból álló témaso -
rozat, ahová meghívhat a lelkész más foglalkozású elõadókat is. Az örege -
dés kérdésérõl beszélni nem mindig kellemes, de az azonos kérdésekkel
foglalkozók összegyûjtése esetleg egy idõ után önmûködõ kiscsoportot
eredményez. A lelkipásztor feladata nem a teljes körû megvalósítás, ha nem
gyors, ötletgazdag felvetés és az alkalmak megteremtésének segítése és
szervezése. Aktív kisközösségek nélkül nincs igazán nagyobb gyülekezeti élet
sem. A lelkigondozói munka segítésére pedig a kisebb gyülekezeti csopor-
tok az igazán fontosak, és bennük valósítható meg leginkább a képzés is.

Mit jelent egy gyülekezeten belüli segítõi képzés?
• Testvéri, lelki közösség a lelkész körül.

Közös igeolvasás, imádság, ének épp úgy, mint a problémák meg -
beszélése.

• A gyülekezeti élet teljességének megismertetése.
Információk az istentiszteleten kívüli életrõl, gyülekezeti tagokról.

• Alapvetõ bibliai jártasság gyakorlása.
Közös olvasás, megbeszélés, illetve cikkek, olvasmányok cseréje.

• Az egyházi élet tágabb összefüggéseinek közlése.
Más gyülekezetekkel közös programok alakítása, szervezése (egy-
házmegye, egyházkerület, országos egyház).

• Mit tehetek a másik emberért?
Etikai, dogmatikai kérdések átbeszélése, egyéni és családi élet
mentálhigiénés megközelítése.

• A küldetés közös átgondolása.
Miért vállalkoznak szolgálatra a gyülekezetben?
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• Missziói vetület vizsgálata.
Kihez és miért forduljak oda mint a gyülekezet képviselõi?

• Lelkigyakorlat tartása.

Statikus gyülekezeti modellbõl már 3-6 aktív segítõvel is ki lehet lépni.
A megszokott keret õrzése sem könnyebb enélkül a forma nélkül, mert
nem képes a további bõvülésre, és önmaga körül forgó testté válik. A gyü -
le kezeti élettér alapvetõ igénye pedig az állandó mozgás, változás és cse -
ré lõdés. A munkatársak visszajelzõ és elõrejelzõ funkcióval is rendelkez -
nek a lelkész számára. Bármely oldalról is tekintünk tehát szolgálatukra,
aktív jelenlétük nélkülözhetetlen egy életképes, dinamikus gyülekezeti
kép letben.

V. Az „egészségesek” lelkigondozása

„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.”
(Lk 5,31)

1. Létezik-e problémamentes ember?

Amikor a konkrét lehetõségeinket próbáljuk megfogalmazni a gyülekezeti
lelkigondozás területén, akkor egy alapkérdést nem kerülhetünk ki: mi -
lyen az a közösség, amit gyülekezetnek nevezünk? Amikor a lelkigondo-
zás kérdéseivel intenzíven foglalkozunk, könnyen eljuthatunk egy olyan
alap állásra, mintha minden hozzánk érkezõnek igénye lenne a lelkigondo -
zói munkánkra. Hajlamosak vagyunk úgy prédikálni is, mintha csak sérül-
tek hallgatnának bennünket, mintha nem lenne egészséges térben mozgó
gyülekezet, mintha csupa „problémás ember” hallgatna minket. Direkt
mó don is érzékelteti ezt sok esetben a lelkész akkor, amikor csak arra tud
gon dolni az érkezõ gyülekezeti tagga1 kapcsolatban, hogy valamilyen ne -
héz kérdést hordoz, valami krízishelyzetbe került, valami problémával ke -
resi meg a lelkészt. Ezért tûnhet költõi kérdésnek a „létezik-e probléma-
mentes ember?”, és könnyen meg is válaszolnánk, ám a valóságban még -
sem a „nem” a jó felelet… Természetesen jogos az „igen” válasz is, mert
va ló igaz, hogy minden ember mindig hordoz magában problémát jelentõ
kér déseket és más-más területen jelentkezõ belsõ feszültségeket, mégis lé -
te zik egy vonal, amelynek környékén ez a természetes (egészséges) hatá -
ron mozog. A feszültség lényeges része életünknek, hiánya sérülést okoz



(V. Frankl). Ha a belsõ feszültségek ezt a határt nem érik el, akkor az em -
ber nem igényli egyértelmûen, hogy vele személyesen foglalkozzon a lel -
kész. Nincs szüksége lelkigondozásra. Azt is tudnunk kell, hogy vannak
emberek a gyülekezetben, akik adott idõpontban vagy idõtartam alatt egy ál -
talán nem igénylik a speciális lelkigondozást tõlünk. Ha ezt figyelmen kí -
vül hagyjuk, negatív hatások jelentkezésével kell számolnunk:

• Lelkészi szolgálatunk többi területét is nehezítheti egy ilyen szükség -
telenül túlhangsúlyozott lelkigondozói mentalitás.

• Zavarja és gátolja az érkezõ szabadságát a lelkész állandósult gondo -
zói fellépése.

• Szûkíti a gyülekezeti közösség összetételét, mert csak „gondozottak”
maradhatnak meg így a gyülekezeti közösségben.

• Csökkenti a missziói lendületet és az érdeklõdést a társadalom széle-
sebb értelemben vett közösségeiben.

Ezen tendenciák ellen csak úgy találhatunk védekezést vagy megoldást,
ha folyamatosan szem elõtt tartjuk azt a kritériumot, hogy egy mû kö dõ ké -
pes gyülekezetben a gyülekezeti tagok többsége a közösségért, az Istennel
való találkozás átéléséért, a vallásosság szélsõségeitõl mentes is ten tiszte -
le tért van jelen – a „mindennapok istentisztelete” értelmében is. Nem te -
kinthetõ tehát éppen ezért természetesnek a „túllelkizõ”, „a minden rez -
dü lésre rákérdezõ”, illetve az intim területet közügynek tekintõ lel kipász -
tori magatartás. Tudomásul kell vennünk, hogy létezik olyan gyüle ke zeti
tag (és ez a többség!), aki lelkileg kiegyensúlyozott, és nem igényli, hogy
„közel kerüljön” a lelkészhez a lelkigondozás értelmében. Tisztelet ben kell
tartanunk az egyes ember szabadságát (intimitását) a gyülekezeti élet egész
területén. („Mein Auftrag – Deine Freiheit” D. Stollberg) Ez azért is fontos,
mert csak egy érzékelhetõ lelki egészséggel és életvezetési stabili tással
rendelkezõ gyülekezeti tag válhat munkatárssá a lelkigondozás terüle tén.

Általános érvényû következtetéseket vonhatunk itt le a gyülekezeti
szolgálat karakterének kialakítására nézve:

• Az elhívatásunk nem extrém esetekre szól primér módon. Nem a
kü lönleges lelkiállapot a gyülekezeti élet fõ jellemzõje.

• A gyülekezeti program kialakításában tudatosan illeszkednünk kell
az egészséges lelkületû (stabil) gyülekezeti tagok elvárásaihoz és
igé nyeihez. Meg kell maradni a középértékeknél!
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• Sem a tartalom, sem a közvetítés módja nem alakulhat át alaphely -
zetben a lelkigondozói tevékenység speciális szabályai szerint.

• Az egészséges lelkialkatú gyülekezeti tagok és a krízisszituációban
élõk, a sérültek vagy bármilyen területen kárt szenvedettek össze -
kapcsolása, illetve a kölcsönös hordozás irányítása a lelkészi mun -
ka fontos része. „A hitben erõtlent fogadjátok be...” (Rm 14,1). Az
egymáshoz segítés szolgálata szép és nélkülözhetetlen része a gyü -
le kezeti lelkészi munkának.

• A lelkigondozói munka igényli a rendszeres visszajelzést a gyü le -
ke zeti élet egész területérõl, és ez csak abban az esetben válik nor-
matívvá, ha kiegyensúlyozott életû, stabil gyülekezeti tagok fejezik
ki azt.

A fenti szempontok nem mondanak ellent annak a krisztusi küldetés-
nek, hogy az elesettek, a betegek, a sérültek befogadása a legfontosabb fel -
adat. Az erre való képesség megõrzése és fejlesztése ugyanis nem kerülhe -
tõ el és nem mellõzhetõ. Hiába hirdeti meg az elméleti lehetõséget egy
gyü lekezeti közösség, ha nincs meg hozzá a megfelelõ háttere és a megva -
ló sításhoz szükséges ereje. A közösségi életforma, az egymás felvállalása
ma ugyanúgy ismertetõ jele a krisztusi közösségnek, mint régen volt. Ez
egyszerûen azt jelenti, hogy szükség van a felvállaló, áldozatra kész ta nít -
vá nyi életre. A lelkigondozás is elveszíti az embereket, de a gyülekezet is
el fogy ott, ahol nem vállalják ezt a tanítványi életformát. A lelkigondozás
lel készi (gyülekezeti) munkamódszere ezen a ponton láthatóan elválik
min den terapeuta vagy tanácsadó munka és hivatás gyakorlatától: valósá-
gos spirituális légkör és közösség nélkül egy döntõ eszköz hiányzik a lel ki -
gondozó kezébõl. Energikus közösség képes energiaigényes szolgálat fel -
vál lalására!

Létezik-e problémamentes ember? A feltett kérdésre a lelkigondozói
mun ka szempontjából kell rendelkeznünk egy „igen” felelettel, de egyide-
jûleg meg kell erõsítenünk a „nem” feleletet is. Minden ember hordoz ma -
gá ban rejtett kérdéseket, problémákat. A lelkigondozás valójában ezeknek
a kérdéseknek és problémáknak adja meg a felszínre kerülés lehetõségét.
A legtöbb esetben félelem vagy visszafogottság gátolja a belsõ szorongá-
sok, problémák kibeszélését és közlését. Elegendõ sokszor egy találkozás
a lelkésszel vagy egy elõkészített látogatás, és áttörik ez a védõfal. Nincs
mindig szükség arra sem, hogy mi megoldást, tanácsot ígérjünk vagy
mond junk, hanem a lelkigondozói helyzet önmagában elegendõ ahhoz,
hogy a gondozott megszólaljon, és beszéljen a mélyben rejlõ problémákról.



Ter mészetesen nem gondolhatunk a problémamentes ember képére úgy,
hogy szó szerint értenénk, de végsõ célunk éppen az a lelkigondozás egész
te rületén, hogy a „problémát” kezelni segítsük az embereket a gyülekezeti
élet adta lehetõségek eszközeivel. Ez egyben azt is jelenti, hogy a keresz-
tyén megközelítés semmilyen körülmények között sem szolgálhat az el -
hallgatás, elfojtás támogatására. A keresztyén lelkigondozás közösség felõl
kö zelít, és a közösség irányába mozdít ki igazán, ahogyan a legtöbb lelki
prob léma is a másikhoz való viszony megélésének zavaraiban jelentkezik.
Számunkra legfeljebb azon a ponton jelenik meg egy jelentõs eltérés a nem-
keresztyén megközelítéssel szemben, hogy létezik egy rajtunk kí vül álló, de
minket felelõsségre ébresztõ tekintély, hogy életünk végsõ célja nem a túl -
élés, hanem az Isten kinyilatkoztatott akarata szerinti élet. Nem csak ön -
magunkra vonatkozik ez, hanem emberi kapcsolatainkra is érvé nyes.

Tudnunk kell, hogy a gyülekezeti élet döntõ része az ún. problémamen -
tes emberek (lelkigondozói illetve mentálhigénés értelemben) között fo lyik,
hogy nem minden gyülekezeti tag akut lelkigondozói eset. Ezt az alapál-
lást fontos állandósítanunk ahhoz, hogy a lelkészi munka valóban gyüle ke -
zeti lelkészi karakterû legyen, és ne egy terapeuta jelleg uralkodjon raj ta.

Különösen is lényeges kezdõ lelkésznek tudnia azt, hogy „lelkigondo-
zást igazából csak a gyakorlatban lehet megtanulni.”18 Addig pedig a leg-
fontosabb azt elsajátítani, hogy nincsenek szabályok, kész receptek, ha -
nem a problémákat teológiai szempontból és gyakorlati módon lehet fel-
dolgozni, megközelíteni, és csak felelõsséggel szabad rámutatni a lehetõ -
sé gekre, a nehézségekre és a feladatokra. A gyakorlati lelkigondozói mun -
kát pedig ezek együtt teszik lehetõvé majd a konkrét esetekben. Mind
elmé letben, mind gyakorlatban kerülnünk kell a kész recepteket és a min-
denre „jó” kliséket.

2. Van-e esélye a preventív munkavégzésnek a lelkészi életben?

Ismernünk kell azt a lehetõséget is, amikor lelkészi szolgálatvégzésünk
közben nem kerülünk közvetlenül egy probléma, illetve krízishelyzet kellõs
közepébe. Nemcsak akkor jelentkeznek gyülekezeti tagok a lelkésznél, ami -
kor már valamilyen kérdésben kialakult egy krízishelyzet, hanem minden
nagyobb elváltozás, deformáció elõtt. Ezen a ponton a lelkigondozás szem -
pontjából mutatkozhat egy nehézség: felismerjük-e a belépésünk iránti igényt,
és megtaláljuk-e a helyes módját annak, ahogy erre lehe tõ ség kínálkozik? 

A megelõzésben a lelkész nagyon gyorsan válhat partnerré, mert eleve
adott egy tekintélyi és bizalmi kapcsolat, ismeretség. Azért szólítja meg va -
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la ki a lelkészt a problémák kirobbanása elõtt, mert van személyes élmé -
nye, ismerete vagy emléke arról, hogy hasonló esetben segítséget jelentett
a lelkész korábbi cselekedete vagy szava. A prevenciót nem szabad kisebb
lehetõségnek tekintenünk, mint a krízis eseményeiben való segítségnyúj -
tást. Nagyon sok ember számára jobban elképzelhetõ, természetesebb a
lel kész szerepe ezen a ponton, mint a késõbbi helyzetekben. Az is fontos
szempont, hogy itt segítünk igazán az önálló, önmaga által meghozott
dön tés megfogalmazásában és kivitelezésében. Vannak esetek, amikor a
lel kigondozónak jobb megmaradni ezen a területen, mert hatékonyabb a
munkája, mint esetleges késõbbi belépése (tipikusan ilyen szituáció pl. a
családi konfliktus elõtti helyzet).

A preventív segítségnyújtásnál a lelkész számára az alábbi módszerek
kí nálkoznak: (A módszer kiválasztása azon az alapon történik, hogy a
belé pés pillanatában mire van éppen szüksége a gondozottnak.)

• Kibeszélési lehetõség. Egyszerûen annyi az igény, hogy meghallgassa
a lelkigondozó a problémát, megismerje a helyzetet, a gondozott pe -
dig szavakba öntse az õt aggasztó problémát.

• Bátorító jelenlét. Erre a lelkészi magatartásra sokszor van igény. A lel -
kész jelenléte kedvet, bátorságot ad a már megtalált lépés megtételé -
hez.

• Megnyugtató gesztus. A gondozott megerõsítést igényel arra nézve,
hogy helyesen döntött. 

• Tanácsadói magatartás. Tipikus kezdõ mondatok: „Sok emberrel
megbeszéltem már ezt a problémát, de a lelkész úrtól szeretnék se -
gítséget kérni…” „Senkinek sem mertem elmondani, de tanácsra len -
ne szükségem.”

• Figyelmeztetõ mondatok. Veszélyt sejtõ helyzetben igénylik a lelkész
fi gyelmeztetõ szavait.

KIBESZÉLÉS = valóban hallgat a lelkigondozó
BÁTORÍTÁS = lendületet ad a megvalósításhoz
MEGNYUGTATÁS = megerõsítõ szerep
TANÁCSADÁS = amikor egy másik szemszögbõl nézzük a helyzetet
FIGYELMEZTETÉS = segítségnyújtás a bajok elkerüléséhez

A legtöbbször olyan helyzetekben találkozunk a megelõzés lehetõségé -
vel, amikor nem is vár tõlünk a hozzánk érkezõ egy hosszú, lelkigondozói
fo lyamatot, hanem a jelenidõ szorításában van szüksége a lelkész segítõ
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je lenlétére. Tipikus példa erre a munkahely megváltoztatásának kérdése,
vagy a gyermekek elõtt álló döntések befolyásolásának problémája, de ide-
tartozik a szülõ részérõl a serdülõkorú gyermekhez fûzõdõ kapcsolat min-
den nehézsége. A gyermekét egyedül nevelõ szülõ pl. gyakran él ezzel a
lehetõséggel. Nem a konkrét segítség vagy a döntés meghozatalában való
részvétel a fontos ebben, hanem a lehetõség önmaga. Beszélgetõ partnerre
van szükség, egy másik ember gondolkodó jelenlétére.

A készenlét az egész lelkigondozói munka állandó velejárója. Minél ko -
ráb ban sikerül kapcsolatba kerülni egy növekvõ konfliktussal, annál in -
kább van esély a tényleges segítségre. A megelõzésben legtöbbször elegen -
dõ egy természetes jelenlét, és az általános emberi odafordulás eszközei -
vel történõ segítségnyújtás. Sok esetben már magát a probléma létrejöttét
is sikerül megakadályozni ilyen módon. Módszerként a legfontosabb eb -
ben az összefüggésben is a meghallgatás. Engedni kell a lelkigondozottat,
hogy beszéljen, már akkor is, amikor elkezdi megfogalmazni problémáját,
megoldási terveit, ötleteit, türelmesen hagynunk kell, hogy mindezeket
fel sorolja. Nem szükséges, sõt nem szabad azonnal kiválasztanunk a leg -
helyesebbnek ítélt megoldást, és közölni a gondozottal, mert épp az a cél,
hogy maga találjon kivezetõ utat vagy megoldást. Aktív jelenlétünk ebben
segít csupán. Kérdéseink általában feltáró jellegûek, a problémák felszínre
kerülését és a megoldások kibontakozását segítik elõ. A beszélgetés végén
jót tesz egy összefoglaló, finoman értékelõ lezárás, amiben kifeje zõ dik a
megoldás reménysége. Jó rámutatni azokra a lehetõségekre, amelye ket a
ké sõbbiekben választhat majd a lelkigondozott a maga szabad dönté sé vel. 

A preventív lelkigondozás nagy elõnye az, hogy még nagyon kevés meg -
fordíthatatlan vagy véglegesített cselekvés történt az érintett folyamatban.
Nyitott lehetõségek között lehet elõsegíteni a választást. Akut helyzetben
a gondozásnak éppen az a legnagyobb nehézsége, hogy már csak szûkre
zárt lehetõségek között mozoghat. A preventív lelkigondozás a keresztyén
gyülekezeti életforma leggyakoribb tevékenysége a lelkész és gyülekezet
mindennapos szolgálatában. 
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Felkészítés az istentiszteletre

– ahol a valláspedagógia és a liturgika találkozik –

t

I. Általános bevezetés

A „theologia sacra” egysége nem csak résztudományokra tagolódott az év -
századok alatt, hanem a teológia résztudományai is tovább szakosodnak.
A tagolódás mellett azonban olyan újfajta rendezõdést figyelhetünk meg,
amely a gyakorlati teológia korábban megszokott felosztását átlépi. Teszi
ezt részben úgy, hogy új szakterületeket emel be és régieket szüntet meg,
részben pedig úgy, hogy azokon a pontokon, ahol az egyes részterületek
átfedik egymást, új munkaterületeket nyit. Az 1900-as évek végén, a 2000-
es évek elején már nem találunk klasszikus értelemben liturgikai szakiro-
dalmat: a korábban több megfogalmazásban megjelent rituálék és isten-
tisztelet-teológiák már „csak” kötelezõ „alapmûként”, vagy kézikönyvként
kerülnek idézésre. Ezzel szemben számtalan mû jelenik meg, amely a li -
turgiát egy másik rész-diszciplína megközelítésébõl tárgyalja. Liturgia és
lelkigondozás (pasztoráció)1, liturgia és szociológia2, liturgia és szemioti-
ka3, liturgia és etika4, liturgia és viselkedéstan, liturgia és dramaturgia5, li -
turgia és magatartástudomány6 – és még lehetne bõven folytatni a sort –
így kerülnek egymás mellé. 

Szociológiai jelenségek sora, a tradíció átalakulása és az állandóan
mozgásban lévõ valláspedagógia tudománya késztet egyre több teológust
ar ra, hogy a liturgiát a tanítás, tanulás és nevelés oldaláról megközelítve
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vizs gálja. Ebbe a sorba álljunk be, s a következõ gondolatokkal tárjuk fel
a magyar valóságot, s próbáljuk megrajzolni a jövõ felé vezetõ irányvona -
lakat. Van-e igénye a mai embernek az istentisztelet formáira és tartalmá -
ra? Megvan-e a képesség a meglévõ ünnepek megtanulására, a velük járó
információk elsajátítására? Tud-e a mai ember ünnepelni? Alkalmas-e a
posztmodern közeg arra, hogy ünnepelni tanuljunk? 

II. A jó pap holtig tanul 

Az istentiszteleti élethez, az egyháztörténelem teljes útján, az egyes fele -
ke zetek életében és az egyéni keresztény életben hozzátartozik egy bizo -
nyos tanulási folyamat.7 A liturgiatörténet egyes állomásainak egymásutá -
ni sága, az egyes felekezetek fejlõdésének állomásai, a kegyességtörténet
lapjai arról tanúskodnak, hogy az istentisztelet egyéni és közös tanulás
eredményeként formálódott. A kereszténység egészének és az adott közös -
sé geknek rövid, és hosszútávon kellett tanulniuk, mit is jelent ünnepelni,
mit jelent a Lélek áradásának használható medret kialakítani, mit jelent
formákat kialakítani és létezõ formákat továbbfejleszteni, ill. gazdagítani.
Nem csak a jó pap tanul holtig, a közmondás szerint, hanem az egyetemes
papság teljes élete tanulás, s e processzusba beletartozik az ünnepléssel,
istentisztelettel, azaz a liturgiával kapcsolatos tanulás. Nem csupán bizo -
nyos élet- vagy útszakaszok sajátja, hanem élethossziglan tartó feladat.
Nem a közösségképzõdés és a kialakulási szakasz teendõje. Nem csupán a
gyermekkor, vagy a tanuló ifjúság tennivalója. Ebbõl a tantárgyból minden
idõszakban van tananyag és vizsgaanyag egyaránt. Ezért a hagyományos
beosztás szerinti katechetika és a liturgika, vagy mai megfogalmazásban
az általános valláspedagógia és a liturgika elválaszthatatlan egymástól. 

Ez azonban nem csupán egyoldalú kapcsolat: a liturgikának szüksége
van a valláspedagógia segítségére. Fordítva is igaz: a valláspedagógia, ha
a keresztény élet egészét (ismét csak közösségi és egyéni vonatkozásban
egyaránt) akarja figyelembe venni és munka alá vonni, akkor nem mehet
el a keresztény élet koncentrált kivonatát adó liturgia tudománya, a litur -
gi ka mellett. 

Ezért a liturgika és a valláspedagógia állandó kölcsönhatásáról beszél-
hetünk, s e komplementer tudományok egymás melletti mûvelése a kor -
sze rû teológia elengedhetetlen feladata. 
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III. Az istentisztelet az egyház életének alapvetõ megnyilvánulása

A huszadik század többféle teológiai irányzata és gyakorlati kísérlete meg-
próbálta az istentisztelet szerepét marginálisnak minõsíteni. Ez az elkép -
ze lés azonban kudarcot vallott elvi és gyakorlati okokból. Gyakorlati ok -
ként megemlíthetõ, hogy az elvi és gyakorlati materializmus, valamint a
szekularizáció ellenére az istentisztelet mint mûfaj nem szûnt meg, és az
istentisztelet-látogatás – ha jelentõsen csökkenõ tendenciát8 mutatva is –
nem mondható ma sem jelentéktelennek. Elvi okként az istentisztelet lé -
nyegét, tartalmát, formáját és célját említhetjük meg. Az istentisztelet lé -
nyege szerint találkozás, méghozzá szükségszerû és létfontosságú találko -
zás Isten és ember, ember és ember között. Tartalma szerint Isten életet te -
remtõ, fenntartó és célba juttató kinyilatkoztatása (bemutatkozása, ön -
megnyilvánulása). Formája összefogja a vertikális és a horizontális találko -
zás ismert és bejáratott formáit. Célja, hogy az emberré lett Istennel való
találkozás emberré formálja az embert, azaz Isten örök életre elhívott
gyer mekévé. 

IV. A posztmodern világ és az ünneplés

A posztmodern sokak számára csak szólamszerû divat-kifejezés, mások
számára egy szerencsétlen, csupán valaminek elmúltát jelentõ, negatív
szó, amit a teológia tudományába átültetve csupán egy kérdõjelekkel teli
kor leírásaként kezelnek.9 Pozitívan megközelítve azonban olyan alapállás
le he tõségét kínálja, amely a teológia számára kreatív irányba mutató kihí -
vást jelent. A döntõ kérdés, hogy a teológia tudománya „felveszi-e ezt a
kesztyût”, és hajlandó-e a kihívásra konstruktívan válaszolni, vagy meg -
ma rad a posztmodern kor negatív jelenségeinek leíró, afölött sajnálatát ki -
fejezõ elemzésnél. 

A század- és ezredforduló leírását megkísérlõ próbálkozások többféle
„címkével” dolgoznak. A leginkább közismert ezek közül az „élménytársa -
da lom.” Emellett állandó elnevezéssé vált a „kommunikációs-társadalom,”
az „információs társadalom,” a „konzumtársadalom” és a „transzformációs
társadalom” kifejezés. Joachim Kunstmann ezek egymás mellé állítására és
pozitív összefoglalására törekszik. Bevezeti az „opciós társadalom” (Op -
tionsgesellschaft) kifejezést10, ezzel jelezve, hogy a jelen kor nem csak az
„utó-modern” terheit, negatív örökségét hordozza, hanem opciók és lehe -
tõ ségek egész sorát. Ezek a lehetõségek adottak a mai ember, a mai egy-
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ház, a mai kereszténység számára. A jövõ következõ lépései, irányultsága
és elérendõ célja attól függ, hogy ezeket a lehetõségeket elfogadjuk-e, az
opciók kihívásait komolyan vesszük-e. 

Az „élménytársadalom” olyan új életformákat, azon belül „szabadidõ”
eltöltési lehetõségeket kínál, amelyek a keresztény ünneplés, azon belül az
istentisztelet számára konkurenciát jelenthetnek. Fel tudja-e venni a ver -
senyt az egyház az élménytársadalmat mûködtetõ piacgazdaság eszközei -
vel? Adott-e az egyházban az az eszköztár, az a finanszírozási bázis, az a
kreatív fantázia és az a „marketing”-jellegû kapacitás, amely reálissá teszi
a küzdelmet az élménytársadalom konkurenciájával? Azaz: tud-e az egy-
ház olyan élményt biztosítani a hozzá betérõknek, amilyet bárki más meg -
kaphat az élménytársadalom „templomaiban”, a bevásárló- és szórakozta tó -
központokban? Ennél is fontosabb kérdés azonban az, hogy akar-e az egy-
ház erre a tényre és folyamatra úgy tekinteni, mint konkurenciára. Akar-e
„ringbe szállni”, és mint „kínálat” megjelenni a lehetõségek piacán? Akar-e
az istentisztelettel és az arra való pedagógiai elõmunkálatokkal olyan él -
ményt kínálni, amely alternatíva az egyéb felkínált élmények mellett? 

A „kommunikációs társadalom” képlete elsõre az egyház, s az istentisz -
telet szempontjából még inkább csábítónak tûnik. A szó vallása (zsidó-ke -
resztény tradíció), a verbális kommunikáció egyháza, azon belül az „ige
egyházaként” emlegetett evangélikusság az elsõsorban szóbeli, másodsor-
ban azonban nagyon gazdag egyéb eszköztárat felvonultató kommuniká-
cióval végzett istentisztelete tud-e relevánsan kommunikálni? Azaz: mon-
danivalója, üzenete eljut-e a címzettekhez? Korszerûek-e kommunikációs
eszközei – s csupán azok használatára kell nevelni és felkészíteni, vagy új
kommunikációs eszköztárral kell bõvíteni, esetleg lecserélni az eddigie -
ket? Lemérhetõ-e az istentiszteleti kommunikáció hatékonysága a látható
eredményekrõl, vagy a kommunikáció hatékonysága a világi kommuniká-
ció mértékegységeivel nem értékelhetõ? A kommunikációs társadalom
olyan kérdések elé állítja a becsületesen gondolkodó teológiát, amelyekre
mind a valláspedagógia, mind pedig a liturgika szempontjából felelnie kell.

Az „információs társadalom” jelentõs mennyiségben és változó minõ -
ségben látja el a mai embert bizonyos (politikai, kereskedelmi stb.) szem-
pontból fontos és irányított, bizonyos szempontból pedig kontrolálatlan
információval. Ez az ismeretáradás – megfelelõ technikával – átjárja a mai
ember gondolkodását. Olyan erõs tudatformálásról – sok esetben „agymo -
sásról” – van szó, aminek hatása ma még fel sem mérhetõ. Elsõ jeleivel,
káros hatásaival a társadalomtudományok már foglalkoznak. Van-e emel-
lett az ismeretáradás mellett esélye az egyház életmeghatározónak tartott
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információinak? Melyek azok a kulcsfontosságú ismeretek, amelyek meg -
szólaltatandók az információs társadalom zajában, és melyek azok, ame-
lyek megszólaltatása az elérendõ célhoz képest ellenkezõ hatást ér el? Mik
azok az információk, amelyek a kereszténység kétezer éves történelme
alatt rárakódtak az „alap információra” (evangélium, egy szükséges dolog
stb.) s ezért lehánthatók, s melyek azok az alap információk, amiket „alkal -
mas és alkalmatlan idõben” is tovább kell adni – függetlenül a recepció mi -
lyenségétõl. 

Külön kell említést tenni az ún. fogyasztói (konzum) társadalomról. Ez
látszólag semmiféle érintkezési felületet nem mutat az istentisztelettel.
Mintha az élet két teljesen külön síkjáról lenne szó, amelyek sohasem érint -
keznek. Valójában éppen ellenkezõleg! Úgy tûnik, mintha az életformává
vált vásárlás, a „mindent meg lehet szerezni” érzés, az életminõség emel -
ke dése a birtoklás által, nem érintené az egyház s benne az egyes keresz -
té nyek életét, és különösen nem érinti az istentisztelet ügyét. Ez azonban
csak a látszat. A valóság az, hogy a „minden megvásárolható”, a „tele pol-
cok tanúskodnak az emberi élet bõségérõl és gazdagságáról”, a „nincsenek
tartós fogyasztási cikkek, csak egyszerhasználatos eszközök” mentalitás
ész revétlenül, akaratlanul és gyökeresen átjárja az egyház népének gon-
dolkodásmódját, az istentiszteletet-látogatók gondolatvilágát. Ez ellen le -
het védekezni – a világból való elvonulással, világidegenül zárt közösségek
képzésével, exkluzív kereszténység kialakításával, de ezek már önmaguk-
ban hordják az ellentmondást, a krisztusitól való távolságot és az elõbb-
utóbb feloszlást. Más utat kell találnia a teológiának, majd a teológia ku -
tatásai és eredményei nyomán a mindennapok kereszténységének. Olyan
utat, amelyen megvalósul a jézusi imádság mondata: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki õket a világból, hanem azt, hogy õrizd meg õket a go nosz -
tól”11. Ezen a területen különösen nagy feladata van az istentiszteletet elõ -
készítõ, arra nevelõ és az azt kísérõ valláspedagógiának. Nem egyszerûen
információ átadással, hanem mentalitásformáló neveléssel, az üresjárato -
kat jelentõ gondolatvágásokból való kilendítéssel. Nem a hitet tanulni, ha -
nem hitben ünnepelni tanulni kell.12

V. Hitet tanulni – hitet ünnepelni 

Az istentisztelet tanításban, Isten szavában, imádságban, hitvallásban, az
úrvacsora nagy találkozásában összefoglalja keresztény hitünk lényegét.
Az õsegyházba betérõk hosszú idõn keresztül tanulták a hit titkait, mire
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részt vehettek a hit ünneplésében. Az egyház kétezer év alatt igen sokféle
eszközt használt ehhez a feladathoz, hogy megismertesse mindazt, ami a
hit titkaiból megismerhetõ. Gyermekek és felnõttek, laikusok és klerikusok
tanultak, taníttattak – ki-ki a maga szintjén. E mellett, vagy éppen ettõl
függetlenül zajlott/zajlik a hit ünneplése. Van-e összefüggés a kettõ kö -
zött? A tanulásnak mindig hivatalos íze van, az ünneplésnek emelkedet-
tebb vagy oldottabb. Közelíthetõ-e a kettõ egymáshoz? Nem üti-e a kettõ
egymást? Lehet-e tanítva ünnepelni és ünnepelve tanítani/tanulni? A gya -
korlati teológia belsõ témaközi kutatásainak meg kell találnia a kettõ szin-
tézisét, azt az utat, ahol a tanítás és az ünneplés egymást kiegészítõ és se -
gítõ tényezõvé válik. A hit tanulása nem nélkülözheti az ünnep motívu -
mát, az ünnep pedig nem épülhet tanulás nélküli alapra. 

VI. A mai ember ünneplés-képessége

A következõ kérdés éppen ezért ez: tud-e ünnepelni a mai ember? Meg -
van-e az egyháznak s benne az egyes hívõknek a képessége az ünnep lés -
re? A mostani századforduló sokak számára azt az érzetet kelti, hogy elfe -
lejtett, s nem tud az ember ünnepelni. Az individualizálódás tönkretette a
közösségi ünnepek sorát, az állandó küzdelem a magasabb életszínvona -
lért lehetetlenné tette, hogy elegendõ idõ legyen és elegendõ energia ma -
radjon az ünneplésre. Ahol viszont megmaradtak az ünneplés régi keretei,
ott többnyire kiüresedési folyamatot tapasztalhatunk. A társadalmi folya -
matokat mélyebben elemzõ szociológusok és teológusok egyaránt rávilágí-
tanak arra, hogy az ünnepek világában is megjelentek a pótszerek. Nem
csak a „nem ünneplés” jelent problémát, s az ünnep-hiány hoz magával
társadalmi méretû, veszélyes hiányjelenségeket, hanem a ünneppótlékok
sora is – akár az önbecsapás, akár az üresjárat, akár a durvulás felé mutat-
nak ezek. 

Nem véletlen az, hogy a Német Liturgiai Intézet (DLI13) 1997-ben, jubi -
leumi ülésén jelentõs ökumenikus részvétellel errõl a témáról tartott kon-
ferenciát: Istent ünnepelni ma – az ember liturgiaképessége és a liturgia
em berképessége.14 Hasonló címmel jelent meg könyv15 a konferencia doku-
mentumaként. Ezért a tanítás és az újratanítás feladata igen aktuális. Mi -
vel azonban új jelenség nyomán új helyzetben kell ezt a szolgálatot végez ni,
a hagyományos módszerek a tanításban sem állják meg a helyüket. Azaz:
új tematikát és új módszereket szükséges kitalálni. Emellett a vallás peda -
gó gia nagyon pontos célmeghatározása nyomán, egészen konkrét irányba
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kell, hogy vezesse a célcsoportot. A megváltozott helyzetben, s a posztmo -
dern összetettségébõl adódóan igen bonyolult helyzetben kell a kettõs vo -
na lat konzekvensen vezetni: ünnepet tanulni és ünnepelni tanulni. 

VII. Ünnepet tanulni és ünnepelni tanulni

Az információ átadási és a nevelési funkció szorosan összetartozik. Az is -
ten tiszteleti ünneplésre való felkészítésnél sem választhatók szét. Korosz -
tálytól, gyülekezetszociológiai helyzettõl függetlenül ez a két feladat a ta -
ní tásra vállalkozó személynek (hitoktató, valláspedagógus, gyülekezeti
mun katárs, lelkész) adott. 

A liturgia dolgaiban is igaz: információhiányban él gyülekezeti tagjaink
java része. Nem csak a magyar evangélikus lelkészi kar liturgikai felké -
szült sége hiányos.16 Kántorképzésünk, magyar egyházzenész képzésünk is
csak az utóbbi másfél évtizedben kezdi hangsúlyosabbá tenni a liturgiával
kapcsolatos informatív és metodikai képzést. Gyülekezeteink jelentõs ré -
sze értetlenül áll a liturgia tartalmi kérdései elõtt. Ennek több oka is lehet-
séges. 

Elõször tárgyilagosan kell szólnunk a történelmi háttérrõl. A magyar
reformációnak a 16. század végén szétvált lutheri és helvét iránya a késõb -
biekben ismét egyre intenzívebb kölcsönhatásba került. Az ellenreformá-
ció megjelenése és elõretörése egyre több ponton közös fellépést igényelt.
A politikai életben való súlyhoz közös protestáns frontra volt szükség. A
katolikus restauráció után a református irány megerõsödésével, számbeli
dominanciájával és az egyházpolitikai igényeket jobban szolgáló, ke mé -
nyebb teológiai vonalvezetésével hatott a magyar evangélikusságra és an -
nak istentiszteleti életére. Ez a dominancia azt eredményezte, hogy az
evan gélikus gyülekezetekben is egyre jobban terjedt a református mintájú
puritán istentisztelet-gyakorlat. A felvilágosodás és a racionalizmus, majd
el lenhatásként a pietizmus nem segítette az eredeti liturgiai gazdagság
megõrzését és releváns továbbgazdagítását. A 19. század végére mindez
azt eredményezte, hogy a magyar evangélikusság java része református
jel legû istentiszteleten élte a közösségi életét. Ez a liturgia teljes ki ha lá sá -
hoz és az elõadásszerû prédikációs istentisztelet gyakorlatához vezetett.
So kak számára azután ez a puritanizmus vált természetessé, és ez keltette
a genuin evangélikus istentiszteleti rend érzését. Minden ezután történõ
vál toztatás, gazdagítás irányába történt kísérlet pedig megkapta a „katoli -
kus” cimkét. A protestáns identitást nemegyszer csak a „nem vagyunk ka -
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to likusok” mondatban megfogalmazók számára minden liturgikus törek -
vés a reformátori örökség feladásának tûnt. A reformáció tanításával ismét
foglalkozó 20. századi új mozgalmak tanulmányprogramja kellett ahhoz,
hogy a liturgia területén is újra felfedezzék az egyetemes keresztény isten-
tisztelet megreformált gazdagságát. Ennek a 20. század elsõ felében zajló
felismerésnek a recepciós folyamata a gyülekezetekben mind a mai napig
tart. A Credo harmadik hitágazatának mondata – „hiszem az egyetemes
anya szentegyházat” – liturgiai konzekvenciákat is rejt. Ennek pedagógiai
közvetítése egyre égetõbb feladat.

Egyházközségeink jelentõs része másodszor azért áll értetlenül a litur-
gia tartalmi kérdései elõtt, mert a gyülekezetek alacsony szintû flexibilitá -
sa, illetve az át- és újraformálási idõ széthúzódása liturgiai és liturgia-pe -
da gógiai problémák egész sorát hozza magával. Ennek megértéséhez is
vissza kell pillantani a múltba. A magyar evangélikus liturgiatörténet fo -
lyamata egy nagy hullámvölgyet mutat. A 16. század tradíciót õrzõ és újat
befogadó gazdagsága után eleinte lassú, majd igen erõs hanyatlás követ -
ke zik. A 18-19. század mélypontja után a 20. század liturgiatörténete újra
útkeresésrõl árulkodik. A hanyatlás után formai és tartalmi szempontból a
felemelkedés irányában látunk jelzéseket. A teológiai, s azon belül kegyes -
sé gi és liturgiai változások (fejlõdések és visszalépések egyaránt) jelentõs
fáziskéséssel érkeznek meg a gyülekezetekbe. A megérkezés után pedig
még hosszabb szakaszt jelent a meggyökerezés és otthonosodás ideje.
Ezen folyamatok egészséges mértékû felgyorsításához igen aktív pedagó-
giai munkára van szükség az egyházközségben dolgozó, annak életét for-
máló minden munkatárs részérõl. Jóllehet az istentisztelet az egyház éle -
té nek szíve közepe, tapasztalataim szerint az istentisztelet formálására és
re-formálására igen kevés gondot fordítanak ma. 

Így harmadik okként említhetõ, hogy az ebben illetékes gyülekezeti
munkások – szakirányú (liturgikai) képzettségük híján, szocializációjuk li -
tur giai igénytelensége nyomán, esetleg kényelmi szempontok következ -
mé nyeként − nem foglalkoznak a gyülekezet tudat- és életstílus-formálá -
sá nak istentisztelettel kapcsolatos permanens feladatával. Az ágendareví -
zi óval kapcsolatos széleskörû diszkussziók alkalmával megszólaló lelké -
szek jelzik, hogy milyen nagy szükség lenne liturgiai tanításra és nevelésre
a gyülekezetekben, de ehhez sem a lelkészeknek, sem a kántoroknak nincs
meg a felkészültségük, és nincs is létezõ magyar nyelvû irodalom. Sem szak -
irodalom nem jelent meg évtizedek óta,17 sem pedig népszerû füzetek nem
láttak napvilágot. Ez utóbbira különösen is nagy szükség lenne – az isten-
tiszteletre való felkészítés pedagógiai feladatai közt ez az egyik leghaté ko -
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nyabb és ezért legsürgõsebb. Helyi kísérletezések ismertek: gyülekezeti
kör levelekben, templomot ismertetõ prospektusokban itt-ott olvasható
olyan kiegészítés, amely nem csak az épületrõl, hanem a benne folyó isten-
tiszteletrõl is közöl hasznos információkat – elsõsorban a berendezési tár-
gyakhoz kapcsolva ezeket. A 2005-re tervezett új Ágenda szempontjából
ezért döntõ fontosságú a gyülekezeti munkások felkészítése, majd rajtuk
keresztül a gyülekezetekben olyan mozgalom létrehozása, amely elindít
egy újfajta érdeklõdést, tudatosabb istentiszteleti jelenlétet, rugalmassá-
got a formák iránt és igényességet a tartalom iránt. Azaz eléri, hogy állan -
dó téma legyen az istentisztelet: az arra való felkészülés, az igényes meg-
formálás, a tudatos megélés és a pasztorális szempontból nélkülözhetet len
utómunka. 

Ma – úgy tûnik – még nincsen igény erre. Ez természetesen nem igény -
te lenséget jelent, hanem azt, hogy közösségek és tagjaik nem ismerik az
is tentiszteletben szunnyadó lehetõségeket. Ezért – a valláspedagógia
isten tiszteletre felkészítõ funkciójának elsõ és legfontosabb szerepe, hogy
– ébreszteni kell ezt az igényt. Igényt, nem csak jobb, relevánsabb igehir -
de tésre (mint szellemi attrakcióra a szellemi termékek piacán), hanem
igényt az istentiszteletre magára, annak komplex, mindent átfogó „élmé -
nyé re”, eseményére. 

VIII. Igény az istentiszteletre

Az egyház taglétszámának európai fogyása nem csak pesszimista módon
értékelhetõ. Jelenthet az bizonyos tisztulási folyamatot, amelyet az egyház
jó irányban felhasználhat. Az egyház létszámcsökkenése természetes mó -
don az istentiszteletlátogatók létszámának csökkentését is jelenti. Ez olyan
kihívást jelenthet az istentisztelet aktív és passzív résztvevõinek, amely
serkenti az istentisztelet újragondolását éppen úgy, mint az újraformálását.
Ha az egyház komolyan veszi küldetését, akkor komolyan kell vennie azt
is, hogy minden lehetõséget megragad az evangélium továbbadásában. Az
egyházban megtalálható minden egyes munkaág az evangélium tovább a -
dás egy-egy részfeladatát kell hogy magára vállalja. A tanításnak, a paszto -
rá ciónak, a diakóniának így fontos részfeladata van. Az istentiszteleten
ezek a részfeladatok tartalmilag és formailag összetalálkoznak, és kerek
egészet alkotnak. Az istentiszteletre való igény kialakításánál és fenntar tá -
sá nál tehát az a kérdés, mennyire veszített komplexitásából az istentiszte -
let. Hogyan éri el a liturgia (beleértve az igehirdetést is) a teljes embert?
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Ha csak az értelméhez, csak bizonyos érzékszerveihez talál utat, akkor
alapvetõ – felszámolandó – hiba van. Úgy lehet igényt ébreszteni, létre-
hozni, fenntartani, ha az istentisztelet – a maga speciális eszközeivel – biz-
tosítja a komplexitást, azaz a teljes embert szólítja meg. Ha az aktív és a
passzív résztvevõk megérzik, megértik ezt a komplexitást, akkor hívoga tó -
an tudják kifelé is közvetíteni azt, azaz igényt támasztanak emberekben az
istentiszteleten való részvételre. Ahhoz azonban, hogy a jelen résztvevõk
meg érezzék és megértsék a liturgia imént vázolt vonatkozásait, tudatos
ok tatói, nevelõi munkára van szükség. 

IX. Igény a tartalommal való megtöltésre (igény az igényességre)

A tudatos oktató, nevelõ munka nem csak formai, hanem tartalmi vonat -
ko zásban is igényt ébreszt. Igényt az igényességre. Ha az információátadó
és mentalitásformáló pedagógiai munka nyomán tudatossá válik az isten-
tisztelet elemeinek értelme, az egyes alkotórészek közti összefüggések
mélysége, a liturgia ívének jelentõsége, akkor olyan belsõ elvárások ala -
kulnak ki – egyéni és közösségi szinten egyaránt –, amelyek nem elég sze -
nek meg az istentisztelet puszta meglétével, annak megtörténtével. Az
egy ház imádsága által megformálódott, dramaturgiailag letisztult, alap -
elemeiben kikristályosodott istentisztelet tudatos megélése sem a „szerep -
lõk”-et, sem a hallgatóságot nem engedi igénytelenné válni. Nem a világi
szórakoztatóiparban és szórakoztató médiumokban megtapasztalt él -
ményfokozásról van itt szó, hanem arról a gazdagságról, amelyet az isten-
tisztelet valósággal cselekvõ alanya (Isten szolgál nekünk, s minden más
csak az ember reakciója erre a szolgálatra) gazdagságából kínál, s amely -
nek kibontására, megismerésére, átélésére a kereszténység kétezer éves
tör ténelme is csak egy pillanat volt. A tudatosodó és tudatossá váló isten-
tiszteleti participáció a szellem vonalán, az etika területén, az esztétika18

vonatkozásában egyaránt belsõ igényt ébreszt és tart szinten, s ez az igé -
nyesség missziói kisugárzással bírhat. Azaz: a megüresedõ templomok új -
ra népesedhetnek, és ezáltal a szó spirituális értelmében rendeltetésszerû -
en használhatók. 

Ehhez a tudatos és igényes istentiszteleti élethez szükséges az az átfogó
valláspedagógiai program, melynek kidolgozására jelen munka nem vál-
lalkozhat, hiszen ezek a sorok csupán elsõ lépések akarnak lenni egy nagy -
sza bású program létrejöttének motiválásában. 
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X. Az istentiszteletre felkészítés átfogó tanítás és nevelés programja

A fent említett két alappillért – az információátadást és a nevelést – rész -
le tekre bontva megkapjuk azokat az alapkérdéseket és alaptémákat, ame-
lyeket továbbgondolva fel lehet építeni az általános pedagógiai progra -
mot, majd korosztályok szerint továbbontva ki lehet dolgozni egy litur gi -
kus megújulás elõkészítõ és segédprogramját. A két alappillér nem minden
esetben különíthetõ el egymástól, hiszen az információadással már nevel-
hetünk, s a nevelés egyik formája az információátadás. 

Az ismeretanyag átadásban szükség van általános témák felvetésére és
konkrét részismeretek közlésére. A minimál ismeretanyag a következõ té -
mákból állhat: 

I. • Mi az istentisztelet?
• Ki az istentisztelet cselekvõ alanya?
• Az istentisztelet bibliai és egyháztörténeti gyökerei
• Biblia és liturgia
• Ökumenikus körkép az istentiszteletrõl 

II. • Az istentisztelet felépítése
• Az istentisztelet mûfajai
• Az istentisztelet egyes alkotóelemei
• Az istentiszteleti szolgálatok (lelkész-lektor-kántor stb.)
• A zene szerepe az istentiszteleten 

III. A nevelés alaptémái
• Isten elé, társak mellé állni (közösség)
• Isten háza – a gyülekezet találkozó helye – otthonom
• Aktivitás – passzivitás – belsõ (csöndes) aktivitás
• Viselkedés az istentiszteleten
• Belsõ igényfejlesztés

Mind az ismeretanyag átadáshoz, mind pedig a neveléshez szükséges,
hogy legyenek:

• megfelelõ alkalmak,
• megfelelõ metódusok,
• megfelelõ információs anyag. 

Megfelelõ alkalmak: az adott csoportnak kora, tájékozottsága, egyházi-
assága, elvárása szerint meg kell és lehet találni az alkalmat. Ezek lehet-
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nek rendszeres alkalmak, mint pl.: hittanóra, konfirmációi óra, ifjúsági
kör, bibliaóra, gyülekezeti est, szeretetvendégség, istentiszteletet meg elõ -
zõ vagy követõ rövid alkalom. Lehetnek azonban intenzív munkát lehetõ -
vé tevõ sorozatok, vagy kiemelkedõ hangsúlyt adó „csendesnapok”, illetve
találkozók. Mindkét alkalom fajtának meg lehet találni az optimális ki -
használást segítõ elõnyeit. 

Megfelelõ metódusok. Az eszköztár igen széles körû: szó és hang, elõa -
dás és interaktív megbeszélés, bemutatás és gyakorlás, kiscsoportos foglal -
ko zás és fórumbeszélgetés stb… Nagyon fontos azonban az, hogy a cso-
portnak megfelelõ metódust találjon az informáló-nevelõ munkatárs, hi -
szen a metódus nagyon korosztály- és személyi összetétel függõ. 

Megfelelõ információs anyag: szóban, hangban, írásban. Mind nyomta-
tott, mind vizuális anyagban olyan megjelenési szinthez szokott hozzá a
mai ember, hogy különös hangsúlyt kell az információhordozóra (eszköz -
re) fordítani. Szórólapok, prospektusok, füzetek, könyvek, hangfelvételes
il lusztrációk (pl.: énekrõl, responzorikus istentiszteleti tételekrõl) bejátsz -
ható videofelvételek, illetve jól láthatóan kivetített képek. A megfelelõ in -
formációs anyaghoz hozzátartoznak azok a szakértõk, akik nem általános -
ságokban szólhatnak az istentisztelet lényegérõl, vagy egyes elemeirõl, ha -
nem a magas szintû, s ezért az interaktív formáknál is a háttérben rendel -
ke zésre álló ismeretanyaggal rendelkeznek. 

XI. Korosztályonkénti tanítás-nevelés
– kísérlet a felkészítõ programra –

Tapasztalatom szerint a legmagasabb hatásfokkal akkor végezhetünk is ten -
tiszteletre felkészítõ ismeretterjesztõ és hozzáállásformáló munkát, ha kor -
 osztályokra osztjuk a célcsoportokat. Az 1995-98 közötti idõszakban négy
csoportban végeztem kísérletet az istentiszteletre való felkészítés prog ram -
jával. 1995-ben konfirmandusokkal 8 hónapon át, 1996-ban gimnáziumi
(3-4. o.) hittanos csoport óráin 6 hónapon át, ugyancsak 1996-ban felnõtt
bib liaórai közösségben 10 hónapon át, végül 1997-ben egye te mista csoport -
tal önképzõkörszerûen 4 hónapon át heti két órában. Az alap anyag mind a
négy helyen megegyezett, a kivitelezés azonban döntõen el tért egymástól.
A konfirmációs csoportban rövid referátum, hosszabb be szél getés és minden
alkalommal gyakorlati illusztráció jelentette az órák hár mas felépítését. A
gimnazista osztályban közösen fogalmazott kérdé sek re hosszabb-rövidebb
információs válaszokat adtam, s ezután többnyi re helyzetjátékkal megjele -
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nítettünk istentisztelettel kapcsolatos szituáció kat. A felnõtt bibliakörben el -
sõsorban elõadások, majd a visszakérdezés mû faja volt a mûködõképes,
minden alkalommal vagy audio, vagy videó il lusztrációval. Az egyetemis -
ták esetében pedig TV-s istentiszteletek elem zése nyomán került sor az
egyes té mák általános és konkrét ismeretanya gá nak megbeszélésére. 

XII. Egy lehetséges vázlat: konfirmációi oktatás 

A konfirmációi oktatás feladata a klasszikus elképzelés szerint az addig
meg szerzett ismeretek alapján hitünk alapinformációinak összefoglalása,
tu datosítása, megszilárdítása. Az utóbbi évtizedek nyomán az egyház
kény telen volt szembesülni a ténnyel, hogy a konfirmációra jelentkezõ fia -
ta lok jelentõs részének nincs egyházi elõélete, s ennek alapján a szükséges
mi nimális alapismerete. Így a konfirmáció feladata már nem lehetett az
összegzés és elmélyítés, hanem egy sûrített, lehetõleg egy, maximum két
év ben összefoglalt hittananyag. A konfirmáció így intenzív tanfolyammá
vált, vagy „gyorstalpalóvá” degradálódott. A rendszerváltozás utáni Ma -
gyarországon újabb szín jelent meg: az egyházi iskolákban tanuló fiatalok
konfirmálásának kérdése. A többnyire vegyes konfirmandus csoportokban
így három féle gyermek jelent meg: a teljesen nulláról induló, a gyermek-
bibliaórákon kevés ismeretanyagot, de mélyebb személyi kötõ dést szerzõ
gyermekek és az egyházi iskolában (órarendi keretek között) hit tant tan-
ultak, akiknél valóban lehetséges az összefoglalás és elmélyítés. Az ilyen
vegyes csoportok azonban mindig pedagógiai problémák egész so rát vetik
fel. Tapasztalatom szerint az istentiszteletre felkészítõ program elõnye,
hogy bizonyos technikák alkalmazásával segít a csoport különbözõ szinten
lévõ tagjait hasonló szintre hozni, azaz a különbségeket nivellálni. 

A konfirmandus program sajátossága, hogy nem − a megszokott módon
– külön tárgyalja a hittani, bibliaismereti, egyháztörténeti és egyházisme -
reti anyagokat, hanem párhuzamosan egy-egy téma kapcsán a nagy egész
téma ívre felfûzve, az adott szakasznak megfelelõ arányban. 

A konfirmandus program fõbb témái:

• Gyakorlati foglalkozás a templomban (menet közben lagalább ötször
– a gondolatmenet igényének megfelelõen)

• Ünneplés – keresztény ünneplés
• Mit jelent az istentisztelet szó?
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• Mi értelme van istentiszteletre járni?
• Mibõl áll az istentisztelet?
• Az istentisztelet szereplõi
• Mozgás az istentiszteleten
• A keresztény istentisztelet felépítése
• A keresztény istentisztelet történetének összefoglalása
• Ige és szentségek
• Biblia az istentiszteleten
• Ószövetség és Újszövetség az istentiszteleti használatban
• Evangélium
• Imádkozunk – együtt az elõttünk és a velünk levõkkel
• Hit – hitvallás
• Dicsõítés – imádás
• Bûn – bûnbánat – bûnbocsánat
• Úrvacsora
• Áldás
• Mi tetszik, mit csinálnál másképp?
• Együtt az istentiszteleten – a padokból (más lelkész szolgálatával)
• Együtt az istentiszteleten – „elölrõl” (a konfirmandusok közremûkö -

dé sével)
• A konfirmációi istentisztelet – mi, miért, hogyan történik?

Minden egyes témakörhöz történeti, bibliai, hittani információkat csatolunk,
így az istentisztelet egyes elemeivel komplett bibliaismereti anyagot tanít -
hatunk, végigszaladhatunk az egyháztörténelmen és a legfontosabb dog-
matikai-etikai ismereteket összefoglalhatjuk. 

XIII. Felkészítés az istentiszteletre – summázás

A természetes istentiszteletlátogatás, a kérdések nélküli részvétel kora le -
járt. Eltûnt a magától értetõdõ templomi otthonosságérzés is. Az elvi és
gyakorlati materializmus lecsökkentette a templomba járók arányát. A
konzum-, információs és élménytársadalom konkurensként jelent meg az
istentisztelet mellett. Az individualizálódás megszüntette a korábban ter-
mészetes vágyat a vallásosság közös megélésére. Mint minden mûfaj és
minden mérték – megkérdõjelezetté vált az istentisztelet is. Mi a megol -
dás? Új mûfajt keresni? Külsõ és belsõ átalakításokat eszközölni? Ver seny -
re kelni a vallások és az élménytársadalom piacán? 

I. BELÉPÉS

64



Amellett, hogy természetesen – az egyház újrafogalmazó funkciójához
ez hozzátartozik – újra végig kell gondolni a keresztény egyéni és közössé-
gi életnek medret adó istentisztelet formáját, az igazán új feladat az isten-
tiszteletre való felkészítés tanítással és neveléssel. 

• Ez lehet az eszköze annak, hogy a történelem sokféle viharát kiállt
is tentiszteletmûfajt újra releváns, igényelt és igényes mûfajként gya -
ko roljuk.

• Ez lehet az eszköze annak, hogy a felszínes, elsõsorban érzelmi motí -
vu mokkal mozgatott népegyházi kereszténységet a tudatos, hitvalló
egyházképlet felé vezessük. 

• Ez lehet az eszköze annak, hogy a pluralista társadalomban, a sokfé -
le vallási kínálattal szembetalálkozó ember relevánsan hívogató al -
kal mat találjon. 

A gyakorlati teológia két – eddigi séma szerint – egymástól távolálló
ága így, egymásra találva fontos, már-már nélkülözhetetlen eszköze lehet
az egyház megújulásának. A liturgika és a valláspedagógia olyan kölcsön-
hatásban készíthetik elõ a 21. század magyar kereszténységének életét,
amely hatékony eszköze lehet az evangélium hirdetésének. 
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen értelemben tekintjük „találkozásnak” az istentiszteletet gyakorlati
teológiai szempontpok alapján?

2. Hogyan változott évszázadok során a „keresztény ünneplés”? Milyen
konk rét kérdéseket vet fel ma az ünneplés és a liturgikus formák helyzete
a társadalomban?

3. Kinek a felelõssége a liturgikai ismeretek népszerû oktatása? Hogyan ne -
vel a liturgia, és hogyan lehet nevelni a liturgiára?

4. Mi a véleménye a tradicionális liturgikus formákról és a modern (kísérlete -
zõ) elképzelésekrõl? Melyik és milyen mértékben van jelen a mai egyházi
élet ben?
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5. Miért lehet kiemelt szerepe a konfirmációs felkészítési idõszaknak a litur-
giai ismeretek átadása szempontjából?

6. Mi a legfontosabb atmoszférateremtõ elem az istentisztelet egészét illetõ -
en? Mire ügyeljen a lelkész, és milyen területeken aktivizálódhat a részt -
vevõ gyülekezet?

7. Mekkora szerepe van ma a rendnek, az ízléses megjelenési formáknak és
a „tiszta forrásnak” az egyház liturgikus életében?

8. Hogyan alakulhat ki egy megújulási folyamat liturgikus értelemben egy
képzeletbeli gyülekezet életében? Mi kell a megújuláshoz?
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Isten igéje gyermekek és szülõk között

A hitoktatás családot is érintõ vonatkozásai,
hogyan szólítható meg a szülõi réteg,

az iskola speciális lehetõségei

t

I. Változó világ – változatlan tartalom, változatlan feladat

Pál apostol athéni beszéde gyakran elõkerül az evangélium megfelelõ for-
mában való megszólaltatásának példájaként. Pál a rábízott üzenetet eljut-
tatta hallgatóságához, ugyanis megtalálta az üzenet és a hallgatóság kö -
zött a kapcsolódási pontot.1 Az ismeretlen istenrõl szóló beszéd érdekelte
az újfajta, idegen tanításra és filozofálgatásra fogékony athéniakat, akik
maguk kérlelik Pált arra, hogy beszéljen nekik errõl az idegen istenségrõl.
Szavai után egyesek gúnyolódtak, mások csalódottan továbbmentek, vol -
tak azonban néhányan, akik csatlakoztak Pálhoz, és hívõvé lettek (ApCsel
17,16-34). 

Nekünk, mai tanítványoknak lényegében ugyanaz a feladatunk, mint
Pál apostolnak. Az evangéliumról kell beszélnünk, ebbõl élve ezt kell má -
soknak továbbadnunk. Az evangélium üzenete sem változott, Jn 3,16 tö -
mören és egyszerûen összefoglalja az örök és változatlan lényeget. Nincs
más evangélium! – figyelmeztet bennünket Pál apostol a tartalom állan dó -
sá gára. A változatlan feladat és tartalom ellenére az egyház és a hívõ em -
ber mindig új kihívások kereszttüzében találja magát. Változik a világ,
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amiben élünk, változik benne az ember, és ennek megfelelõen változik a
tartalom megszólaltatásának és a feladat elvégzésének lehetõsége és mód-
szere. 

Hogyan szólíthatunk meg Isten igéjével embereket? Hogyan kelthetõ
fel az emberek érdeklõdése az evangélium iránt? Hogyan tudunk fiatalo -
kat és idõseket a Jézus Krisztusban élõk közösségéhez, az egyházhoz elve -
zetni, és ott megtartani? Hogyan tudjuk emberekkel elhitetni azt, hogy Is -
ten igéje az az „árucikk”, amelyre a pluralisztikus világ kínálta piacon a
leginkább – sõt egyedül – szükségünk van? Milyen speciális eszközei és
lehetõségei vannak a mai tanítványnak feladata elvégzésére?

Isten nem emberek és nem emberek cselekedetei, hanem igéje által vi -
szi véghez munkáját. „Hiszem, hogy saját eszemmel és erõmmel nem tud -
nék sem Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem õhozzá eljutni, ha -
nem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, õ világosított meg
ajándékaival, õ szentelt meg és tartott meg az igaz hitben.”2 A Kis Káté sza -
vai megóvnak bennünket attól az elbizakodottságtól, hogy a hitébresztést
saját hatáskörünkbe utaljuk, és a tanítvány nagyszerû módszerének vagy
kitûnõ tehetségének tulajdonítsuk. Pál apostol megfelelõ helyen és idõben
elmondott megszólító beszéde sem arat osztatlan sikert, de ez nem befo -
lyá solja a mindenkori tanítvány feladatát. A missziói parancs arra kötelez
bennünket, hogy a lehetõ legjobban felmérjük azt a környezetet, amiben
benne vagyunk és megszólalunk, tudjuk azt, hogy kiket akarunk megszólí-
tani, tisztában legyünk képességeinkkel és korlátainkkal, ismerjük és ta -
nulmányozzuk Isten igéjét, és megtaláljuk azt a kapcsolódási pontot,
amely az evangélium üzenetét a hallgatóval összeköti. A tanítványnak ez
a feladata. Ha munkánk során hit támad, akkor hálát adhatunk Istennek,
hogy eszközként felhasznált bennünket evangéliumának terjesztésében,
ha pedig elutasítással találkozunk, akkor se értetlenkedjünk. Isten igéjé -
nek hallgatása megosztja az embereket. Az üres sír némelyek számára
Krisztus feltámadását jelentette, mások pedig arról beszéltek, hogy Jézus
tes tét ellopták tanítványai.

Változik a világ, és a változó világ mindig új lehetõségeket kínál Isten
igéjének megszólaltatására. Ilyen új lehetõségeket ad az iskolai hitoktatás
újraindulása, a lelkész vagy a hittantanár iskolában való jelenléte, találko -
zá sa a tanulókkal, a tanárokkal és a szülõkkel. Az iskolai hitoktatás jelen-
tõsége az, hogy Isten igéje itt nem egy gyülekezeti vagy gyülekezetközeli
hely zetben szólal meg, hanem egy sokkal heterogénebb, sokkal „világibb”
kö zeg ben, és abban az életkorban szólít meg embereket, amikor fogé ko -
nyak vallási kérdésekre, amikor kialakul értékrendszerük, életszemléletük.

Isten igéje gyermekek és szülõk között

69



Ki lép az egyház tanításával, a rábízott evangéliummal egy adott korosztály
szélesebb rétegei felé. Nem egy alkalomra, nem egy felkérésre, hanem
hosszabb, folyamatos jelenlétet és lehetõséget kap arra, hogy megszólítson
olyan embereket is, akiket a gyülekezeti helyzet nem ér el. Egyházunk
nagy felelõssége, hogyan él az iskolai hitoktatás lehetõségeivel, hogyan
használja fel a „piacra kerülés” helyzetét a missziói parancs betöltésére.

Az iskolában történteknek mindig van hatásuk. A hittanóra eseményei
is megjelennek a családok életében, ismeretében. Megerõsíthetik, kiegé -
szíthetik a családi nevelés alapvetõ irányait, formálhatják, alakíthatják, sõt
akár meg is változtathatják azt. Az egyházi iskola, illetve az iskolai hittan -
óra a gyermekeken keresztül családokat vezethet Isten igéjének közelségé -
be, a gyülekezet közösségébe.

II. Isten igéje a családok életében

1. A család a vallási szocializáció alapvetõ helyszíne

A személyiség alakulására döntõ hatással vannak azok az alapérzések, él -
mé nyek, amelyeket a gyermek a családi közösség keretében átélt, és hi -
ányként jelentkeznek azok, amelyeket nem volt lehetõsége megtapasztal-
ni. A bizalom és az elfogadás, a feltétel nélküli szeretet megtapasztalása,
a biztonság vagy bizonytalanság, az érzelmek kimutatása vagy elfojtása, a
büntetés típusa és mértéke, a figyelem, a tolerancia vagy az agresszió – a
csa ládi környezetben találkozik a gyermek elõször ezekkel az érzésekkel,
és ezeknek a tapasztalatoknak jelentõs kihatása van a vallásos élmény át -
élésére, befogadására is. „A nevelési intézmények vallásos befolyása és a
ké sõbbi, a valláshoz és egyházhoz fûzõdõ viszony közötti világos összefüg -
gések bizonyítottak. Különösen érvényes ez a szülõi ház vallásos jellegére,
amelynek tartós hatása van a gyermek késõbbi beállítottságára. Ezért a
leg korábbi idõktõl kezdve a család befolyása volt az egyház továbbélésé -
nek a garanciája.”3

Minden családban van „vallási nevelés”4. A családban uralkodó hangu-
latot, a cselekedeteket, a konfliktuskezelés módját, a mindennapi élet me -
netét, a családban uralkodó szokásokat, rítusokat meghatározza a szülõk
által felvállalt érték- és normarendszer, az élet értelmérõl és céljáról val-
lott alapfelfogás, azaz a szülõk „vallása”. A családi szocializáció tehát min -
dig vallási szocializációt is jelent. Ez nem mindig keresztyén vallásos ne -
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ve lés, de valamilyen „vallást”, életrõl alkotott felfogást minden ember hoz
magával a családi házból.5

A gyermek vallásos fejlõdése egy természetes személyiségfejlõdési fo -
lya mat része, amelyre nagy hatással vannak a mindennapi életben szerzett
tapasztalatok és a felnõttektõl kapott ismeretek.6 A vallásos nevelés e fej -
lõdés tárgyát és irányultságát adhatja meg, bontakoztathatja ki. A keresz-
tyén vallásos nevelés nem tesz keresztyénné. A hit Isten kegyelmi ajándé-
ka, és mint ilyen nem provokálható, nem produkálható és emberileg nem
garantálható.7 Nem biztos az, hogy példa értékû családi életközösségben
vallásosan nevelt gyermekek Jézus Krisztusban való hitre jutnak. Sok ke -
resztyén szülõ imádkozik a „világ világosságától eltávolodott” gyermeke
meg téréséért. Mégis nagy a lehetõsége és felelõssége a családban zajló val-
lásos nevelésnek:

Ÿ Olyan vallási élményekhez juttatja a gyermeket, amely egész életén
ke resztül végigkíséri. a VALLÁSI ÉLMÉNY (IMÁDSÁG)

Ÿ Emberi rendszerektõl, gondolatoktól, viszonyoktól független érték és
normarendszert ad át. a ÉRTÉK ÉS NORMARENDSZER

Ÿ A keresztyén tanítás átadásával a felvállalt életforma melletti döntés
tudatosságát alapozza meg. („Tudom, kinek hiszek.” / „Tudom, ki -
nek nem hiszek.”, illetve „Tudom, mit hiszek.” / „Tudom, mit nem hi -
szek.”) a ISMERET

Ÿ Megismerteti a gyermeket azokkal a keretekkel, amelyek a keresz-
tyén hit ébredésének, megélésének, megújulásának helyszíneit és le -
he tõ ségeit adják. a KÖZÖSSÉG (GYÜLEKEZET)

A megszerzett ismereteket, átélt élettapasztalatokat a szülõk adják át gyer-
mekeiknek. A családban zajló vallásos nevelés azonban nem tekinthetõ a
szü lõi átadás – gyermeki átvétel egyirányú folyamataként. A gyermek kér -
dései, tapasztalatai, élményei is alakítják a szülõk válaszait. Mai viszony-
latban nem ritka az a helyzet, amikor a gyermek kerül közelebb – pl egy-
házi óvodában, iskolában vagy a konfirmáció során – a keresztyén tanítás
és életforma alapjaihoz, és a vallásos nevelésnek egy fordított iránya indul
meg. Egy-egy naiv és egyszerû gyermeki kérdés keresztyén szülõkben is
elindíthat olyan folyamatot, amelynek végén egy bizonyos kérdéskör vá la -
szai módosulnak. A vallásos nevelésnek ez az állandó, folyamatos di na -
mizmusa és kölcsönössége azért fontos, mert így nem egy õsi, a mai vi lág -
ban már nem használható életforma kerül átadásra, amellyel az azt át vevõ
fiatal már nem tud mit kezdeni. Az evangélium üzenete örök és válto zat -
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lan, de az evangélium mindig konkrét idõben és helyzetben szólít meg em -
be reket. Az Isten igéjébõl és az Isten igéjével való élet mindig más ki hí vá -
sok elé állítja a keresztyén embert. A kölcsönösséget figyelembe vevõ val -
lásos nevelés a kor világában élõ fiatalt szólítja meg, õt veszi komolyan.
Sok szor vallásos neveltetésben részesülõ gyermekek fordulnak el a keresz-
tyénségtõl azért, mert szüleik egy olyan egyirányú átadási folyamattal pró -
bálják „rájuk erõltetni” a keresztyén hitet, amely a szülõk válaszait tartal-
mazza, és nem veszi komolyan a gyermek kérdéseit, élethelyzetét. „Ezt
kell tenned, így kell élned, ebben kell hinned!” – az ilyen egyirányú
megszólítás taszítóvá válhat. 

Szükségszerû a kölcsönhatás a család vallásos nevelése és a gyülekezet
vallásos nevelése között is. A család nem tudja felvállalni a vallásos ne ve -
lés feladatát a gyülekezet segítsége nélkül, de a gyülekezet sem életképes
a családok jelenléte, tapasztalata, a társadalmi élet kihívásainak ismerete
(amely ismeretet a család tagjai visznek be a gyülekezetbe) nélkül. Aktív
egymásra figyelést és nyitottságot igényel mindkét fél részérõl a kapcsolat -
tartás. 

Ÿ Az aktív egymásra figyelés olyan párbeszédet jelent, amelyben a
résztvevõk Isten igéjén egymás segítségével is tájékozódnak. A másik
közösség befolyása színesíti, gazdagítja õket. Képesek a másik közös -
ség kontrollját, kritikáját is elfogadni, és önkritikát gyakorolva képe-
sek változtatni szokásaikon, gondolkodásmódjukon. A folyamat mér -
ték adó normája természetesen Isten Szentírásban olvasott igéje. En -
nek a párbeszédnek veszélyei is vannak. A családi élet intimitása ke -
rül veszélybe, ha nem számol azzal, hogy a család funkciója nem csu -
pán a vallásos nevelés, és a család feloldódik a gyülekezetben. A gyü -
le kezet sokszínûsége, hitéletének gazdagsága szûkül be, ha csak né -
hány családon keresztül tájékozódik.

Ÿ A nyitottság számol a családok felekezeti sokszínûségével. A vegyes -
házasságok következtében sok gyermek családi helyzetben találkozik
az ökumenizmus kérdésével. Gyermekkeresztség esetén a szülõk
dön tik el a gyermek vallását. A keresztség megadja a vallásos nevelés
irányát. A lányok az édesanya, a fiúk az édesapa vallását szokták kö -
vetni, de ez nem általánosítható. A vegyes felekezetû családok hely -
zetét is szem elõtt kell tartani akkor, amikor a konfesszionális jelleget
túlzottan elõtérbe helyezi egy gyülekezet vagy egy egyházi iskola. A
csa ládban nem a megosztottság, hanem az együvé tartozás érzését
kell erõsíteni! Természetesen nem mondhatunk le tanításunkról,
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örök ségünkrõl, saját hangunkról és színünkrõl, de tudatában kell
len nünk a „rész szerint van bennetek a Krisztus” valóságának. 

Ÿ A nyitottság számol a családok kegyességi különbözõségével. Ha a
gyülekezet veszíti el ezt a nyitottságát, akkor egy kegyességi irányzat
válhat meghatározóvá, amely csak egy szûk réteg helyzetére kon-
centrál, ezen tájékozódik. A család, amely ebbe a gyülekezetbe érke -
zik, azt tapasztalja, hogy „elbeszélnek a feje fölött”. Nem szólítják
meg, nem veszik komolyan jelenlétüket, kérdéseiket nem válaszolják
meg, és kiközösítik õket, ha nem asszimilálódnak. A gyermek ebben
az esetben nem találja meg a keresztyén hit közösségi átélésének
helyszínét, jobb esetben az adott gyülekezetben, rosszabb esetben az
egy házban csalódik. Ha a család veszíti el a nyitottságát, akkor a csa -
ládon belül alakulhat ki egy zárt családi kegyesség, amely a gyüleke -
zet tel nem találja meg a hangot. A gyermek menekülni igyekszik eb -
bõl a zárt helyzetbõl, és megvan annak lehetõsége, hogy ez a mene -
kü lés a keresztyénségtõl való elszakadást is jelenti. 

2. A fel nem vállalt feladat

Az Ószövetség a tanítás elsõ helyszíneként a családi közösséget említi, ez
vezet be a gyülekezeti közösségbe is. Luther Márton is elsõsorban a csalá-
dok feladataként határozta meg a vallásos nevelést. Kérdéses az, hogy a
családi közösség mai helyzetében mennyire vállalja fel, illetve mennyire
tudja felvállalni a keresztyén nevelés alapjainak lerakását. „A családok
többségében a keresztyén-vallási nevelés elmarad. Vallásszociológusok
empirikus kutatásai alapján a »családok és az egyház közötti szövetség fel-
mondásáról« beszélnek. (…) A címzett megtagadja a valláspedagógiai ref -
lexiók elfogadását, és egyértelmûen elhatárolja magát a vallási neveléstõl.
Mindezt az egyre növekvõ számban jelenlévõ professzionális nevelési
intézmények (óvoda, iskola, gyülekezet) hatáskörébe utalja.”8

Miért nem vállalják fel a családok a vallásos nevelést? A családi élet
válságai, a válások magas száma, a túlfeszített élettempó nagymértékben
nehezítik a családok életét, de nem lehetnek akadályai a vallásos nevelés
felvállalásának. Ha a vallását, keresztyén hitét a szülõk bármelyike való -
ban életápoló és életformáló valóságként éli meg, ha életének alapot, fel -
adatot, célt és értelmet ad Krisztus követése, akkor azt igyekszik tovább -
adni gyermekének. Ennek némileg ellentmond az a – már említett – gya -
korlati tapasztalat, hogy a vallásos szülõk egy része is az egyházi intéz -
ményektõl várja gyermekének vallásos nevelését. Az egyház tanítói szolgá -
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latának területén érdemes foglalkozni a családban zajló vallásos nevelés
lehetõségeivel, eszközeivel és módszereivel.

Ulrich Schwab a nemzedékek összefüggésében vizsgálta a családok
val lá sosságát, vallási tradícióit.9 Megállapította, hogy a vallásos nevelés
ha gyománya helyett az egyháztól való eltávolodás hagyományát adják to -
vább a szülõk gyermekeiknek. „A tradíció megszakadásából indultunk ki,
amely a fiatalok egyházzal kapcsolatos helyzetét jelentõsen befolyásolta.
Ez semmiképpen nem azt jelenti, hogy az egyháztól való eltávolodás az el -
múlt 20 év problémája. Sok, különbözõ szociális helyzetben lévõ család
tör ténetének vizsgálata azt mutatja, hogy az egyháztól való eltávolodás
már generációk óta a családokhoz tartozó tradíció.”10 Hazánkban ezt az
egyháztól való eltávolodást „mélyítette” a kommunista rendszer ideo ló gi -
á ja és az egyházzal kapcsolatos ellenséges megnyilvánulása is. Azok a szü -
lõk, akik maguk sem ismerik a vallási alapfogalmakat, nem járatosak a val -
lási szimbólumok rendszerében, idegenül mozognak a gyülekezeti élettér
valóságában, nem ismerik az ünnepek jelentõségét, az istentisztelet li tur -
giáját, az énekkincs gazdagságát, a templom berendezési tárgyait és han -
gulatát, nem tudják ezt gyermekeiknek továbbadni. A gyermek érze lem- és
élményorientált, így ez a kor lenne a legalkalmasabb arra, hogy a „vallás
hangulatát és élményvilágát” befogadja. A szülõk generációja egy egy ház -
tól távoli helyzetbõl csak ritkán kerül huzamosabb ideig egyházi, gyü leke -
zeti közegbe, így a megismerés lehetõsége redukált. Ezért is nagy a jelen-
tõsége minden olyan alkalomnak, amikor a szülõi réteg kerül „egyházkö -
zeli” helyzetbe (kazuálék, gyermekeken keresztüli megszólítás, evan géli -
zációk, missziós jellegû programok stb.).

A családok másik része felvállalja ugyan a vallásos nevelést, de a kon-
firmációval ezt a folyamatot befejezettnek tekinti. Gyermekeiknek megta -
nít ják/megtaníttatják a keresztyénség alapvetõ lényegét, vallásos nevelte -
tésben részesítik õket, de a gyülekezet közösségével nem ismertetik meg,
ide nem vezetik be õket. Ha csak küldik a gyermeket a templomba, és nem
men nek el vele, akkor könnyen lehet, hogy a gyermekben a keresztyén élet
külsõsége, látszata válik meghatározóvá. Keresztyénsége külsõségek, tra -
díciók betöltésére irányul. Az ilyen családok kazuálékon, nagyünnepi is -
tentiszteleteken keresztül kapcsolódási ponttal rendelkeznek az egyház irá -
 nyába, de annak valós életében nem vesznek részt. A gyermek így azt a pél -
dát látja, hogy az egyház egy olyan szolgáltató intézmény, amelyre szük ség
van, de amelynek õ nem aktív tagja, amelyért õ nem felelõs. A gyü le ke zeti
életforma is idegenné válik számára, a keresztyén hit közösségi dimenzi ó -
ját nem ismeri fel, nem éli meg, így leszûkíti hitéletének mozgásterét. 
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A „maguk módján hívõk” már ezt a kapcsolódási pontot sem adják át
gyermekeiknek. Sokszor meglepõen pontos ismereteik vannak a keresz-
tyén tanításról – gyakran értelmiségi, jól képzett szülõkrõl van szó –, de az
egyén szabadságaként értelmezik azt, hogy mi az, amit beépítenek vallási
rendszerükbe, mi az, amit átformálnak vagy kihagynak belõle. A gyermek -
nek is megadják a döntés szabadságát. Úgy gondolják, hogy a gyermek
majd felnõttként maga dönt vallási hovatartozásáról, és az érett, megfon -
tolt döntést nem akarják gyermekkori kötöttségekkel befolyásolni. A transz -
cendens iránti vágy azonban a személyiség részeként már a gyermekben is
megjelenik, és ez a vágy tárgyat keres magának. A mai vallási pluralizmus
idején szükséges támpontokat adni, ugyanis a destruktív szekták és vallási
csoportosulások könnyen megtalálják ezeket a keresõ fiatalokat. 

Szomorú annak a valósága, hogy a családok egy részében magát a ne -
ve lést nem vállalják fel a szülõk. Nem törõdnek a gyermekkel, annak éle -
té vel, fejlõdésével. Ebben az esetben a gyermek nevelését felvállaló, vagy
spon tán meghatározó környezet szerepe a döntõ. Az „utca nevelte” gyer-
mek ritkán kerül egyházközeli helyzetbe. A gyülekezetekben, egyházi in -
téz ményekben (iskolák, kollégiumok) és családsegítõ intézetekben (csalá-
di tanácsadó, gyermekgondozó, nevelõotthon, stb.) dolgozó keresztyének
lehetõségeit és határait kell ezen kérdéskör vizsgálata esetén átgondolni. 

III. Isten igéje az egyházi iskolákban 

Az újraindult felekezeti iskolák az egyház számára egy olyan lehetõséget
je lentenek, amikor a gyülekezeti helyzetnél szélesebb réteg kerül meg -
érinthetõ közelségbe. Az iskola túlmutat az ott tanuló evangélikus fiatalo -
kon, hatása van a tágabb környezetre, tanárokra, más felekezetû tanulók -
ra, a tanulók szüleire és mindazokra, akik valamilyen formában kapcsolat -
ba kerülnek az iskolával. 

A felekezeti iskolákban – ahol órarendbe beépítve minden tanuló tanul
hittant – sok olyan gyermekkel találkozik a lelkész vagy a hittantanár, akik
az Isten igéjétõl távoli helyzetbõl érkeznek az iskolába és ott a hittanórára.
Fo kozottan érvényes ez a levelezõ tagozaton tanulókra, akik már kicsit
idõ sebben érkeznek egy olyan helyzetbe, ahol gyakran elõször találkoznak
huzamosabb ideig az egyház képviselõjével és a hittanórán az Isten igéjé -
vel. Megszólítja-e ezeket a tanulókat Jézus Krisztus evangéliuma? Mit te -
het a lelkész a megszólítás érdekében? Van-e lehetõség az iskolán keresz -
tül a családok, a szülõi réteg megszólítására?
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1. A gyermekek megszólítása – A hitoktatás lehetõségei

Az iskolai hittanoktatás megjelenésekor alapvetõ kérdésként jelentkezett a
célmeghatározás. A kezdeti bizonytalanságot növelte az is, hogy a feleke -
ze ti iskolákban kötelezõ, órarendbe épített és a más fenntartású iskolák-
ban fakultatívan választható hittanoktatás lehetõségei és céljai hangsú lya i -
ban különböznek. Mára már kialakult egy konszenzus, amely az ismeret -
köz lést helyezi ugyan az iskolai hittanoktatás elõterébe, de mindig azzal a
kiegészítéssel, hogy a hittanórai történések hitébresztésre, hitmélyítésre és
a keresztyén közösség megtalálására irányulnak. „A hitoktatás alapvetõ
cél ja a gyakorlati megvalósulásnak ebben a rendszerében nem lehet más,
mint az, hogy egy felekezet teológiai alapállásának tiszteletben tartása
mel lett megismertesse a keresztyén tanítás alapjait, és tárgyilagosan ismer -
tes se a vallások tartalmát és szerepét az adott életkornak megfelelõ mó -
don. Ennek alapján természetesnek tekinthetõ, hogy a Biblia, az egyház
ta nítása és életgyakorlata, valamint a vallások története és mai megjele né -
si formáik ismertetése alapvetõ tananyag. Ezek alapján a hitoktatás célja:
gyakorló keresztyén élet lehetõségének biztosítása, alapos ismeretek áta -
dá sa a vallások területérõl, tájékozódási képességek fejlesztése személyes
hitbeli kérdésekkel kapcsolatban, az emberi életút egészén történõ eliga-
zodás segítése. Ennek a négy iránynak a szem elõtt tartása azt eredmé -
nyez heti, hogy a hitoktatásban részesülõ tanulók számára elérhetõ cél le -
het a keresztyén életforma megtalálása.”11 A római katolikus hitoktatás
tan ter veiben külön fogalmazták meg az egyes korcsoportokra vonatkozó
oktatási célokat – amelyek ismeretközlésre irányulnak – és a nevelési célo -
kat, amelyek a keresztyén életforma felé irányítanak. „Katekhézisünk ok -
ta tási célja: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt
Egy  házunk tanítja. Katekhézisünk nevelési célja: Az új nemzedék beveze -
té se a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen
tu datában annak, hogy Isten meghívta örök országába. Töltse el Krisztus
öröme, hogy ne csak értelmét és akaratát, hanem érzelemvilágát is gaz da -
gítsa Jézus tanítása.”12

A hitoktatás céljának vizsgálata abból a szempontból alapvetõ, hogy
ne induljon az iskolai tanítási helyzetbe egy olyan idealizmussal a lel kész/
hittantanár, amely az iskolai sokszínûséget nem vesz komolyan. Ha az is -
ko lában minõségi hittanoktatás folyik – a tananyag és a módszer megvá -
lasz tása számol az adott gyermekcsoport korának fejlõdéslélektani jel lem -
zõivel, a hitoktató felkészült, hiteles szakember, aki nemcsak ismeretet és
tudást, hanem felvállalható, példa értékû életfolytatást is közvetít –, akkor
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el várható, hogy a hitoktatás megszólítsa a gyermeket. Ez a megszólítás
hitre jutást is jelenthet, de nem feltétlenül hitre jutást jelent! A megszólítás
jelenthet „csak” vallás iránti érdeklõdést és nyitottságot, a keresztyén érté -
kek felfedezését, tiszteletét és megbecsülését, és azt, hogy mindezeket a
ta nuló beépíti saját életébe. „A vallásos nevelés alapvetõ célkitûzése a val-
lás iránti érdeklõdés és a vallási kérdések iránti nyitottság ébrentartásában
áll.”13 Ennél a megfogalmazásnál azonban már elõkerül a kérdés: Melyik
vallás iránti érdeklõdés? Általában a vallások, vagy a keresztyénség? Filo -
zó fiai vagy teológiai megközelítés? Ökumenikus vagy felekezeti háttér?
Na gyon veszélyes az egyházi iskolákban zajló felekezeti hitoktatás szá má -
ra a F. Schweitzer által megfogalmazott hangsúlyeltolódás: „A tendencia
egy olyan hitoktatás irányába mozdult el, amely magát nem az egyház
vagy a teológia irányából értelmezi, hanem jelenlétét az iskola képzési fel -
adatával, a gyermekek és fiatalok képzésével indokolja.”14 Ez az alapállás
vezetett el Nyugat-Európa egyes országaiban a „semleges hitoktatáshoz”,
amely vallások, vallási jelenségek objektív ismertetését, az egyházak társa -
dalmi szerepének bemutatását tûzte ki feladatául. Az ilyen hitoktatás ko -
molyan veszi a képzés felelõsségét, de nem vállalja fel azt az irányultsá-
got, amelynek alapjain maga a képzés is áll, másrészt kikerüli a tanítvány -
nyá tétel missziói parancsát. 

A hittan „tanárfüggõ” tantárgy. A gyermeket – fõleg fiatalabb korban –
gyakran nem a tananyag szólítja meg, hanem a lelkész/hittantanár. Ezért
hangsúlyosan jelenik meg az a kívánalom, hogy a hitoktató legyen olyan
szí nes és vonzó egyéniség, aki hitelesen és szakmailag (teológiai és peda -
gó giai ismeretek) színvonalasan áll a gyermekek elé. „Életre szóló szimpá -
tia vagy ellenállás születhet a keresztyénség iránt a gyermekkori hittan -
órákon.”15 Családok több éves nevelõi munkáját is megzavarhatja egy nem
kellõen felkészült, vagy nem kellõen hiteles hitoktató negatív hatása. Ott
pe dig, ahol a családban sem folyik vallásos nevelés, és a gyermek a hitokta -
tón keresztül találkozik elõször a keresztyénséggel, még inkább megha tá -
rozó a hitoktató hatása a gyermek hithez és valláshoz való hozzáállásá ra. 

A hitoktatás megerõsítheti a család vallásos nevelését, vagy elindíthat
egy olyan folyamatot, amely során a gyermek találkozik Isten igéjével, és
ez a találkozás a család életére is hatással lehet. 

2. A gyermek megszólítása – Az egyházi iskola lehetõségei

A nem egyházi fenntartású iskolákban zajló hitoktatási munkának is óriási
lehetõségei vannak. Az egyházi iskola azonban az Isten igéjével való meg -
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szó lítás terén tágabb lehetõségekkel rendelkezik, mint az önkormányzati
vagy alapítványi iskola. A hittanórákon felvállalt szellemiség ugyanis itt
nem marad egy osztályterem falai között, hanem az egész iskolát megha -
tá rozza. Az egyházi iskolák céljait négy pontban megfogalmazó tanul-
mány16 szerint az egyházi iskolák feladata:

Ÿ a reális és ideális értékek átszármaztatása: oktatás,
Ÿ a szép átszármaztatása: esztétikai nevelés,
Ÿ a jó átszármaztatása: etikai nevelés,
Ÿ a szentséges átszármaztatása: vallásos nevelés.

Az Isten igéjével való megszólítás szempontjából az egyházi iskolák fele -
lõssé gét és jelentõségét mutatja az, hogy ezen pontok mindegyike a hittan -
taní tás vagy akár a gyülekezet tanítói szolgálatának célkitûzését is jelent -
heti. 

Az iskolában nevelõ-oktató munka folyik, ahol a pedagógusok a tanu -
ló kat a szépre, jóra, tisztességre, becsületességre nevelik, és átadják nekik
azokat a felhalmozott ismereteket, tananyagot, amelyek a minket körül ve -
võ világ és a benne élõ ember megismerésére vonatkoznak. A felekezeti
jel leg irányultságot jelent. Minden iskolai nevelõ-oktató munkához hozzá
tartozik az, hogy irányt mutasson. Egy evangélikus iskolában az igazgató-
nak, evangélikus lelkésznek, hittantanárnak és pedagógusoknak az a fela-
datuk, hogy felmutassák értékeinket, olyan programokat szervezzenek,
ahol megismerhetik a tanulók és a tanár kollegák egyházunk kincsét, az
evangéliumot, istentiszteleteink liturgiáját, a protestáns szellemiséget stb.
Így kialakulhat egy olyan szellemiség, ami iránymutató, egy olyan légkör,
amely vonzó és megszólító.

Az egyházi iskolák megszólító és iránymutató feladatának betöltése
szem pontjából lényeges a minõségi kritérium. Az agresszív fellépés vagy a
szellemi sekélyesség megszólítás helyett eltaszít. Pedagógusok szerepe
döntõ ennél a kritériumnál, de a felvállalt szellemiségre tekintettel kieme-
lendõ el várás az igazgató, a lelkész és a hittantanárok színvonalas tevé -
kenysé ge. Az egyházi iskola a gyermeket a minõségi nevelõi-oktatói mun -
ká val és a fel vállalt keresztyén (evangélikus) szellemiséggel szólíthatja
meg. A minõ sé gi nevelõi-oktatói munka folyamán a pedagógus komolyan
veszi a gyermeket örömeivel-bánataival, kérdéseivel, problémáival együtt,
és megpró bál ja segíteni, kísérni a gyermeket egyes élethelyzetekben, va la -
mint színvonalas oktatói munkát végez. A evangélikus szellemiség felvál-
lalása je len ti azt, hogy az iskola vezetõsége, illetve az egyház az iskolai hit-
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tanoktatás színvonalas végzésének feltételeit biztosítja, színvonalas prog ra -
mo kat szervez, és az egyházzal, helyi gyülekezettel állandó kapcsolatot tart.

3. A szülõk megszólítása
Az egyházi iskolában zajló nevelõi-oktatói munka hatása

Az egyházi iskolába jelentkezõ gyermekek szüleinek gyakori kérdése, hogy
számukra mit jelent az iskola által felvállalt szellemiség, kell-e nekik is áhí-
tatokra járni, az iskola mely vallásos programjain kell nekik is részt venni.
Ezek a kérdések arra utalnak, hogy már a gyermek jelentkezésével meg -
szó lítottnak érzi magát a szülõi réteg is. Ez a „megszólítottság-érzés” a
szü lõkben nem minden esetben pozitív irányultságot jelent. Sokszor a bi -
zonytalanság, vagy az ismeretlentõl való félelem van ezen érzés hátteré -
ben. Az egyházi iskola feladata lehet, hogy a gyermeken keresztül a szülõi
réteget is próbálja meg elérni, és egyfajta közvetítõ szereppel mutasson rá
az egyházra, a gyülekezet közösségére.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyházi iskolában zajló oktató-nevelõ
mun ka elsõsorban az itt tanuló gyermekekre irányul, és a szülõk megszó -
lí tása terén csak a közvetítõ szerepet lehet felvállalni. A keresztyén gyüle -
ke zet az a helyszín, ahol az evangéliumot hirdetik és a szentségeket kiszol-
gáltatják. A gyülekezetben testvéri közösséget találhat, a hitébresztés, hit-
mélyítés lehetõségeit adó alkalmakon vehet részt a szülõi réteg. A szülõk
„megszólítottság-érzését” veszi komolyan az egyházi iskola akkor, ha fel -
vál lalja a közvetítõ szerepet, és így lehetõséget nyújt arra, hogy a szü lõi
réteg megtalálja a gyülekezet közösségét. 

A szülõk csaknem kivétel nélkül kapcsolatba kerülnek gyermekük isko -
lá jával. Az egyházi iskola két területen indíthatja el õket a gyülekezet felé:

Ÿ A színvonalas nevelõ-oktató munka a háttér, a forrás megismerésére
sarkallhatja a szülõket. Ez különösen elõtérbe kerül a hittanórával
kap csolatban. A hittanóráért lelkesedõ gyermek beszél az órán hal-
lottakról, és ez felkeltheti a szülõ érdeklõdését akár a tantárgy, akár
a lelkész/hittantanár személye iránt. Így már kialakulhat egy olyan
kapcsolópont, amely tovább vezetheti az érdeklõdõt. Itt említhetõ
meg pl. az iskolai hitoktatásban használt hittankönyvek minõségi
kri tériuma is. Ezek a könyvek eljutnak a szülõk kezébe, sok szülõ
gyer mekével együtt ezekbõl a könyvekbõl tanulja keresztyén hitünk
és tanításunk alapjait. Ugyanígy – fõleg fiatalabb tanulók esetében –
a hittanórákon füzetbe írt órai vázlatokat, feladatokat, vagy a tanu -
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lók által írt írásbeli dolgozatokat is átnézik, „ellenõrzik” a szülõk, és
ezek is „beszédesek” lehetnek számukra.

Ÿ Az iskola által szervezett programokról a szülõk tájékoztatást kap-
nak, illetve e programok egy részén maguk is részt vesznek. Egy nyá -
ri hittantáborba, vagy csendeshétvégére utazó csoport esetén a szü -
lõk a felkészülés és a megérkezés idõszakában is aktív követõi és ér -
zé kelõi az eseményeknek és azok hatásának. Az iskolában megtartott
egy házi ünnepek, a szereplõ gyermekeket meghallgató szülõk, a
gyülekezettel közösen szervezett programok mind-mind kapcsoló -
pon tot jelenthetnek a szülõknek a gyülekezet felé. Ha egy hittancso-
port egyszer közösen részt vesz a vasárnap délelõtti istentiszteleten,
akkor gyakran elkísérik a szülõk is erre az alkalomra gyermeküket. 

A megszólítás semmiképpen nem lehet agresszív, tolakodó, nem jelent -
het döntési kényszert. A gyermeken keresztül a szülõi réteg megszólítása
éppen azért jelent nagy lehetõséget, mert a „gyermek okán” érkezõ szülõ
nem érzi magát döntéskényszerben. Van ideje nyugodtan körülnézni, tájé -
ko zódni, helyszíneket, embereket megismerni, a gyülekezeti életteret kö -
rüljárni. (Egyházi iskolában pl. a szülõi értekezleten nagy valószínûséggel
megismerkedhet olyan keresztyénekkel, akik szintén egy kapcsolópontot
jelentenek számára a gyülekezet felé.) 

4. A tanárok megszólítása

A szülõkel kapcsolatban leírtak az iskolában tanító tanárokra is vonatkoz-
nak. A tanár megszólított helyzetbe kerül azáltal, hogy felekezeti iskolá -
ban tanít, és sok tanár szülõként is találkozik az egyházi iskola hatásával.
A tanárok megszólításánál a már leírtakon túl nagy szerepe van annak, ho -
gyan nyilvánul meg az egyház a felekezeti iskolában. Tudatosan és határo-
zottan képvisel egy-egy irányt vagy alapelvet, vagy homályos elképzelései
vannak, és maga sem tudja, mit akar. Minõségi és hiteles szakemberek lép-
nek-e be az egyház nevében az iskolába, vagy olyanok, akik iskolai és köz -
ok tatási kérdésekben tájékozatlanok. Segíti-e a tanárokat abban, hogy az
evan gélikus szellemiséget megismerjék, magukévá tegyék, vagy csak kö ve -
tel, és elvárásokat állít. Akkor várható el az evangélikus iskolákban tanító
tanároktól a keresztyénség értékeinek felvállalása és terjesztése, ha az egy-
ház nemcsak ezt hirdeti, hanem ennek alapján áll, és maga is ezt gyako-
rolja.
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5. Iránymutatás – A gyülekezet és az iskola

Az iskola nem kíséri végig a tanulók életét, hanem egy nevelés-oktatás
szempontjából fontos korban (6-18 év) egy meghatározott feladat (érett -
ségi, záróvizsga stb.) elvégzése után a tanulókat életük újabb szakasza felé
indítja. Az iskolában történõ események, az iskolai légkör és hatás a meg -
szólítottság helyzetébe hozhat szülõket és tanárokat, de nem az iskola fel -
a data, hogy az iránymutatáson túl e megszólítottság érzést felvállalja. Az
iskolának vannak speciális lehetõségei a gyermekek és szülõk megszólítása
szempontjából, de az iskolának a templomra kell rámutnia, a temp lom hoz
kell elvezetnie. Különösen fontos feladat ez abban az esetben, ahol a csa -
ládnak, a szülõi rétegnek semmi kapcsolata nincsen az egyházzal, a gyüle -
ke zettel, és a gyermek egy ilyen helyzetbõl érkezett az isko lá ba, a hittan -
órákra. 

A gyülekezet az az élettér, ahol a születéstõl a halálig Isten igéjének
kö zelségében, a megszólítottság helyzetében élhetünk. Itt hirdetik az
evan géliumot, kiszolgáltatják a szentségeket, itt testvéri közösségre lelhe -
tünk, és ezért a közösségért felelõsséggel tartozunk. Így az egyházi iskola
feladata a megszólítás komolyan vétele szempontjából az, hogy tanárok -
nak és diákoknak, szülõknek és gyermekeknek megmutassa a gyülekezet
irányát, bevezessen a gyülekezet közösségébe. 
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Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen magatartást igényel a családtól és a gyülekezettõl a vallásos ne -
velés feladata?

2. Folytasson beszélgetést a családi életrõl abban az értelemben, hogy meny -
nyi re képes egy családi közösség a nevelésre a mai társadalomban? Mi -
lyen uralkodó tendenciákat lehet felfedezni a nevelés „felvállalása” és „fel
nem vállalása” esetén?

3. Mennyire és milyen értelemben elõnyös a fiatalok vallásos nevelése szem-
pontjából az újraindult egyházi iskolarendszer Magyarországon?



4. Melyik definícióval ért egyet a hitoktatással kapcsolatban? Milyen mód-
szertani különbségek jelentkeznek az iskolai és a gyülekezeti hitoktatás
között?

5. Mi a lelkész szerepe a tanárok/pedagógusok/óvónõk közösségében egy
egy házi iskolában? Hogyan végezze munkáját a hitoktató a nem egyházi
ok tatási intézményekben?

6. Hogyan biztosítható a magasabb minõségi színvonal az egyházi/hitokta -
tói munkában? Milyen konkrét elvégzendõ elõkészületi és megvalósítási
területekre kell jobban koncentrálni az ifjúsági szolgálatunkban? Kié a
felelõsség?

JEGYZETEK

1 Az „Egyház a piacon”-helyzet lehetõségeit és veszélyeit igen elgondolkoztatóan
mu  tatja be Christian Möller: A lelkigondozó egyház címû elõadása. (Christian Möller:
A lel ki gon dozó egyház I. In: Lelkipásztor 2000/1. 4-7.old.) Peter L. Berger amerikai
szo cio  lógus azt ajánlja, hogy az egyház „a lehetõségek százainak pluralisztikus piacán
ne bur kolózzon a tradícióba, és ne hagyja, hogy bármilyen módon gettóba zárják. Ne
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Lehet-e a lelkigondozás eszköze a
tanítás?

t

A címben feltett kérdésre egyértelmû igennel válaszolhatunk: Igen, több
érv is amellett szól, hogy a tanítás – legyen szó bármely korosztály, illetve
bármely célcsoport katechézisérõl – fontos szerephez jut a lelkigondozás
eszköztárában.

I. Történelmi példák

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás? – Történelmi példák mutatják: igen!
Néhány reprezentatív teológia-, illetve egyháztörténeti példa – termé -

sze tesen a teljesség igénye nélkül való – felidézésével szeretném aláhúzni
e megállapítás igazát. A példák sorában elsõként Aquinoi Tamást említem.
Amikor a montecassinoi bencések közt nevelkedett, a nemesi származású
ifjú e védett közegbõl a nápolyi egyetemre kerül, majd belép a dominiká -
nus rendbe, a nagyváros forgatagában egyszerre szembe találja magát a
sze génység problematikájával. Dominikánussá válásában erõsen motiválja
az a cél, hogy lelkigondozó lehessen. Ez a célkitûzés azután egész tanítói
mun kálkodásában meghatározó tényezõvé válik. Nápolyban tanúja lesz,
ho gyan szedi áldozatait az elszegényedés. Ez a társadalmi lesüllyedés
nem csak anyagi egzisztenciájukban fenyegeti az embereket. De a tudat-
lanság – és itt elsõsorban a vallási téren mutatkozó tudatlanságra kell gon-
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dolnunk – kiszolgáltatottá tesz a lelki diktatúra hatása alá kényszerítõ
szek tákkal szemben. Másrészt viszont a pozitív példák hiányával erkölcsi
züllést is eredményez. Míg a korabeli egyház egy része keresztes háborút
hirdet a katharok ellen, addig Aquinoi Tamás a „tiszta”, „evangéliumi” ta -
ní tás eszközeivel próbál harcolni a tömegek lelki életének megújulása ér -
de kében. Egy életrajzírója szerint Tamás idõs korára válik igazán lelkigon-
dozóvá, mégpedig „magas szinten”.1 Élete utolsó három mûve három
olyan kommentár, melyben közérthetô módon, a többi filozófikus hangvé te -
lû munkájához képest megdöbbentô egyszerûséggel magyarázza az Apos -
toli Hitvallást, a Miatyánkot és az Ave Maria-t. A célja e mûvekkel az, hogy
az egyszerû embereket motiválja a keresztény életvitel folytatására, hogy
ismeretekkel erõsítsen és vigasztaljon. Láthatjuk, hogy e munkák kö zép -
pontjában nem az egyszerû ismeretátadás áll, hanem az a törekvés, hogy
olvasóit olyan életvitelre segítse, melynek alapja egy szolid, de biztos hit -
ismeret. Ezek a kései mûvek Aquinoi azon meggyôzôdésérôl tanús kod nak,
amely szerint lehetséges tanítás útján lelkigondozói szolgálatot végezni.

Ezen a ponton hasonló nézetet vall a 19. század neves igehirdetõje,
C. H. Spurgeon is, aki prédikációs szolgálata mellett kiterjedt lelkigondo-
zói munkát is végez. Számára az ige hirdetése nemcsak homiletikai fela-
dat, de lelkigondozói esemény is. Nemcsak a tanítás alkalma, de a szó szo -
ros értelmében vett gyülekezeti lelkigondozás. Spurgeon lelkigondozás
alatt elsõsorban a gyülekezeti tagok erõsítését, hitben való megszilárdí tá -
sát s az életük buktatóinak legyôzéséhez történõ segítségnyújtást érti. Bo -
ross Géza professzor írja Spurgeon gyakorlati teológiáját elemzõ mun kájá -
ban: „A lelkigondozás az a speciális gyülekezeti tevékenység, mely a gyü -
le kezet hívõ tagjai hitének az ápolása, a hívõ élet harcaiban nyújtott spe -
ciális hívõ, testvéri segítség.”2

Ide kívánkozik Eduard Thurneysennek, a 20. századi evangélikus lelki -
gon dozás kiemelkedõ alakjának megállapítása is: a lelkigondozás praedi-
catio specialissima, vagyis az igehirdetés különleges formája.3

II. Pszichológiai kitekintés

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás? – A pszichológia oldaláról közelít -
ve is mondhatjuk: igen!

Igen, még ha a pszichológia tudományának egyes jeles képviselõi más
és más jelentõséget tulajdonítanak is a vallásnak, illetve a vallásos ismere -
tek személyiséget formáló szerepének.
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Sigmund Freud nevéhez fûzõdik az az egyházi körökben nem kis vihart
kavart megállapítás, hogy a vallásos nevelés és a vallásgyakorlat bizonyos
formái lelki zavarok kialakulásához vezethetnek. Ugyanakkor a vallás meg
is tud óvni individuális neurózistól. Hiszen a túlvilági hatalmasság védel-
met nyújt a környezet hatalmi túlsúlyával szemben. Ez a belsõ védekezés
azonban – Freud szerint – idegen a valóságtól, ezért részben gátolja a va -
lós világgal való szembenézést. Az értelem, az ismeretszerzés eszerint a
val lással szemben hat, és csökkenti annak az emberre gyakorolt befolyá -
sát. A vallásos ismeretek viszont az embert az illúzió világába menekítik.
Ez az illúzió persze összehasonlíthatatlanul szebb, vigasztalóbb és feleme -
lõbb lehet, mint a reális valóság – véli Freud.4

C. G. Jung Freud erõsen a szexualitásra koncentráló szemléletével
szem ben úgy véli, hogy a lelki jelenségek ennél több összetevõre vezethe -
tõk vissza, és az ember viselkedésében meghatározóak a mûvészi, a tudo -
mányos és a vallásos impulzusok is. Ez utóbbiak helye a kollektív tudatta-
lan, ahonnan képek formájában kerülnek át a tudatba. A kereszténység
fon tos törekvése, hogy részben elõsegítse ezt a folyamatot, másrészt vi -
szont elviselhetõ korlátok közé szorítsa azt. Jung szerint nem annyira az
értelmi megismerés által, hanem a tudattalanból feltörõ õsképek (archetí-
pusok) és szimbólumok szerezte élmények által jut el az ember a „gyógyí -
tó” valláshoz. A megtanulható dogmák és rítusok éppen ezt a folyamatot
hivatottak elõmozdítani.5

V. E. Frankl már ifjú orvosként felismerte, hogy kora fiataljainak jelen-
tôs része az értelmetlenség érzésétõl szenved. Ez a felismerés vezette egy
tanácsadó intézet létrehozásában, ahol célul tûzte ki, hogy a terapeuták
megismertessék a fiatalokkal a lét értelmének lehetséges távlatait. Az em -
ber szabadsága nem valamitõl, de valamire való szabadság, amit csakis
szel lemi úton lehet megszerezni. Ebben meghatározó szerephez jutnak az
értelem útján elsajátított és elfogadott értékek. A lét értelmét viszont sen -
ki nek nem lehet kívülrõl diktálni, azt csak belülrõl lehet megtalálni. Az
em ber értelemre irányuló akarata ezt keresi, s a gyógyító ebben a keresés-
ben kell, hogy segítséget nyújtson az általa felkínált információkkal.6

Az amerikai Carl R. Rogers abban látja a lelkigondozó feladatát, hogy
az a rászoruló embertársat minden külsõ kényszer nélkül segítse az útke -
re sésben, hogy az önállóan juthasson el a számára legmegfelelõbb megol -
dás hoz, az „új ember” megszületéséhez. A lelkigondozónak ebben a folya-
matban beszélgetô társsá kell válnia, aki kellõ empátiával bír, ugyanakkor
ha kell, konkrét véleményt is formálva tud támpontot, s alkalmasint ellen-
pontot jelentõ kísérõvé lenni ezen az úton.7
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III. Kortásrs hitoktatók

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás? – Kortárs hitoktatók vallják: igen!
A katechézisben résztvevõk egy olyan kommunikációs folyamat része-

sei, amelyben több területen is megszólítottá válnak. Egyrészt megismerik
a keresztény hagyományt, az egyház történetét, és találkozhatnak a ke -
resz ténységen kívüli létértelmezésekkel is. E területeken kimondottan is -
me re tek megszerzésérõl beszélhetünk. Ám a mérhetõ tények és memori -
zálható ismeretek a katechézisnek csupán az egyik oldalát jelentik.8

Ugyanakkor a hitoktatás feladata az is, hogy a tanulóknak konkrét se -
gítséget nyújtson az önismeret terén, továbbá abban, hogy helyüket meg-
találva a világban a társadalom önálló tagjaivá váljanak. Ezt a célkitûzést
különösen is a probléma-orientált hitoktatás tartja szem elõtt. Ebben a
mun kában olyan fontos kérdések várnak tisztázásra, mint például az, hogy
mi a hit szerepe az ember életében, milyen súllyal esik az latba a körül mé -
nyek hez képest egyes helyzetek megítélésében. Eszerint tehát az ismeretá-
tadáson túl összetettebb feladata kell legyen a tanításnak: Az, hogy az ak -
tu ális kérdések megválaszolásában ne maradjon egyedül a tanuló, de se -
gít séget kapjon a vallás, a teológia oldaláról. Így fogalmazza meg ezt Ger -
hard Lindner: „A segítést célul kitûzõ hitoktatásnak az a feladata, hogy hi -
dat verjen a jelen szituáció és a hagyomány közé, és a hallgatókkal együtt
válaszok után kutasson.”9 E megállapítás is aláhúzza, hogy az ismeret -
anyag-tanító-tanuló háromszögben a tanuló személye nem passzív aláren-
delt, hanem egyenrangú, önálló tényezõ kell legyen. A tanítás célja nem a
bibliai történetek, illetve dogmatikai tételek puszta megismertetése, ha -
nem azok tartalmának, üzenetének értelmére való rávilágítás úgy, hogy a
tanuló meg értse, és élete hétköznapi valóságában alkalmazni tudja. Az
ilyen feldolgozó tevékenységben szinte az egész személyiségnek részt kell
vennie. Ugyanakkor az ilyen tevékenység az egész személyiségre hatást
gyakorol. Így lehet a tanulás útján a tanulónak része az Isten jóságának és
szerete té nek megtapasztalásából eredõ alapvetõ biztonságérzetben.10

IV. Felnõtteket megszólító, tanító célú alkalmak

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás? – Egyes felnõtteket megszólító,
rész ben tanító célú alkalmak eredménye is azt mutatja: igen. 

A felnõtteket megszólító gyülekezeti oktatás egyik speciális alkalma a
há zasulandókkal folytatott ún. „jegyesoktatás”. Azon, hogy ez az elneve -
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zés mennyire szerecsés, lehet vitatkozni. Az azonban nem kérdéses, hogy
amikor a házasságok jelentõs része végzõdik válással, az egyház nem ma -
rad hat tétlen, nem maradhat szótlan. Ugyanakkor az egyháznak nem azt
kellene csupán feladatának tekintenie, hogy intõ, figyelmeztetõ tiltást fo -
gal mazzon meg a társadalomban a válásban egyedüli megoldást látó kiút -
ke re séssel szemben. A „tanító egyház” sokkal inkább a megelôzésben, a
vál ságkezelésre, megoldáskeresésre való felkészítésben kellene, hogy sze -
repet vállaljon. A házasélet, a társkapcsolat olyan létforma, amely szin te
elkerülhetetlen, ugyanakkor az esetek többségében kezelhetõ problé mák -
kal jár. Az elkerülhetetlen krízisekre tudatosan felkészülve, bizonyos eti -
kai, megfelelõ lélektani háttérismereteket elsajátítva a leendô házasok
jobb esélyekkel tekinthetnek kapcsolatuk tartóssága, terhelhetõsége felé. 

Természetesen a pár alkalomból álló, házasság elõtti jegyesoktatástól
nem lehet csodákat várni. Éppen ezért is szükséges már korábban, a gyü -
le kezet vonzáskörében élõ fiatalok számára elkezdeni a felkészítõ, felvilá-
gosító munkát, ami felfogható úgy is, mint a lelkipásztorolás prevenciós
tevékenysége. Az ilyen megelõzõ felkészítés ugyanakkor nemcsak az egyé -
nek leendõ társkapcsolatára gyakorolhat pozitív hatást, hanem – nem
utolsó sorban – e kérdés komolyan vétele növelheti az egyház társadalmi
megbecsü lését és kifejthet bizonyos „missziói” vonzerõt is.11

A házasulandók felkészítésén túl még számos felnõtteket megszólító,
részben tanító célú alkalom lehet az életet segítõ lelkipásztorolás eszköze.
Jó példa erre a gyülekezeti szervezésû „házaspárok köre”, ahol szintén elõ -
kerülhetnek a házaséletet érintõ, megoldásra váró kérdések, melyekre a
részt vevõk akár meghívott szakértõk segítségével kaphatnak választ. Ha -
sonló segítséget nyújthatnak például a gyermeknevelés terén a szülôknek,
az édesanyáknak szervezett alkalmak. Hiszen a gyermeknevelés is számos
olyan kérdéssel szembesíti a szülôket, amelyek megválaszolásában, feldol-
gozásában hasznos segítséget nyújthatnak a számukra szervezett progra -
mokon szerzett információk. Nem lenne szerencsés, ha az egyház ar ra hi -
vat kozva zárkózna el ilyen alkalmak szervezésétôl, hogy ez a fajta tájékoz-
tatás nem az õ, hanem mondjuk az egészségügy feladata. A kisma mák ott -
honi magányából adódó negatív következményekkel, a megvála szolásra
váró kérdések gyakran szorongató hatásával a lelkigondozónak is számol-
nia kell. A nyugtalanító kérdésekre adott feleletek gyakran nagyon is pro -
fán természetûek. Hadd álljon itt két egyszerû, az életbõl vett példa arra,
hogyan gyakorolt a gyülekezeti mama körben szerzett információ paszto -
rá lis hatást két kismamára. Az egyik anyuka gyermeke étvágytalansága és
csekélynek ítélt testsúlya miatti aggodalmától szabadult meg a kör  ben
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munkálkodó védônô rendszeres felvilágosító bátorítása nyomán. Egy má -
sik résztvevônek, akinek anyagi természetû gondok okoztak ag godalmat,
egy a munkahelynek a kismama iránti kötelezettségeivel kap csolatos jogi
témájú elôadás adott megnyugtató választ. 

Az itt – a teljesség igénye nélkül, reprezentatív mintaként – felsorolt
alkalmak ugyanakkor segíthetnek abban is, hogy létrejöhessen a lelkigon-
dozáshoz elengedhetetlenül szükséges bizalmi kapcsolat. Ezekben és ha -
sonló körökben és munkaterületeken – mint például az ifjúságvédelem, a
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos preventív felvilágosítás területe stb.
– akár külsõ szakértõk bevonásával olyan témák átgondolása és megtár-
gyalása történhet meg, melyek a mindennapi életet érintik, és amelyekkel
szemben esetleg tanácstalanul, kiszolgáltatottan állnának a résztvevõk.
Ugyanakkor ilyen csoportok révén olyan emberi kapcsolatok, segítõ, baráti
kötõdések alakulhatnak ki, amelyek az egyes résztvevõk lelki életére is se -
gítô hatást gyakorolhatnak. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a világban való tájékozódást
elõsegítõ teológiai, illetve más, gyakorlati ismeretek tanító, nevelõ fo lya -
matokban történõ átadása hozzájárul úgy a lelki válság kezelés, mint a
meg elõzõ lelkigondozói felkészítés céljainak a megvalósításához. Így va ló -
ban igaz, hogy a tanítás – legyen szó bármely korosztály, illetve bár mely
célcsoport katechézisérõl – fontos szerephez jut a lelkigondozás esz köz tá -
rában.

V. A tanítás korlátai a lelkigondozásban

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás? – Fontos, hogy e kérdésre a választ
keresve szem elõtt tartsunk bizonyos korlátokat is!

Nagy kísértést jelent a lelkigondozó számára, hogy mindent megpró -
bál jon a teológia felõl megmagyarázni, s hogy minden kérdésre tudni vélje
a választ. Pedig vannak kérdések, melyeket nem lehet szóval, nem lehet
ta nítással megválaszolni. Ilyen például sokszor a szenvedõ beteg „miért?”-
je. A lelkigondozó gyakorta találkozhat ezzel a kérdéssel gyakorlata során.
Hiszen a beteg számára gyakran addigi nézetek, mértékek és magatartás-
módok egyszerre kérdésessé válnak, fölkerekedik hát, hogy új értékeket
ku tasson fel, amelyek tájékozódási pontokul szolgálnak a jövõben. Ilyen -
kor az ember hitét kétségek környékezik. Nem segítenek a direkt felszólí -
tá sok arra, hogy legyen erõs.
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Figyelemre méltó, hogy Jézus sem elmagyarázza a betegnek szenvedé -
se értelmét, hanem együttérzést tanúsít, meggyógyítva a szenvedõt, így
mu tatva be, hogyan munkálkodik Isten, aki maga is a beteg oldalán áll. A
be teg helyzetével küszködve érveket gyûjt, melyek egy része a bizalmat,
má sik része a kétséget erõsíti. Ebben a gyûjtögetésben a környezete is se -
gít heti. De sokszor épp e kétségbeesett gyûjtögetés görcse is hozzájárulhat
a kételyek túlsúlyához. Jobb ilyenkor egy olyan segítõ személyt találni, aki
nem annyira a racionális érvek felsorakoztatásával, inkább egyszerûen a
helyzet és a segítséget kérõ komolyan vételével és meghallgatásával ta nú -
sít szolidaritást. Sokszor, ha kimondhatóvá válik a félelem, megalapozódik
a bizalom. Így a lelkész, aki általában tanít és prédikál, int és bátorít, egyes
betegekkel kapcsolatban egészen más elvárással kerül szembe. Az elvárás
itt az, hogy ne tanítani, megmagyarázni akarjon, hanem tudjon figyelni a
be teg re, és legyen vele megértõ. Hiszen éppen hallgatásával ösztönzi arra
a be szélgetõ partnert, hogy az megérlelje véleményét, értékelje helyzetét,
ren dezze érzelmeit és gondolatait. Ebben a helyzetben ugyanis a lelkész
odafigyelése Isten elénk jövõ szeretetének transzparense lehet, melyben az
õ elfogadó indulatát élhetjük át.12 Jól kell látnunk a határt, hol húzódik az
a vonal, ahol már nem a beszédnek, nem a tanításnak, hanem a csendnek,
az odafigyelõ meghallgatásnak jött el az ideje. 

Lehet-e a lelkigondozás eszköze a tanítás?
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Feldolgozást segítõ kérdések

1. Soroljon fel néhányat az egyháztörténet kimagasló alakajai közül – a ta -
nulmányban szereplõkön kívül is – akiknek az életmûve bizonyítja, hogy
a tanítás is lehet a lelkigondozás eszköze!

2. Milyen érveket tudna megfogalmazni Freud állítása mellett és ellen, mi -
szerint a vallás részben gátolja a valós világgal való szembenézést?

3. Mi a lelkigondozó alapvetõ feladata Carl R. Rogers szerint?

4. Milyen lehetõségei vannak a hitoktatónak a lelkigondozásra?

5. Milyen lelkigondozói aspektusai lehetnek a felnõtteket célzó tanító alkal -
maknak?
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Fiatalokat Krisztushoz vezetni

A konfirmációról és a fiatalok között végzett
szolgálatunkról

t

I. Fiatalokat Krisztushoz vezetni

1. Egyházi szolgálatunkban a fiatalok között végzett missziói tevékenység
mindig kiemelt hangsúlyt kap. Gyakran hallható az a kijelentés, hogy az
ifjúság az egyház jövõje. Ennél is konkrétabb és célszerûbb az a megfogal -
mazás, hogy a fiatalok nem csupán az egyház jövõjét jelentik, hanem sok -
kal inkább az egyház mindenkori jelenének fontos részei. 

Fiatalokat Krisztushoz vezetni – így összegezhetõ az a feladat, ami mind -
annyiunkra vár, akik akár a lelkészi szolgálatban, akár gyülekezeti munka -
társként és felelõs egyháztagként fiatalokkal foglalkozunk. Ez a feladat új
megfogalmazásként hat ahhoz a régebbi elképzeléshez képest, hogy elég
gyermekeinket és fiataljainkat Istenrõl, Krisztusról, a Bibliáról és az egy-
házról „informálni”, megkeresztelni, egy bizonyos korban konfirmálni, és
a többi majd megy a maga útján. Olyan környezetet kell teremtenünk,
melyben létrejöhet a Krisztussal való találkozás, és fiatal életek kötelezik
el magukat a Krisztus-követés mellett.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a keresztyénség nem alapvetõen hittéte -
lek ben való hit, hanem azzal a személlyel való találkozás, aki legyõzte a ha -
lált és õ maga a feltámadás és az élet.
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Valóban, ennek a találkozásnak kell megtörténnie. Nem elég, ha egy-
házunk fiataljai egy rítus alapján az egyház tagjaivá válnak. A feltámadott
Krisztussal való találkozásukat kell segítenünk. A felnõtt keresztyénné vá -
lás hoz az Isten melletti döntés, a megtérés szükséges. Van, akinek az életé -
ben ez erõsen érzelmi jellegû; van, aki számára ez intellektuális. Lesz, aki -
nél ez egy pillanat alatt következik be, lesz, akinek az életében ez egy
hosszú folyamat. De Isten, Jézus, a Biblia és az egyház megismerésén túl
a Feltámadottal való találkozás tud életeket változtatni. Az evangéliumok
történeteibõl tudjuk, hogy a Jézussal való találkozás hogyan változtatott
meg emberi életeket és életutakat.

2. A fiatalok között végzett szolgálat ma már elválaszthatatlan a ke -
resztyén oktatás kérdésétõl, amely hangsúlyos változásokon ment keresz -
tül az elmúlt években. Az elsõsorban osztálytermekre emlékeztetõ hittan
és keresztyén oktatás beágyazódik a holisztikus oktatás témakörébe.1 A
ho lisztikus elnevezés a görög holosz szóból ered, ami egészet, teljeset je -
lent. A holisztikus oktatás az oktatási módszerek új típusát jelenti, mely -
nek keretein belül a tanuló mint értelemmel és érzelemmel rendelkezõ
em ber szerepel, akinek egyszerre vannak szellemi, fizikai és lelki szükség -
letei. A holisztikus oktatás módszerében kidolgozták az egész embert fi -
gyelembe és igénybe vevõ oktatást. 

A konfirmáció és az azt követõ ifjúsági alkalmak a keresztyén oktatás
részévé válnak. Tanulás, tapasztalatszerzés, találkozás Jézussal – egyszer -
re vannak jelen a fiatalok között végzett szolgálatunkban.

3. Az ifjúsági munka hagyományosan a konfirmáció után következik.
A konfirmáció befejezõdésével a gyülekezet aktív rétegében maradó fiata -
lok alkotják az ifjúsági csoportokat. Rendszerint hetente egyszer, ifjúsági
órákon vannak együtt. Több ifjúsági kör ezen felül még kirándulásokat,
nyá ri táborokat és ifjúsági csendesnapokat is szervez. A gyülekezeti ifjúsá-
gok találkozhatnak még egyházmegyei, regionális és országos ifjúsági al -
kalmakon.

A gyülekezeti ifjúságok sokszor külön kis szigetet alkotnak a gyüleke -
zeti közösségen belül. Ritkán adódik találkozás a gyülekezet más rétegei vel,
és az istentiszteleti életbe való integrálódás nehézsége is megfigyelhe tõ. A
konfirmáció után a keresztyén élet tanulási idõszaka szinte le is záródik.

A holisztikus keresztyén oktatás koncepciója szerint a hittanórák és a
konfirmációi oktatás befejezõdésével még nem érhet véget a keresztyén
ember egész életen át tartó tanulási folyamata. Az egyház, a gyülekezet
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ma ga is egy tanuló közösség. Ez az új látásmód egyre inkább elterjed az
egy házakban és a keresztyén oktatást végzõk körében. A keresztyén okta -
tás és ezen belül a konfirmáció és az ifjúsági alkalmak is a hit, az élet és a
tanulás együttesében valósulnak meg.

A fiatalok között végzett szolgálatunkban tehát – ami így a keresztyén
oktatás témakörébe is bekapcsolódik – ezt a célt tûzhetjük ki magunk elé:
a fiatalokat Krisztushoz szeretnénk vezetni. Ez az út a tapasztalatszerzés,
a reflexió és a tanulás útja.

II. A keresztyén oktatás aktuális kérdései

Az Emmausba vezetõ úton a feltámadott Úr két tanítványhoz csatlakozott.
A tanítványok nem ismerték fel az idegent. Ahogyan együtt mentek, az
ide gen beszélgetett velük, és felfedte elõttük az Írások titkát. Késõbb a ta -
nítványok felismerték az idegent – maga a feltámadott Jézus volt az útitár-
suk.

Amit keresztyén oktatásnak nevezünk, az pontosan az, amit Jézus tett
az Emmausba vezetõ úton, ahogyan a tanítványoknak beszélt. Tanította
õket, felfedte elõttük azt, amit nem tudtak és nem értettek. Mindezek után
történt, hogy a tanítványok felismerték Urukat. A keresztyén oktatás elkí -
sér embereket életútjukon, hogy felismerjék és megtapasztalják Isten ke -
gyelmét.

Ifjúságunk hitbéli növekedése elengedhetetlen az egyház életéhez és
bizonyságtételéhez. A keresztyén oktatás középpontjában a gyülekezetek-
ben élõ emberek egész életen át tartó hitbéli útja áll, idõkerete pedig a ke -
resztségtõl egészen a halálig tart. Akkor történik,

Ÿ amikor emberek részt vesznek hitoktatásban és különbözõ keresz-
tyén oktatási programokban; 

Ÿ amikor emberek felkészülnek arra, hogy életük különleges alkalmai -
val szembenézzenek; 

Ÿ amikor emberek kríziseken és tragédiákon keresztül kitartanak, és
hit ben növekednek.

A keresztyén oktatás a hit és a keresztyén élet hagyományait adja át.
Ezt a hagyományt az új helyzethez igazítja. A ma embere azt kérdezi, ho -
gyan adható át a hagyományos örökség egy olyan társadalomban, ami
min dent megkérdõjelez és minden információt relatívvá tesz.

Fiatalokat Krisztushoz vezetni
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A keresztyén üzenet továbbadása nehezebbé vált. Bár a keresztyén ok -
tatás egy olyan tanító/tanuló folyamat, amelyben a múltnak a hitre és az
életre vonatkozó hagyománya adódik át a jelenbélieknek, ez a múltból je -
lenbe való átadás egyáltalán nem olyan egyszerû, mint amilyennek gon-
dolnánk. Az a lineáris folyamat, melyben a hit megvallása és megfogal-
mazása érintetlenül és változatlanul adódik át egyik generációról a másik -
ra, mára már nem ilyen egyszerûen megtapasztalható. 

A keresztyén hit híváson és szabad válaszon alapuló, élõ hit. Az élõ és
aktív hit növekedést feltételez mindenki számára – függetlenül korától. A
ke resztyén ember nem ér el egy tökéletes hitállapotot, ahonnan már ne
kel lene tovább erõsödnie és nõnie. A keresztyén ember mindig Krisztus
felé igyekszik a tökéletesedés útján, de ezt csak a végsõ találkozásnál ér -
hetjük el. „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítõ Jézus Krisz -
tusunk ismeretében.” (2Pt 3,18)

Az egyház tanítói szolgálatának legfõbb célja, hogy emberek minél in -
kább tudatára ébredjenek Isten megváltói tettének, akaratának, elvárásai -
nak, és növekedhessenek Isten dolgainak megértésében és Isten iránt való
elkötelezettségükben. A keresztyén oktatás célja, hogy a Jézus Krisztusban
megnyilvánuló szeretetben növekedhessenek; és hittel, szeretettel vála -
szol hassanak erre Isten Szentlelkének munkája által.

Minden gyülekezet sokféle érdeklõdésû, a keresztyénségben más érett -
ségi fokú és a keresztyén tanításokhoz más-más attitûddel hozzáálló gyü -
le kezeti tagokból épül fel. Az egyháznak/gyülekezetnek bátorítania kell
tagjait, hogy a keresztyén hitrõl való tudásukat mélyítsék el az istentisz te -
le ti élet, a misszió, a szolgálat és az oktatási programokon keresztül. Minél
jobban részt vesznek a gyülekezet tagjai az istentisztelet megszervezésé -
ben és megtartásában; minél felelõsebbek lesznek saját közösségük prog -
ramjaiért, annál inkább érdemesnek érzik részvételüket és elkötelezettsé -
gü ket a Krisztus-követés útján.

Luther szerint2 ha valaki Krisztust akarja megtalálni, akkor a hívõk kö -
zös ségében kell keresnie, és azt megnéznie, hogyan hisznek, élnek és taní-
tanak. A keresztyén oktatás a közösségi élet (család, csoport, gyülekezet)
egyik dimenziója. Itt láthatják meg az emberek, hogyan hisznek, élnek és
ta nítanak a Krisztus-hívõk. Csak másodsorban jelent a keresztyén oktatás
egy olyan speciális feladatot, amelyet a tanárnak, intézményeknek, mód-
szereknek és tantervi anyagoknak kell elvégezniük.

A keresztyén közösség egész élete tanító jellegû, istentiszteletének és
munkájának egésze meghatározza tagjai növekedésének minõségét. Mind -
egyik helyi gyülekezet egy közösség – koinonia –, ami Isten minden ember
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iránt megnyilvánuló szeretetét tükrözi. A keresztyén oktatás ennek jelen-
tõs része, mert az egész egyházhoz tartozik és minden tagjának fele lõs sé -
ge. Az egyház életstílusával is tanít. Minden helyzetben meg kell vizsgál-
nia az egyháznak, hogy életstílusával mit mond a világnak; ellentmond az
evangéliumnak, vagy igyekszik megerõsíteni azt. 

Milyen keretek között képzelhetõ el egy megújult, felfrissült keresz-
tyén oktatás? Kreatív, gondolkodó, jövõképben álmodni merõ megkö ze lí -
té si módra van szükség, amely kimozdíthat bennünket eddigi gyakorla -
tunkból, és képes arra, hogy jobban koncentráljon azokra a feladatokra,
amelyet egészen világosan Isten a mi gondjainkra bízott.

Világszerte az evangélikus egyházakban új oktatási formákat és kezde -
mé nyezéseket találunk. Mindezek elõmozdítója volt az a felismerés, hogy
a fiatalok között végzett szolgálatunk nem a konfirmáció után, hanem ép -
pen a konfirmációi oktatással kezdõdik. Konfirmandus fiataljaink életkora
is jelzi, hogy a gyermekkor elhagyásával új formákra, a konfirmáció átgon-
dolására van szükség. Mindez persze elválaszthatatlan a keresztyén okta -
tás kutatásától, sõt abban gyökerezik.

III. Isten-tapasztalat a konfirmációban

Istenrõl, szeretetérõl és életformáló erejérõl, a konfirmandus ifjúság Isten -
hez közelebb kerülésérõl tanúskodik a konfirmáció. A hit több, mint csu -
pán tanulás tárgya. Isten-tapasztalatra van szükség!

Közel 500 évvel a reformáció után úgy tûnik, hogy másképpen kez -
dünk el a konfirmációról gondolkodni. Lelkészek, szülõk, gyülekezeti ve -
ze tõk – és maguk a fiatalok is – úgy látják, hogy komoly kérdéseket kell
feltennünk az eddigi konfirmációs gyakorlatunkkal kapcsolatban. Egyszer -
re van szükségünk új formákra és arra, hogy visszagondoljunk arra a hely -
zet re, ami Luthert is arra indította, hogy megírja a Kiskátét és a Nagykátét.

Miért hangsúlyozzuk mi, evangélikusok a gyermekek, a fiatalok és sok-
szor a felnõttek oktatását is, amikor a konfirmáció után kiesik a labda a
kezünkbõl? Miért retteg olyan sok fiatal a konfirmációtól – vagy legalább -
is miért érzi nyûgnek az egész procedúrát? Hogyan építhet az egyház egy
a családra épülõ programot egy olyan világban, ahol a gyermekek nagy
százaléka nem kapja meg azt az otthoni segítséget, amire az egyház épít?
Hogyan változtathatja meg az egyház azt a trendet, ami szerint a fiatalok
nagy számban hagyják el az egyházat?
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1. Hídépítés a fiatalokhoz

A mai fiatalokra a bizonytalanság, a tekintély elutasítása, a bizalmatlanság
a jellemzõ. Szinte hihetetlen, hogy a depresszió, az identitás-krízis, a bû -
nö zés, a kábítószer- és alkoholfogyasztás és az öngyilkosság aránya ho -
gyan nõtt meg a serdülõk és a fiatalok között.

Az egyháznak elõször is nem az információ átadására kellene összpon-
tosítania, hanem a fiatalokhoz való híd kiépítésére. Ennek a hídnak a ki -
építésében jelentõs szerepet kellene vinniük a felnõtt keresztyéneknek. A
tu dás átadása, a hitrõl való bizonyságtétel nagyon fontos, de elõször meg
kell találnunk a fiatalokhoz vezetõ utat. Luther a Kiskátéban mindig ezt is -
métli: Mit jelent ez nekünk? A mai fiatalok ezt így kérdezik: Mit jelent ez
a konfirmációs program az én életemben?

Elõször a fiatalokat kell „kinyitnunk”, utána a könyvet. Más szavakkal:
elõször hidat építsünk hozzájuk, és utána adjuk át számukra a hitrõl való
bizonyságtételt és a tudást.

2. Mit kell tudnunk a fiatalokról?

Ahhoz, hogy alaposan és felkészülten állhassunk fiataljaink elé, meg kell
is mernünk életüket, életkori sajátosságaikat, tanulási képességeiket és
sok-sok mindent, ami õket érdekli és foglalkoztatja. Felkészültségünk ter-
mészetesen nem változtat azon, hogy Isten igazsága örökké ugyanaz ma -
rad. A jó hír, az evangélium továbbadásához azonban figyelembe kell ven-
nünk azokat a sajátosságokat, amelyek célcsoportunkat jellemzik.

Az Isten üzenetével találkozók életkora nagyon fontos szerephez jut. A
különbözõ korosztályokra más és más jellemzõ: más érzelmi, más kognitív
beállítottság és különbözõ szinteken álló erkölcsi fejlõdés. Ezeket a jel-
legzetességeket a fiatalokkal foglalkozóknak is ismerniük kell.

A fiatalok korosztálya legalább négy különbözõ csoportra osztható.3

1. 13-15 éves korig
2. 16-18 éves korig
3. 19-21 éves korig
4. fiatal felnõttek korosztálya

A különbözõ életkori sajátosságokat a keresztyén oktatás szempontjá -
ból is ismerni kell. Arne Redse4 öt olyan területet jelöl meg, amelyek felöle-
lik az egyén fejlõdési területeit, és segítenek a keresztyén oktatás élet ko -
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rok  nak megfelelõ kidolgozásában és alkalmazásában. Az öt terület a kö -
vet kezõ:

1. A mindennapi élet, az esztétika és a zene területe

Ez a terület felöleli a fiatalok mindennapi életét, otthoni és iskolai szoká-
sait és elfoglaltságait. Kiderülhet, milyen problémákkal küszködnek ott -
hon és az iskolában, nincsenek-e kitéve káros szenvedélyeknek, és milyen
tanulási problémáik és nehézségeik vannak.

A gyermekek és a fiatalok kreatív képességeire a keresztyén oktatás-
ban is figyelni kell. A zenei, az irodalmi és bármilyen mûvészeti tevékeny -
ség a hit kifejezésének fontos eszköze lehet.

2. Pszichológiai és interperszonális terület

Az egyén pszichológiai fejlõdésérõl, társadalmi és közösségi kapcsolata -
inkról, ezen belül is a keresztyén közösségben megvalósuló kapcsolataink -
ról szól ez a terület.

A fejlõdéspszichológia egyik úttörõje, Erik H. Erikson kísérletet tett az
em ber egész életútjának átgondolására. Arra keresi a választ, hogy milyen
külsõ és belsõ feltételek hatására válik az egyén azzá, ami – egyszeri és
egyedi lénnyé (Hézser5).

3- 4. Teoretikus és erkölcsi terület

A középpontban most az egyén intellektuális és erkölcsi fejlõdésének sza-
kaszai állnak. A kognitív fejlõdés vizsgálata forradalmasította a keresztyén
oktatást már az 1960-as évektõl kezdve. A gyermekekre és tizenévesekre
nem néztek többé úgy, mint miniatûr felnõttekre, hanem intellektuális és
erkölcsi fejlõdésük figyelembe vételével kezdtek el velük a keresztyén pe -
da gó giában is foglalkozni.

Jean Piaget elmélete írja le a gyermekek kognitív fejlõdésének szaka -
szait, majd Laurence Kohlberg az, aki Piaget eredményeit felhasználva az
erkölcsi gondolkodásra vonatkozó kutatásokat a serdülõ és felnõttkorra is
kiterjesztette.6
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5. A vallási terület

Arne Redse7 a vallás 6 dimenzióját vázolja fel könyvében:
1. A transzcendens megérzése és az efelett való elcsodálkozás. Istennel

úgy találkozunk, mint akit teljességében most még fel nem foghatunk és
meg nem érthetünk. „Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tu -
dom felfogni.” (Zsolt 139,6)

2. Intellektuális és dogmatikus dimenzió – Isten és az ember történetei
alapján. Isten üdvösséget munkáló cselekedeteivel a Biblia történeteiben
ta lálkozunk. A Szentírás igazságait a dogmatika rendszerezi.

3. Etikai dimenzió – a lelkiismeret, a felelõsség, a félelem, a szégyen és
a bûn megtapasztalása. A keresztyénség ezzel a dimenzióval a keresztyén
etikában találkozik, ami a Tízparancsolaton és a szeretet kettõs parancso-
latán alapul. 

4. Érzelmi dimenzió – Az Istennel való találkozás általában egy érzelmi
„én-te” kapcsolattal kezdõdik. Istent úgy ismerjük meg, mint gondoskodó
és szeretõ Atyát. Jézus a testvérünk és a barátunk, a Szentlélek pedig vé -
delmezõnk. Keresztyén testvéreinkkel szeretetteljes és gondoskodó kap -
cso latban vagyunk: megosztjuk örömeinket és bánatunkat is.

5. Rituális dimenzió – Ezzel a dimenzióval legfõképpen az istentisz te -
let ben találkozunk. Egyre erõsebben jelentkezik a liturgikus formák mélyí -
té sére és megújítására vonatkozó igény.

6. Társadalmi/közösségi dimenzió – A keresztyének közösségben, gyü -
le ke zetben élnek együtt. A hit megnyilvánulásának közösségi formái is
van nak.

Amikor fiatalokkal foglalkozunk, az elõbb felsorolt területeket és di -
men ziókat mind figyelembe kell vennünk az életkori sajátosságoknak
meg fe le lõen. Nem Isten üzenetét kell tehát magunkhoz alakítani, hanem
az üzenet átadásának minél hathatósabb formáját kell alkalmaznunk.

Természetesen egy ilyen rövid áttekintés nem tud részletekbe menõ
kér déseinkre válaszokat adni, csupán irányokat, melyek segíthetnek a kér -
déskörben való elmélyüléshez. A különbözõ statisztikák adatai segítsé -
günkre lehetnek egy-egy életkor és korosztály jobb megértésében, de ne
fe ledjük, hogy minden ember önálló személyiség, és többé-kevésbé eltér
az átlagostól. A pszichológiai és a kognitív fejlõdési elméletek komoly se -
gítséget jelentenek, de egyrészrõl kritikus szemmel kell értelmeznünk
õket, másrészrõl ezek alkalmazása a vallásos életre és a fiatalok korosztá-
lyára külön kutató munkát igényel, ami túlnõne ezen tanulmány keretein.
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3. Segítõkre van szükség

A tradícionális formális és frontális oktatás egyre kevésbé felel meg annak
a célnak, amit a modern oktatás kijelölt. A holisztikus oktatás jobban kon-
centrál a kiscsoportos tanulásra és a mentorok szükségességére, valaho -
gyan a család és a tanítást is felvállaló szülõ/k/ analógiájára.

Szakítanunk kell azzal a gyakorlattal, mely a fiatalokkal való foglalko -
zást leszûkíti a lelkészre és a konfirmációra vagy ifjúsági órára járó fiata -
lokra. Olyan gyülekezeti modellekre van szükségünk, amelyek képesek a
kon firmandusokat és az ifjúságot is integrálni a gyülekezet egészébe.
Olyan felelõsségteljes, elkötelezett keresztyén felnõttekre van szükségünk,
akik szívesen vállalják az idõt és a szolgálatot is a fiatalok között. Sajnos
egyre kevésbé valósul meg az, hogy fiataljaink otthonról hozzák a gyüleke -
zethez való kötõdést és a Krisztus-követés komolyan vételét. Legfõképpen
fiatalkorban van szükségük mintákra, példaképekre, az életben eligazod ni
képes felnõttekre, akiktõl tanulhatnak, akikkel barátságot köthetnek, és
akiken azt is láthatják, hogy a keresztyén hit nem a világtól eltávolodottak
„vallásos gyakorlata”, hanem élõ hit is lehet. Az amerikai evangélikus egy-
házban (ELCA) elterjedt a mentor-módszer, amelyben a gyülekezet fiatal-
jainak kis csoportjait felnõttek vezetnek és kísérnek végig a konfirmációra
való felkészülés során.8

Minden lelkésznek és gyülekezetnek fel kell vállalnia azt a feladatot,
hogy a konfirmandus ifjúság tanítása és a velük való foglalkozás missziói
fel adat. Maguk a fiatalok, családjaikkal, missziói lelkületû tanítást várnak.
Élõ, lelkes gyülekezeteket szeretnének látni. A konfirmandusok találkozá -
sa a gyülekezettel ne csak a konfirmációi istentiszteletre szorítkozzon, ha -
nem találkozzanak gyülekezeti hétköznapokon is. Gyülekezeti munkatár-
sak és gyülekezeti tagok is kapcsolódjanak be a konfirmandusok felkészítõ
munkájába.

Kiket vonjunk be a konfirmáció elõkészítésébe?

– magukat a résztvevõket;
– kívülállókat és az újonnan jövõket;
– a családokat;
– a gyülekezetet (szülõk/nevelõk, keresztszülõk, gyülekezeti vezetõ -

ség, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, tanárok, fiatalok, kisgyer-
mekes szülõk, nagyszülõk).
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4. Vissza a keresztséghez!

Az egyháznak a keresztség és a konfirmáció kapcsolatának vizsgálatakor
érdemes visszatérnie a lutheri felfogáshoz. A konfirmációnak a keresztség -
bõl kell táplálkoznia. A konfirmációban a fiatal közelebb kerülhet Istenhez
és az egyházhoz – ahogyan azt a kereszteléskor a szülõk és keresztszülõk
is megígérik.

Amikor szüleink elhoztak bennünket a keresztelõnkre, akkor ígéretet tet-
tek arra, hogy hitben nevelnek bennünket. Megígérték, hogy keresztszüleink
se gítségével megtanítják nekünk a Miatyánk imádságot, az Apostoli Hit val -
lást és a Tízparancsolatot.

Megígérték, hogy kezünkbe adják a Bibliát. Megígérték, hogy megtaníta -
nak bennünket a keresztyén hit alapjaira.

Mindezeket azért ígérték meg, hogy mi a keresztség által Isten szeretett
gyer mekeivé lehessünk.

Isten a konfirmációban megerõsíti a keresztséget, és felkészít bennünket
a felnõtt keresztyén életre.9

Nekünk, evangélikusoknak úgy kellene gondolkodnunk a konfirmáció -
ról, mint ami a keresztelésünk egy egész életen át tartó megünneplésének
egy fontos mozzanata. A keresztségnek egész életünket kellene átjárnia. A
konfirmációt így is nevezhetnénk: a keresztség megerõsítése.

Az egyházi gyakorlatban megfigyelhetõ egy ciklikus mozgás: belépés,
kilépés és újra belépés. A belépési pillanat a keresztség. A gyermek-ke -
resztségben egészen kis gyermekeket keresztelünk meg. A gyülekezet
imádkozik legifjabb tagjaiért, a szülõk és a keresztszülõk ígéreteket tesz -
nek a gyermek keresztyén hitben való növekedésérõl, de vajon ki veszi ko -
molyan ezeket az ígéreteket azon a szinten, amit Luther Márton álmodott
meg? Hány családban kezdik el egészen kis kortól kezdve az imádságok
meg tanítását, a hittan komolyan vételét és az egész család keresztyén el -
kötelezettségét? 

12 vagy 13 éves konfirmandus gyermekeink már az ifjúság kategóriá -
já ba tartoznak. Bizonyára vannak olyan gyülekezetek és konfirmandusok,
akik szüleikkel és nagyszüleikkel már régóta tagjai a gyülekezetnek. De
evan gélikus egyházunkban nagyon sok olyan fiatal is jön konfirmációra,
aki nek ez az elsõ találkozása a hittel, az Isten-kérdéssel és a gyülekezettel!

Hogyan segítjük a fiatalok találkozását Istennel? Milyen módszert
hasz ná lunk arra, hogy õk maguk vehessék észre, hogy Isten õket is meg -
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szó lítja és egyházába hívja? Hogyan értik majd meg Isten minden embert
üd vözítõ tervét Jézus életének megismerésén keresztül?

A konfirmáció a gyülekezeti élet legígéretesebb és legszomorúbb alkal -
mává válhat. A következõ lépés, a kilépés eseménye lehet. Egyrészrõl a
kon firmáció ígéretes lehetõség, mert egy vagy akár két éven keresztül is
foglalkozhat a gyülekezet a konfirmandusokkal. Taníthatjuk õket, beszél-
gethetünk velük, istentiszteleti közösségben lehetünk egymással, csendes -
na pot, táborozást szervezhetünk számunkra. És mégis, a jól ismert kérdés
a következõ év szeptemberében: hányan maradtak itt? Kik járnak ezután
is istentiszteletre? Hányan kapcsolódnak be az ifjúsági órákba vagy az
énekkarba?

A „kikonfirmált” fiatalok 13 vagy 14 éves korukban hagyják el az egy-
házat. Abban az életkorban, amikor a legmélyrehatóbb változások követ -
kez nek be életükben. Hova mennek? A tizenéves korban, majd a fiatal fel-
nõttkorban szinte végig az egyház támogatása, segítsége és bátorítása nél -
kül élik le az életüket. Iskolába járnak, szerelmesek lesznek, kipróbálnak
veszélyes dolgokat. Ki lesz velük, hogy beszéljen nekik a következmé nyek -
rõl? Kérdéseket tesznek fel: az ideális világot keresik, az ideális életet, az
ideális partnert és az ideális Istent. Nem leszünk ott, hogy Isten országáról
beszéljünk nekik, arról az országról, amelyik a szeretetre és az igazságra
épül. Ebben az életkorban egy aktív populáris kultúra hatása alatt élnek
sokan, és ma már csak az idõsek gondolhatnak vissza nosztalgiával arra az
idõszakra, amikor a kultúra keresztyén kultúrának volt nevezhetõ. A po pu -
láris kultúra nagyon ritkán vezeti fiataljainkat Istenhez közelebb. Földi ja vak
és földi tapasztalatok megszerzése a cél: ez a populáris kultúra üze nete.
Nem beszél a hitrõl, az alázatról és az engedelmességrõl. Ki emlékszik már
arra, hogy valaha megkeresztelték, és Isten örök szövetséget kö tött vele? 

Mikor következik majd be az újra-belépés idõszaka? Házasság, gyer-
mekek megkeresztelése… Egy teljes kört írtunk le, ami közben nem volt
esé lyünk a dialógusra és az Istenbe vetett hit életformáló erejének meg-
mutatására.

5. A konfirmáció és a család

A konfirmáció egyik legsarkalatosabb kérdése az, hogy mennyire történik
a konfirmáció a család támogatásával. Bizony itt többrõl van szó, mint csu -
pán arról, hogy a nagymama kéri, hogy a kis unoka konfirmálhasson. Ha
a gyermekek nem azt látják otthon, hogy a család vasárnap elindul, és
együtt megy istentiszteletre, akkor nagyon nehezen válik gyermekkorban
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érthetõvé, miért is jó az, ha valaki istentiszteletre jár! A konfirmációs okta -
tás egyik célja lehet, hogy a gyermekeken keresztül a szülõket is megszó -
lítsuk, és bevonjuk õket a gyülekezeti életbe. 

A szülõk – ahogyan Luther jó látta – apostolok, püspökök és lelkészek
csa ládjaikban. Ma már azonban másként látják szerepüket a szülõk. Leg -
többször a sofõrök és a határidõnaplók szerepe jut rájuk: idõben kell el -
hoz niuk gyermekeiket a gyülekezetbe, és idõben kell jönniük értük. 

A családok között végzett szolgálatunkat érdemes jobban és alaposab-
ban átgondolnunk. 

„A lelkipásztorkodás egyik központi célja és feladata a család. „A törté -
ne lem jelen szakaszában, amikor a családra sok olyan erõ támad, amelyek
megsemmisíteni vagy legalább eltorzítani akarják, az egyház, tudván,
hogy a társadalom valamint önmaga épsége és egészsége szorosan össze-
függ a család állapotával, sürgetõbb és égetõbb feladatnak tekinti, hogy
min denkinek hirdesse Isten tervét a házasságról és a családról, s védel -
mez ze e terv eredeti gazdagságát és fejlõdését.”10

Tomka Ferenc a következõket írja még a felnõttekkel kapcsolatos kér -
dé sekrõl: „A felnõttek sokszor azért kerülnek távol az egyháztól, mert nem
érzik, hogy szükség volna rájuk… Sok elsõáldozó gyermekünk szülõje – ha
nem foglalkozunk vele – vallástalan marad, s azzá lesz gyermeke is; mások
– akik keresnek valamit – tán szektákba keverednek. De ha kialakulna
plébániáinkon legalább egy kis élõ közösség a szülõkbõl: otthonra talál-
hatnának – köztük…”11

A fiatalok között végzett szolgálat elválaszthatatlan a szüleiktõl és a
családok kérdésétõl. Szülõknek (még nagyszülõknek is!) szervezett ún.
intergenerációs alkalmak kellenek, ahol a gyermekek és szüleik között
egyre mélyülõ szakadékot megpróbálhatjuk áthidalni és megmutatni,
hogy Isten szeretete egyszerre ölel át mindannyiunkat. Krisztus testének
sohasem csak egy generáció a tagja, hanem együtt alkotunk közösséget. 

A keresztyén oktatásban szolgálatot végzõk szerint nem könnyû átad-
ni mindazt, ami a keresztyén hitben való növekedéshez szükséges, ha az
nem alapvetõen és elsõdlegesen a családban történik. Az iskolai hitokta -
tás, a gyülekezeti ifjúsági alkalmak, beleértve a konfirmációs oktatást is,
na gyon csekély forrásnak bizonyultak ebben a tekintetben. Ennek az oka
úgy tûnik az, hogy ezek az alkalmak és lehetõségek nem tudják internali -
zálni az emberi kapcsolatokhoz szükséges alapvetõ keresztyén értékeket.
Ezen értékek iránt való szenzitivitás legjobban abban a családban alakul
ki, amelyik meg is éli mindennapi életében a krisztusi szeretet alapján
megvalósuló emberi kapcsolatokat.12

II. SAJÁT LÁBON...

106



Az ifjúsági munka hangsúlyozása mellett rá kell mutatnunk a családok
között végzett missziói munka fontosságára és a kettõ elválaszthatatlan,
szerves kapcsolatára. 

6. LVSZ kézikönyv a konfirmációról13

A világ evangélikus egyházaiban és különösen is a fejlõdõ országok egyhá -
zaiban egyre erõsebben jelentkezett az igény egy modern konfirmációi
tananyagra és kézikönyvre. Az igény jelentkezése mögött az a fájdalmas
ta pasztalat állt, hogy bár a konfirmáció a felnõtt keresztyén élet el ér ke zé -
sét jelenti, a megkonfirmáltak mégis ritkán lépik át a felelõsségteljes és el -
kö telezett keresztyén élet küszöbét.

A Lutheránus Világszövetség által 1996-tól kidolgozott kézikönyv nem
a hagyományos konfirmációi tananyag struktúrájára teszi elsõsorban a
hang súlyt, hanem Isten Jézus Krisztusban megvalósuló szeretetével való
sze mélyes találkozásra és a fiatal személyes élettapasztalatára. A Kiskáté
anyaga belehelyezkedik mindebbe, de nem feltétlenül a megszokott sor-
rendben. Így az új kézikönyv nem szakít a Kiskáté hagyományával, hanem
új megvilágításba helyezi azt.

A kézikönyv tíz témára épül fel. A konfirmáció során a konfirmandu-
sok alapvetõen „végigbeszélgetik” a tíz témát, és a beszélgetéseken ke resz -
tül fedezik fel azt, amit így nevezünk: Isten-tapasztalat. A témák a konfir-
mandus életével kezdõdnek, életének eddigi történetével, azzal, hogy õ is
Is ten teremtménye és Isten családjának megkeresztelt tagja. Mindez a hit
közösségébe épül bele. Ebben a közösségben a fiatal megtapasztalja, hogy
a világban sok bonyolult dolog veszi õt körül, és komoly döntések meg ho -
za tala szükséges. Ebben a hitközösségben imádkozunk a világért és azért,
hogy jó döntéseket hozzunk meg. Ahogyan növekszünk az imádság közös -
sé gében, az ünneplésben és a kihívásokban is, észrevesszük, hogy milyen ne -
 hézségek rejlenek önmagunkban. Bûnös emberek vagyunk, Isten mégis el -
fo gad bennünket. Emiatt az elfogadás miatt kell nekünk is má so kat elfo-
gadnunk. Ebben az elfogadó közösségben Istennel, családjainkkal és bará-
tainkkal osztjuk meg félelmeinket, reményeinket és álmainkat a jövõrõl.

Az LVSZ kézikönyv a tíz téma részletes feldolgozása mellett praktikus
ta nácsokkal és átgondolásra érdemes kérdésekkel is ellátja a konfirmáció
meg újítását felvállaló lelkészeket, gyülekezeti munkatársakat és gyüleke -
ze teket. Két kérdéskört találhatunk az alábbiakban: az elsõ a konfirmáció-
val és az ifjúsági munkával kapcsolatos alapkérdéseket tárgyalja, a máso -
dik javaslatot ad gyülekezeti konfirmációt elõkészítõ csoportok létrejötté re.
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7. A konfirmáció és az ifjúsági munka alapkérdései

1. Mire emlékezünk a saját konfirmációnkról? A tanulásra? A lelkész -
re? A vizsgára? Magára az istentiszteletre? Az elsõ úrvacsorára?

2. Hogyan látják ma a konfirmandusok a konfirmációt? Milyen elõíté -
le tekkel jönnek? Tehernek, nyûgnek érzik?

3. Milyen segítséget adhat a gyülekezet a fiatalok hitbeli fejlõdéséhez?
Szervez számukra a gyülekezet táborokat, csendesnapokat, kiránduláso -
kat?

4. Hol találhatnak ma a fiatalok támogatást hitük kialakulásához vagy
fej lõdéséhez, illetve életük bármelyik mozzanatához? Kik azok, akik tanít -
ják, vezetik õket?

5. Gondoljuk át a gyülekezetünkben élõ családok dinamikáját, életét.
Van nak-e gyermeküket egyedül nevelõk és a hétvégét a másik szülõnél töl -
tõ gyerekek? Milyen hétvégi programokon vesznek részt a gyerekek?

6. Hogyan történik a gyermekek bibliaismeretének fejlesztése? Milyen
intenzitású ez a munka gyülekezeteinkben?

7. Melyek hitünk azon pontjai, amelyeket minden gyülekezeti tagnak
tudnia kellene? Hogyan és hol tanítjuk ezeket a gyülekezeteinkben?

8. Részt vesznek a konfirmációs felkészítésben felnõttek, akik mento -
rokként szerepelhetnek? Hogyan töltik be szolgálatukat a keresztszülõk?
Milyen szerepet kapnak a konfirmációs felkészülés során?

9. Mit tehet egy gyülekezet akkor, ha a szülõk csak elküldik gyermekei -
ket a konfirmációra, de maguk nem vesznek részt a gyülekezet életében?

10. Mi a véleményünk a fiatalok kultúrájáról, az õket érintõ problé -
mákról?

11. Mit tudunk a fiatalok szubkultúrájáról és arról, ez hogyan nyilvá -
nul meg?

12. Kérdezzünk meg egy tanárt, hogyan változott meg a tanítás mód-
szertana az elmúlt idõkben! Az egyházban is figyelemmel kísértük ezeket
a változásokat?

8. Gyülekezeti konfirmáció-elõkészítõ csoportok

A konfirmációs szolgálat megújításához nagy segítséget jelenthet egy gyü -
le kezeti munkacsoport, amelyben részt vesz a lelkész, gyülekezeti tagok,
szülõk és maguk a fiatalok. Ez a munkacsoport értékelheti a gyülekezet
eddigi konfirmációs gyakorlatát, és átgondolhatja a jövõbeni szükséges
változtatásokat.
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A következõ kérdések lehetnek a munkacsoport segítségére:

Ÿ Mi volt az eddigi gyakorlat a gyülekezetben? Mit mond ez el a gyüle -
ke zet elvárásairól?

Ÿ Mit gondolnak a fiatalok és a konfirmációban érintettek (család, gyü -
le kezet) arról, hogy miért fontos a konfirmáció?

Ÿ A konfirmáció hogyan kapcsolódik az iskolarendszerhez?
Ÿ Hogyan tud a gyülekezet értelmes megoldást találni a fiatalok késõb-

bi bevonására a gyülekezeti életbe?
Ÿ Hogyan tudunk olyan nehézségeket megoldani, mint a tanulók nega -

tív hozzáállása, fegyelmezési problémák stb.?
Ÿ Milyen célokat tûz ki maga elé a gyülekezet a konfirmációval?
Ÿ Nagy változtatásokra készüljünk, vagy az eddigi alkalmak stílusát

vál toztassuk meg?
Ÿ A konfirmandusok számát tekintve hogyan lehet a legjobban meg ol -

da ni a kiscsoportos készülést?
Ÿ Kik azok a gyülekezetben, akik szívesen részt vesznek a konfirmáció -

ban?
Ÿ Milyen forrásokkal rendelkezünk? (emberek, tanterv, segédeszkö -

zök)
Ÿ Hogyan tudja a gyülekezet kommunikálni a konfirmációval kapcso-

latos céljait a közösség tagjai felé?
Ÿ A konfirmandusok képességeit és tehetségét hogyan használhatja és

fejlesztheti tovább a konfirmációs készülés?

IV. Záró gondolatok

Ez a tanulmány azzal kezdõdött, hogy a konfirmációval kezdõdõ, fiatalok
között végzett szolgálatunk célja az, hogy a fiatalokat elvezessük Krisz tus -
hoz. Miközben magunk elé képzeljük konfirmandusainkat és gyülekezete -
ink ifjúságát, ne feledkezzünk meg a tizenéves Jézusról sem. Az evangéliu -
mok ugyan szûkszavúak Jézus tizenéves korát illetõen, de egyetlenegy tör -
ténet mégis bepillantást enged Jézus életébe, akit szülei egy alkalommal,
12 éves korában a templomban találnak meg. (Lk 2,41-52)

A jól ismert történet Jeruzsálemben, húsvét ünnepén játszódik. Jézus
a gyermekek szokása szerint elvegyült a rokonok és az ismerõsök körében.
Szülei csak a hazavezetõ úton döbbentek rá, hogy Jézus nincs a hazafelé
tartók között. Mária és József három napig keresték Jézust. Valószínûleg
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már mindenfelé keresték, míg végül utoljára a templomban találták meg.
„A tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte õket.” (2,46b)

Mária és Jézus párbeszéde ebben a pillanatban sok mindent elárul. A
szü lõk nem értik meg Jézus válaszát aggódó kérdésükre: „Nem tudtátok,
hogy az én Atyám házában kell lennem?” (2,49b) Mária és Jézus ugyanazt
a nyelvet használják, mégis mindketten valami másról beszélnek – arról,
ami a saját helyzetükre nézve igaz. 

A 12 éves Jézus története nem egy furcsa történet egy furcsa fiatalem-
berrõl. Nagyon is jól ismerik a szülõk azt a szívszorító érzést, amikor nem
találják meg valahol gyermeküket. Hosszú idõ, 3 nap kellett ahhoz, hogy
Mária és József megtalálják Jézust. Végül kiderült, hogy a templomban
ma radt... 

Ha ma elveszítünk egy tizenévest, vajon három nap múltán hol találjuk
meg? Ül a TV elõtt, vagy „lóg” a barátaival egy shopping-centerben? Kik
ülnek ma már a tanítómesterek lábainál?

Minden fiatalnak joga van „három napot” tölteni a templomban ahhoz,
hogy életük legváltozóbb idõszakában felfedezzék egyéniségüket, ezt
meg ün ne pel jék és megbeszéljék azokkal a tanítókkal, akiknek van türel -
mük, empátiájuk és idejük erre.

Jézus ebben is példát mutatott nekünk – tanulóknak és tanítóknak
egyaránt.
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Valóban szükséges-e holisztikus tanításról beszélni a konfirmáció és álta -
lában a keresztény tanítás összefüggésében? Ha igen, hogyan valósulhat
meg, és milyen sajátos szempontjai lehetnek az említett területen?

2. Reális cél-e a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezetei számára az
egész életen át tartó tanítás folyamata?

3. Mennyiben segít – segít-e – a keresztény oktatás abban, hogy emberek
fel ismerjék és megtapasztalják Isten kegyelmét?

4. Hogyan alkalmazható Arne Redse ismertetett elmélete a konfirmációra
való felkészítés folyamatában?
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5. Hogyan vélekedik a következõ megállapításról: „A konfirmációt így is ne -
vezhetnénk: a keresztség megerõsítése.”?

6. Milyen világi partnerekkel mûködhet együtt az egyház, hogy a fiatalok ne
csak egy populáris kultúrával találkozzanak? Léteznek-e ilyen partnerek;
létezik-e együttmûködés?



Felekezeteket összekötõ házasság

t

I. Bevezetés

A „posztmodern” család – ezzel a címmel jelent meg 1988-ban az a gyûj -
te ményes kötet, mely a családok jelenkori életét formáló hatásokat vette
nagyító alá.1 A könyv a posztmodern kor két ismertetõjegyét emeli ki: az
individualizációt és a pluralizmust. Az individualizálódó társadalomban
élõ ember az útfélre hányja a tradicionális szerepeket, és önnön szabadsá-
ga érdekében menekül minden kényszerpályáról. A pluralizmus a kö vet ke -
zõt jelenti az egyén számára: választási lehetõségeim megsokszorozódtak,
de ez döntésre kényszerít. Mindez azzal is jár, hogy abban a társadalom-
ban, ahol kitágul a lehetõségek horizontja, és a „kötetlenség” divattá válik,
ott igény jelentkezik a kötöttség iránt is.2 A szeretet iránti fokozódó vágy
természetes dimenzióit vesztve keresi beteljesülését. Az élethosszig tartó
szeretet, melynek hagyományos élettere a házasság, ma már egyre inkább
a szlogen szintjére süllyed vissza. Ezek és a házasság más aspektusai3

sokakban azt a kérdést ébreszthetik, hogy vajon nem idejétmúlt intéz -
mény-e a házasság? Mindenesetre a házastársi kapcsolat válságjelenségei
közös kihívást jelentenek a társadalom és az egyházak számára. 

Azonban a felekezeti vegyesházasság kérdése kifejezetten az egyházak
életében jelent megoldásra váró problémát, hiszen gyökerük az egyház
megosztottságához nyúlik vissza4. Ezért nem rejthetik véka alá közös fe le -
lõs ségüket.

Szinte természetessé vált, hogy a párválasztás során a felekezeti iden-
titás alárendelt szerepet játszik. Az így kötött házasságokat sokszínûen ala -
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 kítják azok a külsõ és belsõ hatások, amelyek az egyházi hovatartozás kü -
lönbözõségébõl fakadnak. Õk azok, akiket az egyházszakadás ténye min -
dennapjaikban érint, akár beszélnek róla, akár nem. Figyelemre méltó ta -
pasztalat, hogy a felekezeti vegyesházasságban élõk kevésbé nyitottak az
ökumenikus kérdések iránt. Nem õk azok, akik az ökumené eszméjét élet-
ben tartják. Természetesen van bõven ellenpélda is: házaspárok és csopor -
tok, akik azért találkoznak, hogy speciális tapasztalataikat megosszák egy -
más sal, akik nem teszik zárójelbe azt, ami elválaszt, hanem a zárójelek fel -
ol dására törekednek.

A II. Vatikáni Zsinat óta a római katolikus egyház a felekezeti vegyes -
házasságok problémáját komolyan véve, jogrendjét a megváltozott körül -
ményekhez próbálta igazítani,5 és jelentõs lépéseket tett a közös lelkigon-
dozás kialakításának irányába.6 A felekezetek ökumenikus törekvései új di -
menzióba állították a vegyesházasság kérdését. A Római Katolikus–Evan -
gélikus–Református Tanulmányi Bizottság dokumentuma, mely 1976 má -
jusában, A házasság teológiája és a vegyesházasság problémája címmel je -
lent meg, így fogalmaz: „Az egyház (második) feladata a lelkigondozás te -
rületén a lelkész elõkészületét érinti: felelõsségét egyedülálló emberek és
családok felkészítéséért az életre és ennélfogva a házasságra is. Ehhez, ha
nem is kizárólagosan, azok a párok tartozhatnak, akik felekezeti ve gyes -
házasságot kívánnak kötni, vagy már megkötötték és kiknek ennélfog va új
módon kell megismerkedniük az egyházi határozatokkal. Ha a ke resztény
házasságot a jövõ számára meg akarjuk menteni – és ez égetõen szükséges
– legfõbb ideje annak, hogy az egyház jogi határozatait, Isten sze retetének
és gondoskodásának kifejezéseként magyarázzuk az általa te remtett embe ri
lényért, tehát mint olyat, ami a mi javunkra és boldogságunkért adatott.”7

Ezzel együtt szinte minden sértõ és bántó fogalom elmaradt, bár maga
a „vegyesházasság”8 kifejezés használatban van, minden mellékzöngéje el -
lenére. A Harmadik Birodalomban zsidó és nem zsidó között létrejött há -
zas ságra alkalmazták, a dél-afrikai apartheid rezsim idején fehérek és fe -
keték kapcsolatára, de gondoljunk arra is, mennyire megbélyegzõ lehet
egy észak-ír katolikus és protestáns házaspár számára. Az elsõ pozitív és
az új ökumenikus légkörnek is megfelelõ terminológiát 1984 szeptembe -
ré ben a keresztény egyházak munkaközösségének baden-würtenbergi ta -
lálkozóján használták: „felekezeteket összekötõ házasság”9.

Vegyesházasság és felekezeteket összekötõ házasság. E két fogalom
már önmagában mutatja a fejlõdés irányát, a közös felelõsségvállalás mel-
letti elkötelezettséget, de az ökumené gyakorlatának kihívását is jelentik
családok és lelkigondozók számára.
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II. Ökumenikus útkeresés a házasság különbözõ értelmezéseiben

A házasságról folytatott, felekezetek közötti párbeszéd gyümölcseként má -
ra katolikusok és protestánsok különbözõ álláspontjai jelentõs mértékben
közeledtek egymáshoz. Különösen a felekezetileg vegyes házasságok és
csa ládok lelkigondozásának gyakorlati és pasztorál-teológiai kérdéseiben,
valamint a dogmatika területén. Egyéb témákat érintve azonban a külön-
bözõség vált nyilvánvalóvá. Ennek egyik oka, hogy a katolikus egyház bi -
zonyos kérdéseket más síkon értelmez, mint a protestáns oldal. Idegen a
re formátori egyházaktól a házasság jogi értelmezése, hiszen ez a fajta
meg közelítés más összefüggésekbe állítja és más feladatok közé sorolja a
házasságot.10 Ugyanakkor joggal érheti vád a protestáns felet, hogy nem
tud felmutatni egységes tanítást a házasságról. Torleiv Austad, oslói evan -
gélikus teológus gondolatmenetét részben követve11 a fenti szempontok
alapján fontosnak tartom a következõk kiemelését:

A. Az evangélikus egyház hitvallási iratai és Luther szerint a házasságot
maga Isten alapította és rendelte.12 Tehát Isten teremtésbeli rendjéhez
tartozik, hogy férfi és nõ egymással és egymásért éljen, családdá le -
gyen. A házasság Isten által alapított rend, de az ember természetes ta -
pasztalata is ezt támasztja alá. Hangsúlyos, hogy az ember ezt a külde-
tését – mandatum Dei – csak hitben töltheti be jól. Katolikus testvére -
ink kel együtt valljuk: Isten ígérete, áldása és kegyelme kötõdik hozzá.13

B. Luther szerint a házasság „világi dolog” (ein weltlich Ding)14. A „világi”
kifejezés itt nem arra vonatkozik, mintha nem Isten akarata lenne a há -
zasság, hanem annyit tesz, hogy Isten teremtéséhez tartozik. Ugyanis
Luther több helyen határozottan elutasítja, hogy csupán emberi kitalál -
mány és Isten nélküli intézmény lenne. Ugyanakkor a házasság szent -
ségként való értelmezése ellen érvel akkor, amikor „világi ügyletnek”
(ein weltlich Geschäf) nevezi. A házasság nem szentség, mivel nem tar-
tozik Krisztus megváltó mûvéhez, és nem kötõdik hozzá az üdvösség
ígérete, de szent. Az ember megtartására, nem pedig megváltására
szolgál.15 A reformátori és a katolikus oldal egyetért abban, hogy „a há -
zasság szentsége nem részesít (katolikus tanítás szerint sem) meg iga zí -
tó és a keresztény egzisztenciát megalapozó kegyelemben, másrészrõl
(evangélikus tanítás szerint is) a keresztény lét a házasság életében
nagy jelentõsséggel bír.”16 A házasság szentségi jellegének közös kifeje -
zésére segítséget jelenthet, ha a pneumatológia irányából értelmezzük:
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„a szentség általában véve annak a ténynek a záloga, hogy a kereszté -
nyeknek a Szentlélek mint Krisztus lelke adatott és egész testiségükben
meg akarja határozni õket.”17 Ennélfogva a Lélek gyümölcsei18 (szere -
tet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmeg-
tartóztatás) a hitvestársi kapcsolatot egyedi módon alakítják. 

C. Amikor Luther a házasságot „világinak” jelöli, akkor azt is aláhúzza,
hogy nem az egyház, hanem a világi felsõbbség jogkörébe tartozik
annak megkötése. Az esketés jogi aktusának a templomajtó elõtt, nem
az oltárnál kell megtörténnie. Mégis azáltal, hogy a jogi látásmód kato-
likus részrõl mindinkább üdvtörténeti perspektívává lágyul, és elõtérbe
lép a bibliai szövetségmotívum, új út nyílik a közös álláspont megfo-
galmazása felé.19

III. Felekezetileg vegyes család lelkigondozásának szükségessége
és lehetõségei

Johannes Gerhartz még 1971-ben a vegyesházasság értelmezésével kap -
cso latban ezt a megállapítást tette: „Abban a veszélyben vagyunk, hogy
egy régi hibába esünk vissza, hiszen abból indulunk ki, hogy már a keresz -
te lési emléklap kereszténnyé tesz. Felekezetileg különbözõ házasságról be -
szélünk, bár gyakran ez a házasság így már nem is létezik.”20 Egy keresz -
te lési bejelentés alkalmával, mikor a „katolikusnak keresztelt” édesanyát
ar ról kérdeztem, miért szeretné evangélikus templomban a keresztelõt,
férjére tekintve ezt felelte: „mert számomra sokkal szimpatikusabb az
evangélikus vallás.” Kiderült, hogy a kereszténységgel akkor kezdett ko -
mo lyan foglalkozni, miután megismerkedett evangélikus férjével. Házas -
ságukat is evangélikus templomban kötötték. Ez fordítva is történhet, meg
is történik. Valóban nem a keresztelés tesz valakit katolikussá, evangéli -
kus sá vagy reformátussá.

De létezik egy harmadik út. Olyanoknál, akik felekezetileg vegyes há -
zasságban élnek, de együtt sem itt, sem ott nem találják közös helyüket,
akik vasárnap reggelente istentiszteletre igyekezve egy ponton elválnak,
és csak otthon találkoznak ismét, akik hitvestársak, de mégsem járulhat-
nak közösen az oltárhoz Krisztus testét és vérét venni. Akik komolyan ve -
szik gyermekeik keresztény nevelését, de a „hol” kérdése megriasztja õket.
Akik úgy érzik, hogy a család egységét éppen kereszténységük mássága
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osztja meg. Õk választják gyakran a harmadik utat: a harmadik egyházat,
kisegyházat, vagy szektát.21

A felekezetileg vegyes családok lelkigondozásának kétoldalú felválla -
lása sokat segíthet abban, hogy az ökumené ne csak a tárgyalóasztalok kö -
rül, vagy a szószékek magasságából hangoztatott elv legyen, hanem meg -
élt valóssággá váljon. Sokat segíthet abban, hogy ezek a családok valóban
„két tüdõvel” lélegezhessenek, belélegezhessék a másságból fakadó sokszí -
nû ségnek, gazdagodásnak az illatát. Segíthet abban is, hogy a család való -
ban „ökumenikus mûhely”22 és az ökumené bölcsõje lehessen.

A közös lelkigondozás két felekezet lelkipásztorát feltételezi. Ezért szá -
mukra nélkülözhetetlen a közös cél melletti feltétlen elkötelezettség. Ko -
rántsem közömbös, miként jelenik meg kettõjük kapcsolata egy család éle -
té ben.23 Felekezeti párharcban, a másik orra elõli halászásban merül-e ki
közös küldetésük, egyfajta „szeretetteljes harcban”24, vagy valóban a csa -
lád gondozására irányul. Szükséges, hogy ne csak ökumenikus imahéten,
önkormányzati rendezvényeken találkozzanak esetlegesen, hanem éljen
kö zöttük a kölcsönös információcsere és kapcsolatuk szoros szolgatársi
kap csolattá váljon.

A gyülekezet és a lelkipásztor közös feladata a megtartás és a kísérés,
egyrészt azért, hogy egyik családtagból se váljon „felekezeti hajléktalan”,
másrészt azért, hogy a család élõ közösségben maradhasson mindkét gyü -
lekezettel. 

A gyakorló lelkipásztor számára talán periférikus munkaterületnek tû -
nik a felekezeti vegyes házasságok és családok „külön” gondozása; éppen
ezért elgondolkodtató a következõ pár sor: „Azonban az a krízis, ami elõtt
az egyház a mai világban áll, és ami a keresztény hitet jelentõs mértékben
elutasítja, közös feladatot állít az egyházak elé: prófétai és lelkigondozói
kül detésének határozottabb felvállalását. Természetesen ez a lelkigondo-
zói küldetés nem érintheti csupán a házasság válsághelyzeteit, hanem
konstruktív szerepet kell játszania az egyes házasságok kialakításában és
emberi lehetõségeink megvalósulásában és beteljesedésében. Ezen kívül,
vé leményünk szerint, ez a küldetés hatásosabban valósulhat meg akkor, ha
olyan közös feladatnak tekintjük, ahol az egyházak konkrét helyzetekben
munkálkodhatnak együtt, így például: közös gondoskodás a felekezeti ve -
gyes házasságokról...”25
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IV. Konkrét helyzetek

1. Jegyesoktatás

Hans-Hinrich Jenssen méltán nevezi a házasságot az „agapé iskolájának”26.
Mivel a keresztény házasságon belül nem az a döntõ, hogy milyen alapok -
ról, honnan indul el egy fiatal pár, hanem az, hogy az együtt megtett út
so rán, kettõjük közösségében egyre nagyobb teret engedjenek a feltétlen
sze retet, az agapé isteni kihívásának. Egy felekezetileg vegyes házasság-
ban élõ nagycsaládos édesanya fogalmazott így: „nem egymást kell meg -
vál toz tatnunk, hanem hagyni, hogy Isten formáljon bennünket”. 

A legtöbb jegyespár úgy érkezik a lelkészi hivatalba, hogy fel sem vetõ -
dik bennük az ökumenikus esküvõ lehetõsége. Ha igen, akkor általában a
szülõi háttér indíttatására kérik. Még „normál” esetben is az a veszély fe -
nyeget, hogy a jegyesoktatás kimerül az adatfelvételben, a templom meg -
te kintésében, néhány szervezési kérdés megbeszélésében. Mindenképpen
kívánatos a jegyespárok tájékoztatása, nem csak az ökumenikus esküvõ27

lehetõségérõl, hanem arról is, mit jelent eltérõ felekezeti hovatartozásuk
eljövendõ közös életükre nézve.

A jegyesoktatásnak természetesen magában kell foglalnia azokat a té -
nye zõket, amelyek minden házasságban közösek, de ki kell emelni azokat,
amelyek a felekezeti vegyesházasságok összefüggésében különleges karak-
tert öltenek. Tehát a lelkigondozónak feltétlenül szükséges ismertetnie a
másik felekezet tanítását a házasságról és annak – katolikus oldalon tör té -
nõ – jogi szabályozását.28 Közös hitünk részben eltérõ gyakorlati és teoló-
giai magyarázata fontossá teszi, hogy ennek következményei is kifejtésre
kerüljenek, így: a családtervezés, terhességmegszakítás, válás, gyermekek
vallásos neveltetése.29

A jegyesoktatás hangvétele, ökumenikus nyitottsága, a két felekezet
lel kipásztorának egymáshoz fûzõdõ viszonya hosszú idõre meghatározza
a házaspár és késõbb a család ökumenikus beállítottságát. És ami még fon -
to sabb: a beszélgetések légköre, belsõ tartalma, erõtere alátámaszthatja,
de fel is boríthatja az ökumenikus családmodell életképességének a tényét.

2. Keresztelés, de melyik felekezetnél?

Melyik felekezetnél részesüljön a gyermek a keresztség szentségében? Ha
ez a kérdés házasság után, de a keresztelés bejelentése elõtt, rosszabb
esetben már csak magán a keresztelési megbeszélésen merül fel, akkor a
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há zaspár nehéz döntési sorozat elõtt találja magát. Legjobb, ha még az es -
küvõ elõtt megegyezés születik a jegyespár között. A válaszadást nem sza -
bad halogatni, hiszen itt nincs ökumenikus megoldás. Egy gyermek csak
egy felekezetnél részesülhet a keresztség szentségében.30 De ezzel együtt
azt a döntést is meghozzák a szülõk, hogy melyik felekezethez tartozzon
gyermekük. Természetesen önmagában a keresztség a gyermek késõbbi
vá lasztását nem zárja ki, sokkal inkább hangsúlyos a Krisztussal való kö -
zösség ígérete.

A döntés meghozatalánál nem engedhetõ meg, hogy társadalmi elvá -
rások, vagy régi beidegzõdések jelentõs érvként kerüljenek szóba. A gyer-
mek és a szülõk számára sokkal fontosabb, hogy döntésük következményei
a legideálisabb egyházi hátteret biztosítsák. Érdemes figyelembe venni,
melyik szülõnek van szorosabb kötõdése egyházához. Ez a választás nem
a másik felekezet ellen irányul, de a gyermek vallásos neveltetésére nézve
fontos. Nem jelenti a másik szülõ kirekesztését, sõt bevonását igényli, hi -
szen gyermekük számára lényeges, hogy a különbözõképpen megélt közös
hitük nyilvánvalóvá legyen. Ez nemcsak a család belsõ élete számára el en -
ged hetetlen, hanem segíti azt is, „hogy a különvált egyházakban (...) az
egy más iránti bizalom és nyitottság növekedhessen.”31 Arról is érdemes
elgondolkozni, melyik gyülekezet lehet az, ahová a gyermek késõbb be -
kapcsolódhat, hitoktatáson, ifjúsági órán, gyermekistentiszteleten részt
ve het. Mindezekrõl egyedül a szülõknek kell és szabad dönteniük, Isten
elõtti felelõsségük tudatában.32 Itt a katolikus fél sem kerül ellentmondás-
ba egyházával, mivel a II. Ökumenikus Direktórium így fogalmaz: „...mi -
köz ben teljesíti kötelezettségét, hogy átadja a katolikus hitet gyermekei -
nek, tartsa tiszteletben a másik szülõ vallásszabadságát és lelkiismeretét,
törõdjön a házasság egységével és stabilitásával... Ha mindezen erõfeszíté -
sek ellenére a gyermekeket nem keresztelik és nem nevelik a katolikus
egy házban, a katolikus szülõ nem esik a kánonjogban kilátásba helyezett
büntetés alá.”33

Ha azonban a szülõknek nem sikerül megegyezésre jutniuk, akkor
szük ségmegoldásként a következõ lehetõség még mindig fennáll: a lány-
gyermek édesanyja felekezetét követi, a fiú pedig édesapjáét. Az biztos,
hogy a feszültségek megszüntetésére és a család belsõ békéjének megõrzé -
sére alkalmas, de nem szabad általános megoldásként javasolni. Mivel így
a gyermekek is felekezetileg megosztottá válnak. Kétségtelen, ezt a tényt
megélhetik gazdagodásként és kiegészítésként, nem pedig a hazátlanság
és az eltévedtség érzéseként. Ehhez viszont mindenképpen az szükséges,
hogy mindkét szülõ aktívan részt vegyen felekezete életében, ismerje saját
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és hitvestársa egyházának tanítását. Továbbá a gyermekeikkel folytatott
be szélgetések és közös imádságok során képesek legyenek arra, hogy szá-
mukra olyan keresztény otthont nyújtsanak, „amelyben minden keresz -
tény egysége megtapasztalhatóvá válik.”34

3. Megérthetjük-e egymást?

A legtöbb keresztény ember számára nehéz saját hitérõl beszélnie, mert
azt életének intim, személyes területéhez tartozónak vallja. A házaspárok
között, akik a hétköznapok során minden egyébrõl kicserélik véleményü -
ket, gyakran tabuként szerepelnek ezek a témák. Ez éppen így érinti a fe -
le kezeti vegyesházasságban élõket is, pedig pontosan itt lenne a legfonto -
sabb, hogy vallásos élményeiket és tapasztalataikat ne seperjék a szõnyeg
alá, hanem megosszák egymással a kölcsönös megértés érdekében.

„A másik a »nem-én« és ehhez mindig kisebb-nagyobb mértékû félelem
kötõdik.” – írja Manfred Seitz.35 Sok házaspár attól fél, hogy olyan témát
hoznak szóba, melyben vélhetõen különbözõ állásponton vannak, inkább
meg sem kísérlik ezt. Vannak, akik tartanak a másik határozottabb érvelé -
sétõl, nem akarnak kudarcot, legkevésbé konfliktust. De, „ha mi nem ért -
jük meg egymást, akkor vajon ki ért meg bennünket?”36 Jegyesoktatás al -
kalmával mesélte egy pár – az asszony harmincegy, a férfi harminchét éves
volt –, hogy ha valamin összekülönböztek, akkor legtöbbször rövid idõn
be lül az egyik otthagyta a másikat és hazament. Késõbb a kibékülés szán -
dé kával telefonon keresték egymást. Ezután minden rendben volt, de a
„té mát” nem hozták többé elõ. Házi feladatot kaptak: írják össze külön-kü -
lön azt, amirõl nem szívesen beszélnek a másikkal, majd cseréljék ki a pa -
pí rokat, és mondják el egymásnak véleményüket. Egy héttel késõbb moso -
lyogva mondták: „...olcsóbb, kényelmesebb és izgalmasabb, ha megbeszél -
jük.”

Természetesen egy házasság önmagában nem képes több mint 450 év
szakadékait áthidalni. Mégis a közös beszélgetések által egyre nyilvánva -
lób bá válhat a hitvestársak számára felekezeteik közös gyökere és közös
hitük. A beszélgetéseknek ekkor is „feloldó” jellegük lehet.37 Jó lehetõséget
nyújthat erre, ha nem csupán egymással beszélik meg kérdéseiket, hanem
nagyobb csoportok alkalmain: bibliaórán, ökumenikus alkalmakon38, fiatal
házasok körén közösen vesznek részt. Itt a többiek, a hasonló helyzetben
lé võk jelenléte olyan teret nyit meg elõttük, ahol lehetõség van kérdezni,
a másik problémamegoldásából tanulni, ahol nem közvetlenül, de házas -
társuk jelenlétében kaphatnak válaszokat.
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A beszélgetések alapkérdése lehet: „Hogyan tudunk és hogyan kell ke -
resztényként élnünk?”39 Hiszen mindannyiunkat erre szólít a Biblia, de az
egységre is: „...ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az
érzéssel és ugyanazzal a meggyõzõdéssel igazodjatok egymáshoz.”40 Ki -
váltképp vonatkozik azokra, akiket a felekezetek szétszakadozottsága a
leg mélyebben érint, hogy Jézus Krisztusba vetett közös hitükbõl fakadóan
egymás jobb megértésén munkálkodjanak. 

4. Közös imádság

Az imádság és a hit egymással elválaszthatatlanul összetartozik. Nemcsak
úgy tartoznak össze, hogy a hit az imádság elõfeltétele, hanem sokkal szo -
rosabban: az imádság nem más, mint hitünk sajátos tevékenysége.41 Krisz -
tus megszólításának és a ráhagyatkozásnak eseménye, amit feltétlen biza-
lom hat át. A hit és az imádság feltétlen kapcsolata Krisztus erõterében a
nyelv által bontakozik ki. És ahogyan Manfred Seitz fogalmaz: „Az egy -
mással folytatott beszéd kiszabadít az elszigeteltségbõl.”42

Egy ökumenikus nagycsalád valóban példaértékû. Esténként meggyúj-
tanak egy gyertyát, van aki keresztet vet, van aki nem, majd közösen
imádkoznak. Mindannyian saját szavukkal mondják el azt, ami a szívükön
van, de mindig az Úrtól tanult imádsággal fejezik be imaközösségüket. Õk
mondták egy alkalommal: „ilyenkor feloldódnak a feszültségek, mert Isten
elé vittük mindazt, ami elválasztott minket.” Mert a különbözõség elvá -
laszthat, de nem a családon belül.

Az imádság a legjobb út afelé, hogy felekezetileg vegyes családok
együtt beszéljenek Isten elõtt. Eltekintve a szentek és Mária segítségül hí -
vá sáról folytatott vitáktól az imádság a maga sokszínûségével alapvetõ és
összekötõ kapocs az egyházak között, így a felekezetileg vegyes családok-
ban is.43 A közös imádkozás különbözõképpen történhet, de az lényeges,
hogy minden pár és család megtalálja a maga számára azt a legkedvezõbb
utat, amelyen közösen járva Isten elé tudják vinni imádságaikat. Hiszen
„az imádságban való meggyökerezésnek valódi titka nem az idõ, amit rá -
for dítunk, sem az a mód, ahogyan imádkozunk, hanem a Krisztus iránt nö -
vek võ szeretet.”44 Ennek az együttnövekedésnek az ereje sokkal nagyobb a
felekezetileg vegyes családokban, ahol így még inkább nyilvánvalóvá lesz
számukra „egységük a sokféleségben”.

A hit megélésének gyakorlatát is tisztán kell látni. Nem az a cél, hogy
vagy-vagy döntéseket hozzunk. Az egyik fél nyugodtan vethet keresztet,
míg a másik nem. Sõt: „a közös imádság abban áll, hogy mindenki azt »vi -
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szi bele« amit fontosnak tart”45. És itt lényegessé válik, hogy minden kü -
lönbözõséggel és sokféleséggel együtt ugyanahhoz az egy Istenhez fordul-
nak imádságban. Ebben a közösségben találnak rá a gyermekek a felekeze -
tek imádságos kincseinek gazdagságára és egymás értékeinek tiszteletére.
Az imádkozást célszerû a Miatyánkkal befejezni, mely a legõsibb közös
imád ságunk. 

V. Kitekintés

A felekezeti vegyes házasságokban élõk a keresztények megosztottságát
rendkívül közvetlenül és sokszor fájdalmasan tapasztalják meg. Ezért a
felekezeti vegyesházasság kérdését méltán nevezhetjük az ökumené pró -
ba kövének. Az egyházak lemaradtak, a családok joggal elõresiettek. A leg -
több család, akikkel alkalmam volt beszélgetni, közösen úrvacsorázik, ka -
t o likus, evangélikus vagy református templomban. Számukra már nem is
olyan égetõ kérdés az intercommunio ügye. Imádságban megtapasztalt
egység, közös Uruk magabiztossá és sugárzóvá teszi õket, mikor szóba ke -
rül az ökumené. Õk nemcsak beszélnek róla, hanem nap mint nap benne
élnek, és gazdagodnak általa. Õk talán elõresiettek, az egyházak konkrét
támogatása késik.

Új kihívást jelent a keresztény egyházak számára a valódi vegyes, a ha -
tárokat átlépõ házasságok kérdése.46 A globalizáció és hazánk lakosságá-
nak fogyása együttesen vetik fel ennek problémáját. Hiszen a világ egyre
kisebbé válik. A föld lakossága növekszik, népek és nemzetek egyre na -
gyobb mértékben keverednek egymással. Háborúk, jobb munkalehetõség,
a munkanélküliség, jobb életkörülmények, vagy akár a szabadidõ eltöltése
ad okot nagyobb utazásokra. Ismeretségek születnek, sokszor teljesen más
hátterû emberek kötnek egymással házasságot. Nemzeti, etnikai és vallási
határok gyûrûznek házasságon belül és kívül. Ez nemcsak a társadalom,
hanem a társadalomért felelõsséget érzõ kereszténység gondja is, ökume -
nikus kihívás.

A Taizéi Testvérek regulájának egy mondatával fejezem be munkámat:
„Sohase egyezz ki a szétszakított egyházak botrányával. Legyen szenvedé-
lyed Krisztus testének egysége.” 

Felekezeteket összekötõ házasság
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Idejétmúlt intézmény-e a házasság? Milyen indoklással tudná alátámasz-
tani e kérdésre adott igenlõ, valamint elutasító válaszát?

2. Az ökumené szempontjából milyen ütközõpontjai vannak a házasság
dogmatikai értelmezésének? Milyen lehetõséget lát a katolikus és pro tes -
táns oldal házasságértelmezésének közeledésére?

3. Milyen szempontokat szeretne szem elõtt tartani – leendõ lelkészként –
azoknak a családoknak a látogatásakor, amelyeknél csak az egyik házas -
társ evangélikus?

4. Milyen beszélgetést tudna elképzelni a jegyesoktatás során egy olyan je -
gyespárral, ahol az egyik fél katolikus, a másik evangélikus, bár jelenleg
mindketten távol állnak saját egyházuktól; a templomi esküvõ lehetõsége
csupán szülõi kérésre került elõ. Ismertetné-e, ha igen, milyen módon az
evangélikus és a katolikus egyház tanítását a házasságról?

5. Gondolja végig újra az elõzõ feladatot azzal a változtatással, hogy ezút-
tal az Önhöz érkezõ jegyespár mindkét tagja mélyen vallásos, és saját
döntésük volt az evangélikus esküvõ!

6. Milyen problémákat vethet fel a „valódi” vegyes, vagyis a határokat átl é -
põ házasságok kérdése?
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A vallási elem szerepe az egyház
és az egyén identitásában

t

I. A vallási elem szerepe az egyházi szervezet identitásában

A modern és posztmodern kor minõségi és történeti elhatárolhatóságáról
szóló, napjainkban is élénk vita egyik kiemelkedõ témája az identitás. A
mindenkori társadalom önnön tagjaira gyakorolt hatása – elvárásainak és
fel kínált identifikációs sablonjainak e tagok általi alkalmazása és elfogadá -
sa formájában – minden kor jellemezhetõségének egyik alapeleme. A
poszt modern „patchwork-identity” megjelölés hivatása éppen annak érzé -
keltetése, hogy e megszokott jellemezhetõség, pontosabban a jellemzõk
univerzalizálhatósága problémássá vált. Miközben gyakorlatilag és intéz -
mé nyesen egyre általánosabbá válik a társadalomformáló tényezõk mo -
dernig figyelemmel kísérhetõ és tipizálható dezorganizációja, egyre több
(és részben egyre kétségbeesettebb) elméleti próbálkozás születik a poszt-
modern divergencia részleteinek tettenérésére. 

Habermas a modernitás végének pillanatát kívánja így tetten érni,
amikor a nietzschei „esztétikai jelenség”-et tárgyalja egy tanulmányában1:
„Csak ha a szubjektum elfeledkezik magáról, ha elveszti magát, ha kilép a
prag matikus tér-idõ-tapasztalatok sorából, ha megérinti a hirtelen tü ne -
mény keltette sokk, ha betölti »az igaz jelenlét vágya« … és ha önfeledten
fel oldódik a pillanatban; ha az értelmes cselekvés és gondolkodás kate gó -
riái ellehetetlenülnek, a köznapi élet kategóriái felborulnak, a begyakorolt
normalitás illúziói széthullanak – csakis ekkor tárul fel az elõre nem lát ha -
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tó és teljességgel meglepõ dolgok világa, az esztétikai látszat terrénuma,
az esztétikai látszaté, mely nem rejtett és nem kinyilatkoztatott, nem lé -
nyeg és nem jelenség, mely minden, csak nem felszín.”

Habermas szavai a modernt felváltó kornak nemcsak arra a jellem zõ -
jé re utalnak, hogy benne a személyi identitásnak fel kell oldódnia, hogy
át adhassa helyét valami nála nagyobb értéknek, hanem az esztétikum elõ -
tér be kerülésérõl is.

Nem véletlen, hogy az egyház, amely a puritanisztikus mozgalmaktól
el tekintve mindig is magas fokon képviselt esztétikai értékeket, ráérezve
ko runk sajátságára, sokszor maga is az esztétika útján keresi (elvesztett
vagy elveszettnek hitt) modern utáni identitását. Jól megfigyelhetõ volt ez
az értékbeállítódás pl. az 1989-es politikai fordulatot közvetlenül megelõ -
zõ években Kelet-Németországban, ahol – egyre erõsõdõ nyugati hatásra
– az egyházi közösségek jelentõs kulturális (és elõbb rejtett, majd mind
nyilvánvalóbb politikai) szerepet játszottak. Funkciójában hasonló, de tár-
sadalommobilizáló erejét tekintve ellenkezõ elõjelû szerepet játszanak az
egyházak általában a nyugati országokban. Hollandiában, Európa legsze -
kularizáltabbnak tartott társadalmában a gyülekezetek kihalása követ kez -
té ben jónéhány templomépület funkciót váltott: állandó képzõmûvészeti
ki állítások és rendszeres zenei elõadások rendezésére alkalmas kultú r há -
zak ká lettek, a korábbi egyháztagoknak azzal a megelégedett véleményé -
vel, hogy így a kultúrán keresztül mégis jelen van a kereszténység a társa -
da lom életében. Szintén identitáskeresõ törekvés a mai magyar evangéli -
kus egyház hagyományos liturgiai formák megváltoztatásával való kísérle -
te zése, melynek célja a liturgia átkoreografálása „fogyaszthatóbb” („em -
ber közelibb”?, „élményszerûbb”?) esztétikai elvek alapján, a hagyomá -
nyos teológiai tartalmak érintetlenül hagyásának szándékával.

Az említett példák azt az esetet mutatják be, amikor az egyház szán dé -
 kosan a társadalommal való többé-kevésbé nyílt kapcsolatra törekszik vagy
értékei széleskörû társadalmiasításának szándékával, vagy a társa dal mi
értékek befogadásával. Hagyományosan e kétféle szándék megvalósulását
ne vezhetjük szekularizációnak és (szélsõséges esetben) szekularizmusnak. 

Az egyház társadalom felé fordulási stratégiáinak finomabb kategori -
zál hatóságát kínálja P. L. Berger azzal, hogy megkülönbözteti a „kognitív
egyezkedés”, „kognitív kapituláció”, és a „kognitív fedezékbe vonulás” , il -
letve ez utóbbi offenzív és defenzív formáját2. Berger szerint csupán az el -
sõ kategória hordozza a konstruktív megvalósulás lehetõségét, az is az
identitás elvesztésének veszélyével. Ebben ugyanis az egyház belsõleg át -
éli és igyekszik leküzdeni a modern élethelyzetekbõl adódó kétségeket. A
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má sodik kategória a gyenge vagy behódoló egyház típusáé, mely egyenlõ
az önfeladással. A kognitív fedezékbe vonulás offenzív formájában a ha -
gyo mányos népegyházi keretek felújítására tesz erõltetett és bukásra ítélt
kí sérletet, míg defenzív formájában „igazsága biztos tudatában” jobb na -
pok ra rendezkedik be. Figyelemre méltó Berger rendszerének és Luck -
mann felfogásának azon alapvetõ hasonlósága, hogy mindkeketten végsõ
soron antropológiai megfigyeléseket tesznek meg társadalmi folyamatok
leírásának alapjául. Luckmann hangsúlyosabban beszél a társadalmiság
val lási jellegével kapcsolatban arról, hogy maga a vallás is a szocializáció
fo lyamatában alakul ki, míg Berger láthatóan az identitás eriksoni fej lõ -
dés elméletét veszi mintául. Ezekre késõbb még visszatérünk.

Az egyház és társadalom szervezõ értékeit tekintve, ezek a reneszán-
szig fedték le egymást, esetleg kis jóindulattal mondhatjuk, hogy a felvilá-
gosodásig (Southern szerint csak a középkori társadalomban valósult meg
a teljes átfedés, tehát csak itt beszélhetünk igazi „népegyházról”3). Az utol-
só nagy és kimerítõ igényû kísérlet a kettõ azonos minõségû eredetének
iga zolására Hegelé, aki már esztétikainak mondható impozáns gondolat -
rendszerében ki is mondja: „Az állam az Isteni Eszme, ahogyan az a földön
létezik”4. A felvilágosodástól korunkig tartó „modern” két évszázados fel-
szabadítási programja és szabadságcentrizmusa az elmúlt néhány évtized-
ben õrült gyorsasággal adta át helyét a „fogyasztói”, „információs” és „él -
ménytársadalom” számára. Ezek az attribútumok jól mutatják, hogy a vi -
lág látszólag átlátható és egyszerû eszközökkel jellemezhetõvé vált. Ha
van értelme ideológiáról beszélni, azt is mondhatnánk, hogy az említett
att ribútumok ennek az ideológiának az eszközei annyiban, hogy egyszerre
kívánnak értékleírást és orientációt adni, vagyis az identifikációs minta
sze repében állni. Világos, hogy az egyház nem tarthatja feladatának, hogy
kizárólag ezek mentén tájékozódjon, ugyanilyen világos azonban az is,
hogy ezek teljes ignorálásával kommunikáció-képességét vesztheti el.

Miközben létének és küldetésének társadalmi szempontú kontextuali zá -
lásával küszködik, az egyház legnagyobb (és legnehezebb) feladata, hogy
megszólaltassa (képviselje) azt a genuin vallási tartalmat, mely ki ala kulása
történelmi keretei közt lett övé. Mint vallási szervezet elsõsorban a vallás
különbözõ hangsúlyainak képviselõje, ezeket a hangsúlyokat kell megtarta -
nia identitása elvesztésének terhe mellett. Különbözõ szempontból lehet ér -
tékelni a felekezetek eltérõ szerepét e szempontból. Egyik ha gyo mányos pél -
da a római katolicizmus és a protestantizmus eltérõ teológiai álláspontja. 

A. Comte, a „pozitív” tudományosság gondolatának megalkotója, az
egyház társadalomalakító ereje alapján tájékozódik: „A katolikus és a pozi -
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tív rendszer rokonsága sokkal inkább a közös célon és azon a képes sé gü -
kön nyugszik, hogy valódi társadalmi rendszert tudnak léterehozni –…
Egyesíti õket továbbá a közös oppozíció is a protestáns filozófia társadal-
mi tekintetben vett terméketlenségével szemben…”5

Ha lényegi és helyes jellemzést kíván adni valaki a felekezetkrõl −
Comte-tól eltérõen −, nem használhat ehhez külsõ szempontokat, az érté -
kelés egyetlen alapja az egyház eredeti vallási céljaihoz való hûsége lehet
csak, vagyis az, hogy mennyire volt képes identitása megõrzésére. Ezzel
jellemezhetünk egy szervezetet, amely miközben kívülrõl az állandóság
vagy az örök változás benyomását kelti, ténylegesen elvesztheti vagy meg-
tarthatja identitását. Ha azonban a kérdés az, hogy az egyház proprimális
feladatának végzésével mennyiben tud hozzájárulni különbözõ korok ak -
tu ális kérdéseinek láttatásához vagy megoldásához, már nincs szükség a
ha gyományozó vagy létrehozó közeg külön jellemzésére, csupán arra az
ere deti mozzanat megtalálására, melynek megõrzése, mint mondtuk, nem
a mindenkori egyház képviselõinek szabad döntésén múlik. 

E lényeges szempont megértésének hiánya okozza azt a jelenséget,
ami kor „az egyházat pártoló kormányzat” az egyház „saját” értékeként
kéri „a valláserkölcsi” nevelés biztosítását ill. elterjesztését. Ez a „szerep”
von zó alkalmat nyújthat a hamis identitás megerõsödésére, mert mi köz -
ben az egyház örömmel asszisztál e számára is lényeges feladat megol dá -
sá ban, elfeledkezhet a gyakorlatilag megvalósítható értékek mögötti, eze -
ket megalapozó vallási elem elsõdleges fontosságáról és ennek hangsúlyo -
zá sáról. Igaz, hogy ha csupán a hangsúlyozásról feledkezik el, ezzel még
nem feltétlenül veszti el identitását, de igaz az is, hogy alkalmat szalaszt
el eredeti értékeire épülõ identitásának megerõsítésére. 

Hogy az elmondottak értelmében mit jelent ezen eredeti értékek meg-
találása és felhasználása in actu, vagyis ha példát keresünk arra, hogy a
vallási mozzanat mennyiben segítheti egy korforduló önértelmezését, arra
N. Luckmann egy tanulmányát említhetjük. Luckmann a modern és poszt-
modern elhatárolhatóságának kérdésében (bár általában modernnek ne -
ve zi azt, amit mások posztmodernnek) a megkülönböztethetõséget tartja
irányadónak, mint minden állítás alapját. Habermas és a Frankfurti Iskola
módszereit és eredményeit elvetve a megfigyelhetõség logikai feltételei -
nek keresésekor kulcsfontosságú motívumokat szerez N. Cusanusnak Isten
megkülönböztethetõségérõl szóló gondolataiból.6 Luckmannak tehát ah hoz,
hogy egy tekintélyes püspök teológiai felismeréseibõl merítsen, nincs szük -
sége egyház-szociológiai vizsgálatra pl. a belsõ hierarchia értékelése alap -

II. SAJÁT LÁBON...

130



ján. Nem volna ilyen egyszerû a helyzete valószínûleg akkor, ha egy püs pök
szociális intézkedéseit ill. reformjait kívánná interpretálni hasonló céllal. 

A vallási szervezet identitásával kapcsolatban az eddigiekben rámutat-
tunk arra, hogy ennek nem egyetlen komponense az identitás érzése. Igaz,
hogy egy civil szervezet maga választja meg értékeit, és maga határozza
meg „szervezeti és mûködési szabályzatát”, így identitása lefektetett alap -
el veinek konzekvens végrehajtására épül. Az egyház azonban semmikép-
pen sem maga választja ki feladatát, és strukturális-funkcionális berendez -
ke dése sem változtatgatható önkényesen. A mandatum Dei nemcsak elvi
fel tétele, hanem életformája is. Ennek feledésével megmaradhat ugyan
egy fajta (tetszõleges) identitástudata, de tényleges identitását elveszti. Az
egy ház identitásának helyét nem kereshetjük a megszokott módon pusztán
ön ér telmezése és társadalmi szereplése dinamikus egyensúlyában anélkül,
hogy önértelmezése alapjaként ne a rábízott krisztusi küldetés teljesítésének
ob jektív feltételét kérnénk számon. 

Ezzel értünk el a Berger és Luckmann esetében már említett kér dés -
hez, hogy a vallási elem kifejezett formája az egyházi intézményhez ha -
son lóan számonkérhetõ-e az egyén vallási fejlõdésén. Mint láttuk, Luck -
mann szerint, mivel a szocializáció folyamán a szimbolikus univerzum lét -
rehozása alapvetõen vallási folyamat, az erre épülõ társadalmiságnak is
val lási jelenségnek kell lennie. A luckmanni elmélet tehát a szocializált
em berrel mint homo religiosus-szal számol, és így közel jár a mai valláslé -
lek tannak a hitfokozatokról szóló, elsõsorban J. Fowler által kidolgozott,
nagy hatású rendszeréhez. Ez a rendszer imponálóan átfogó volta ellenére
(vagy éppen azért) felveti a vallás hominizációjának (vagy humanizáció já -
nak) kérdését, mely lényegében nemcsak a 20. század egyik legélesebb
teológiai vitáját váltotta ki, hanem amely mentén a század legfontosabb
teo lógiai rendszerei csaknem tipikusan el is rendezhetõk.

II. A vallási identitás helye az egyéni identitásban

1. Példa a hétköznapokat quasi-szakralizáló egységesülésérzés
identitásmegtévesztõ szerepére

A világ látszólagos átláthatóságáról mondottak nyomán az elõzõekben lát-
tuk, hogy a posztmodern legfõbb jellemzõje nem minõségileg új elemek
tömeges megjelenésében, hanem a megszokott elemek felbomlásában és
átrendezõdésében található meg. Vannak, akik ennek a folyamatnak az el -
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sõ („dezintegráció”), vannak, akik a második részére („globalizáció”) he -
lyeznek hangsúlyt. A dezintegráció szó hûen fejezi ki azt az elemi veszélyt,
mely az identitást érheti akár egyéni, akár közösségi szinten, hiszen az
identitás kialakulása maga is hangsúlyozottan integrációs folyamat. Ezzel
szemben – és a személyiség- és hitfejlõdésre vonatkozó kutatások isme re -
té ben, melyek a személyi érettség vagy az identitás kialakulását sokszor
éppen az általános receptivitás, holisztikus rendezettség és az egyre na -
gyobb mértékûvé váló komplexitás-készség felé tartó folyamatban jelölik
meg – a „globalizáció” sokszor a kívánatos cél felhangjával jelenik meg.

A gazdaság világméretû egységesülése értelmében vett globalizáció
csapdáiról és (legtöbbször túldimenzionált) elõnyeirõl sokat olvashatunk
mos tanában. Az egységesülés ezen általános érzésének veszélyeivel azon-
ban a személyi identitás terén is számolnunk kell. Nevezzük el ezt „világ -
háló-érzésnek”. Az internet használók körében ismert, hogy a rövid idõn
be lül nagy mennyiségû információ befogadása és feldolgozása közben
képtelen arra az ember, hogy az egységes design-nal megjelenõ informá-
ciós felszín alatti eltéréseket figyelemmel kísérje, vagy azoknak akár a leg -
csekélyebb figyelmet is tulajdonítsa. Az internetezõk ezen felesleges infor-
mációk kiküszöbölése és az egységes megjeleníthetõség érdekében külön-
bözõ „gépeket” (azaz kívánság szerinti paraméterekkel hangolható szû rõ -
programokat) vesznek igénybe, így az információ szemantikailag egy sé -
gessé, azaz értelmezési és módszertani ismeretbõvülés nélkül fogyaszt ha -
tó vá válik. Ennek következményeként nemcsak a pillanatnyi helyzetben
történõ döntés hiánya, hanem a gépesített elõszelekció is az ismeretszer -
zés módjainak, vagyis változatosságának beszûküléséhez vezet. A szemé-
lyes döntés szelektív hatásához képest az említett elõszelekció részben függ
csak a gépesítés általános veszélyeitõl: a porszívó, mosógép vagy autó egy -
részt ténylegesen lerövidíti az egyes munkák elvégzéséhez szükséges idõt,
mert úgy tûnik, nem veszt azzal használója, ha nem gyõzõdik meg egyen -
ként a lakás, a ruha vagy az országút porának összetételérõl. Ugyanakkor
gépeink ránk gyakorolt hatásukkal úgy alakítják át rajtunk keresztül kör -
nyezetünket és kultúránkat, hogy a részidõk nyeresége az összeadásnál el -
vész. Idõtakarékos gépeink használatával a történelem leggyorsabb tem-
pójú korszakát éljük, miközben állandó és mindeddig példátlan idõhiány -
nyal küszködünk. Az ismeretszerzés folyamatában e gépi elõszelekció még
azt is jelenti, hogy az ismeretek forráshû formájával már véletlenül sem ta -
lálkozunk. Ezért miközben ténylegesen egyre több információ érhet el
bennünket, egyre ritkábban gyakoroljuk erényeinket személyes döntése -
inknél. Az információszerzésnek ez a módja legfeljebb tapasztalat nélküli
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információbõvüléshez vezethet, ahol az információ tapasztalati élmény -
sze rûségének hiánya kedvezõtlenül hat a tudást hordozó mélyebb kogníci -
ós struktúrák kialakulására és fejlõdésére. Amikor tehát az „egységesülés”
érzésére utalunk, egyaránt szó lehet az információk ténylegesen áttekint -
he tõbbé rendezõdésérõl is, de az elmondottak értelmében a megismerõ te -
vékenység beszûkülésének tényérõl is. Az identitás tehát, mely alapvetõen
ér zésekhez kapcsolódik, ebben az esetben is kialakul, de úgy, hogy képte-
len felfedezni saját félrevezetett voltát és inkompetenciáját.

2. Személyiségelméletek

A személyiségelméleti kutatások egyik alapkérdése az egység (unitas) és
sokféleség (multiplex), ezek kezelhetõségének és együttes hatásának kér -
dé se. A lélektani iskolák szabad belátása szerint a személyiség alapegy sé -
geinek elvileg bármi tekinthetõ. E tekintetben a hipotézisalkotást semmi-
lyen külsõ vagy doktrinér norma nem szabályozza, a szempontok érvénye -
sí tése a mikrostrukturális szinttõl a személyiség komplexitásáig terjedhet
(vö.: a marxista Hermann István mitikus-antropológiai definiciójával, aki
az embert a „komplexumok komplexumaként” írja le).

Történetileg ilyen alapegységként szerepeltek a görögök alapprincípiu -
mai (Empedoklész 4 eleme alapján), az ösztön (Darwin, McDougall), a
mo tiváció (számtalan formában), a szokások (állatkísérletes párhuza mok),
események stb. Az alapegységek minõségileg éppúgy lehetnek struktu rá li -
sak (pl.: „személyi konstrukciók”, „dimenziók”, „faktorok”) mint funkcio -
ná lisak (vö.: a behavioristák „drive”-ja, azaz a „késztetés”), fizikaiak (a
pszi chikai állapotok fiziológiai megalapozására irányuló kutatások) mint
etikaiak (pl. az „általános vonás” – elméletek)7. 

Bár a lélektani iskolák csoportosításának többféle lehetséges formája
van, a 20. századi lélektan a személyiségelméletek általában 3 nagy cso-
portjáról beszél8. 

1) A személyiségfejlõdési elmélet kezdõpontjának az „én” jelentõ sé gé -
nek felismerését tekinthetjük (Wilhelm Stern9). Ennek segítségével tudja
egy szervezet mentálisan elhatárolni magát környezetétõl, és ezzel a
képes ségével megszerezni késõbbi „identitását”. Az „én” elkülönülésének
mint fo lyamatnak a lényege, hogy az azonosulások során „ellesett” értékek
interiorizálódnak, azaz „eltanultakká”, belsõvé válnak10. Itt kell megemlíte -
nünk Erikson identitás-elméletét, amelyen belül James Marcia fogalmazta
meg az identitásszintek különbözõségét. Marcia szintjei:
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Ÿ az identitás elérése (a),
Ÿ a korai zárás (b),
Ÿ a moratórium (c),
Ÿ és az identitásdiffúzió (d).

Ezek a kategóriák a 

„Létrejött-e elkötelezõdés?” és a „Volt-e identitáskrízis?” 

kérdésekre adható kétértékû válaszok mátrixában ábrázolhatók, ahol

IGEN-IGEN → (a); IGEN-NEM → (b);
NEM-IGEN → (c); NEM-NEM→ (d).11

2) A dinamikus elméletek közül bennünket most a pszichoanalitikus
iskola és a szociálpszichológia szerepelmélete érdekel. Ezek közös nevezõ-
je, hogy a személyiséget különbözõ tényezõk konfliktusának eredõjeként
kívánják megérteni.

Freud és a pszichoanalitikus iskola ismert fogalomalkotással az „ego”,
az „id” és a „superego” „életterületének” dinamikus kölcsönhatásában be -
szél identitásról. C. G. Jung lényegét tekintve nem változtat ezen a struk-
túrán, de némiképp finomítja, és a személyiség „csúcsaként” értelmezi a
hosszú (teológiailag is jelentõs) elõéletû „persona” szót. A „persona” tuda -
tos világhoz fordulásunk eszköze, módja vagy még inkább személyes mód-
szerünk ebben.

A szerepteória a társadalmi státusz és viselkedésforma kapcsolata
alapján fogalmazza meg elméletét arról, hogy a személyiség egyik legfon -
tosabb összetevõje az a motívum, hogy státuszának társadalmi szerepeit
harmonikusan kívánja megvalósítani. Alapvetõen két konfliktusforrás adó -
dik eközben: a szerepek egymás közti és a személyiség és szerepei közti
konfliktus.

3) A tulajdonságelméletek szerint a személyiség a külsõ és belsõ hatá-
sokra kialakuló tulajdonságok rendezett egysége, ahol az identitás terén a
tudat játssza a fõszerepet (pl. G. W. Allport, Cattell).

G. W. Allport, aki egy helyen „az érett személyiség”-rõl szóló gondolat -
menetében külön kiemeli és visszautasítja azt a nézetet, mely szerint „éle -
tünk vallásos késztetéseinek mindegyike infantilis, regresszív, menekülést
célzó”12, azt sem kívánja elfogadni, hogy „az ortodox vallásosság minden
esetben a hatalomnak való gyermekes önalávetés, és épp ezért az éretlen-
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ségre utal”13 Nem derül ki ebbõl, hogy szavaival a szerzõ az ortodox vallá-
sosságot, vagy a vallást mint jelenséget veszi-e védelmébe, de az igen,
hogy a vallásos érzést az „egységesítõ életfilozófia” értelmében a legmaga -
sabb rendû személyiségszervezõ tényezõként értékeli. Ebben Sprangert
kö veti14, aki hat fõ ideáltípust megnevezõ értékrendszerében az elméleti,
gazdasági, esztétikai, szociális és politikus alkat mellett a vallásos ember
típusát különbözteti meg, és emeli ki ez utóbbinak „legmagasabb rendû ér -
tékélmény teremtésére irányuló” törekvését. Allport a vallásos ember leg -
fõbb értékét „egységnek”, gazdáját misztikusnak nevezi. Ez az ember „arra
tör, hogy a világegyetemet egészében értse meg, hogy összefüggésbe hoz -
za magát a mindent átfogó teljességgel”.15 Az érett személyiség másik jel -
lemzõjével, a humorral összehasonlítva véleménye szerint több a megkü -
lönböztetõ tényezõ, mint a közöttük való hasonlóság. Amit Allport itt a ha -
sonlóság alapjaként megnevez, az rendkívül figyelemre méltó, és kérdé -
sünkhöz is közel vezet: „Valamely aggodalmat okozó eseményt mindkettõ
új vonatkoztatási keretbe helyez, ahogy mondani szokás, széttöri a szó
szerinti értelmezés merev kontextusát. Mind a humor, mind a vallás azál-
tal helyezi új megvilágításba az élet nehézségeit, hogy kiemeli azokat rutin -
szerû környezetükbõl.”16

3. Amit a lélektan nem képes kifejezni

Tekinthetjük a pszichológus elfogultságának, hogy kijelentését „az élet ne -
hézségei” köré építi, megállapítása ennek ellenére számunkra is lényeges
vonást tartalmaz. Allport szerint a vallás lényege szerint transzcendens,
vagyis alkalmas arra, hogy „széttörjön” bizonyos immanens kereteket. Az
im manens tartalmak ennek következtében elválhatnak saját alapelvüktõl
(le gyen az a sors kényszere, az élet nehézsége, vagy bármi más, deprimáló
ér zésként jelentkezõ földi szükségszerûség), és jelenségként a „vallásos”
kö ré rendezõdhetnek, ezzel tökéletesen új értelmezését adva ezen szük-
ségszerûségeknek. A vallásnak ezt az önállóságával kifejezhetõ vonását a
transzcendencia kifejezés sem tükrözi hûen, hiszen ez még mindig csak az
immanens átrendezésének lehetõségét, attól való elhatárolódását kínál-
ja17. (Külön érdekes, hogy Allport éppen ebben a „transzcendens” funkció -
já ban látja közösnek a vallást a humorral!18)

Ha az erikson-marcia-i identitásszintekre vonatkozó praktikus kategori -
zá lást a vallásra mint a személyiségfejlõdés egy elemére vagy mint a sze -
mé lyiség vonására alkalmazzuk, valószínûleg jó eredménnyel sikerül. Ha
vi szont ugyanezt a bibliai szereplõk típusaira próbáljuk meg alkalmazni,
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azt látjuk, hogy a célként állított „vallási identitás elérése” nem nyújt biz-
tos eredményt az itt bemutatott központi „vallási elem”, vagyis pl. Jézus
sza vainak megértése tekintetében (vö.: Mk 8,33, ahol a tekintélyes Pé ter -
nek a legkeményebb szavakat kell meghallgatnia Jézustól értetlensége
miatt; vagy Lk 10,17kk.). 

Az imént említett lukácsi szöveg érzékelteti, hogy a tanítványoknak
van lehetõségük vallási szerepük gyakorlására. A Jézussal töltött egyre
hosszabb idõ alatt egyre szilárdabbá válik meggyõzõdésük, hogy kétséges
helyzetben a jézusi vallás szerinti adekvát választ tudják adni. A vallási
érés fokozataival és jó néhány kritikus életszakasszal hátuk mögött indul-
nak és cselekszenek. Visszatérésükkor azonban Jézus alapvetõ tévedé sük -
re hívja fel figyelmüket. A szerep tagadhatatlanul vallási, sõt vélekedésük
szer int tisztán jézusi, az igazi, jézusi igényû hittõl mégis távol áll. A sze rep -
teória alapvetõ hiányosságát látjuk itt igazolódni, amikor az adekvát vallási
cselekvés, annak pozitív társadalmi visszaigazolása ellenére is elégtelen-
nek mutatkozik.

Különösen érdekes lehet a szerep, a vallás lényege és az identitás kap -
cso lata az intézményes vallási jelleget is megtestesítõ papok, lelkészek ese -
tében. Míg a szerepelmélet tehetetlen a számára határesetet jelentõ egyéni
vallási szerepekkel szemben (minden „egzisztenciális” vagy Zinzendorf
sza vá val: „élõ” hit ilyen), annál többet tud a hivatásos, vallást képviselõ
személyek szerepeirõl. Bernhard Lang egy tanulmányában „totális szerep-
ként” említi a római katolikus papét (amit a hagyományos caracter inde le -
bi lis egyébként pontosan ki is fejez), míg az amerikai protestáns lelkészi
szerepet W. Blizzard öt részszerepre osztja: 40% hivatalnok, 25% lelkigon-
dozó, 15%-ban a gyülekezet képviselõje, 20% pap és igehirdetõ.19

4. Újra: hit kontra vallás?

Anélkül, hogy e vita korokon átívelõ történetére most kitérnénk, a katego -
ri zálható vallás és az ennek tartalmaként, csak konkrét és egyéni formá já -
ban létezõ személyes hit megkülönböztetése az elõbbiek alapján is indo -
koltnak látszik. A kettõ személyiségen belüli összekapcsolódása, jellemez -
he tõsége, átadhatósága és taníthatósága az „autentikus keresztény élet”20

szerves része, feladata és állandó útkeresése. Ehhez hasonló eredményre
jut Friedrich Schweitzer is 1999-ben magyarul is kiadott könyve konklú -
zió  já ban21, aki Erikson, Kohlberg, Oser/Gmünder és J. Fowler morális és
vallás fej lõdési folyamatokat vizsgáló összetett rendszereinek értékelése
után szin tén „hit és vallás” minõségi különbségének megállapításához jut
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el. Az újabb valláslélektani kutatások legújabb irányzatai ezen az úton
megerõ sí tik a vallás és hit kettéválasztásának jogosságát. Allport misztikusa,
Erik son integratív személyisége, Kohlberg posztkonvencionális szintû uni-
verzális morál-hõse csakúgy mint Fowlernek a „végsõ valóság” meghatáro -
zá sára vállakozó vallási alanya egyek a hominizált/humanizált vallásnak
azzal a tö rekvésével, hogy „a világ, az ember és az élet végsõ értelmének”
(Schweitzer) megragadására tegyenek kísérletet. E mitikus, elérhetetlen
vágy csak a kategorizálhatatlan és egzisztenciális hittel együtt érheti el cél -
ját. „Miközben a keresztyén hit és a vallás közötti kritikai megkülönbözte -
tés ezt a hitet mint »vallási valláskritikát« és mint a »vallás kritériumát«
érvényesíti, addig a szekuláris társadalomban a vallás »mint a hit életfel -
té tele« jelenik meg. Mert vallás nélkül a hit sem tudná magát megjeleníte -
ni”22 − írja Schweitzer, és ezzel dialektikusan és praktikusan gondoskodik
a genuin vallási elem szerepének megtartásáról.
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Hogyan kerül elõtérbe az esztétika az egyház posztmodern identitását ke -
re sõ törekvéseiben?

2. Mit ért P. L. Berger a „kognitív egyezkedés” a „kognitív kapituláció” és a
„kognitív fedezékbe vonulás” fogalmakon?

3. Mi lyen kapcsolatban áll egymással az egyház identitása szempontjából a
mandatum Dei, az egyház önértelmezése, és társadalmi szereplése?

4. Mit nevez a tanulmány a személyi identitás összefüggésében „világháló
ér zés”-nek?

5. Sorolja fel és jellemezze a 20. századi lélektan 3 neves csoportját!

6. Hit és vallás összefüggésében mi a tanulmány végsõ megállapítása (Fried -
rich Schweitzer nyomán)?
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3. ROHANÁS





Az imádkozás és az ige szolgálata

Személyes lelki élet egy lelkész életében

t

I. Az életbõl a csendbe

Rendkívül széles skálán kell mozognia annak, aki egy evangélikus lelkész
hétköznapi teendõibõl szeretne összeállítani valamiféle repertoárt. A tel-
jesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat említem, lehetõleg abban a
sorrendben, ahogy a szolgálatba lépés pillanatában elénk kerülnek:

• építkezések, renoválások (egyházi épületeink nagy része siralmas ál -
la potban van; a tervek elkészítésétõl az utolsó szeg beszerzéséig a
lel késznek jelen kell lennie minden mozzanatnál)

• adóügyek
• hittanórák (ebbe a csoportba számítom az ifjúsági és a konfirmációi

órákat is; a becsületes felkészüléshez − legalábbis a szolgálat elsõ
éveiben − egy óra megtartásához legalább egy, de inkább másfél-két
órát kell számítani. Ha összeadjuk a hittanórák számát és a készülés-
sel eltöltött idõt, meglepõen magas számokat fogunk kapni...)

• az adott település életében való részvétel (kapcsolattartás, -keresés
polgármesterekkel, képviselõtestülettel, a különbözõ alkalmakra
szó ló meghívások elfogadása stb. Azok a lelkészek, akik több gyüle -
ke zetet gondoznak, fokozottan érzik a helyzet lehetetlenségét.)
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• az egyházmegye, országos egyház életében való részvétel (az utóbbi
években megemelkedtek a rendezvények számai, melyeken egyrészt
illik megjelenni, másrészt a szolgálatokban is aktivitást várnak a lel -
készektõl; a résztvevõk „toborzása”, az utazás összehangolása nem
kis feladatot jelent)

• családlátogatás (az egyik legégetõbb szolgálat; a gyülekezet felõl ér -
kezõ mérhetetlenül nagy igény és az idõ szûkössége állandó lelkiis-
mereti konfliktusok okozója)

• lelkigondozás (a családlátogatást esetenként el lehet intézni 10 perc
vagy fél óra alatt, a lelkigondozást aligha)

• igehirdetés (a legelhanyagoltabb szolgálatok egyike, állandó mosto-
hagyerek; a többi feladat annyira leköti idõnket, hogy a vasárnapi
prédikációra való készülés sokszor csak a vázlatpontok papírra veté -
sé re koncentrálódik)

• családi élet (a protestáns lelkészek állandó problémája; nem egyszer
háttérbe szorul, felszínessé válik vagy felborul (!) a temérdek munka
és a rendszertelen életvitel miatt)

A gyakorlat azt mutatja, hogy a felsorolt, legáltalánosabbnak tûnõ
szol gálatok közül a mérleg a külsõ − önmagában véve nem lelkészi − fel -
adatok javára billen el. (Az elsõ öt pont.)

Felgyorsult, hangos, zakatoló világunkban miközben minden igyekeze -
tünkkel azon vagyunk, hogy összeszedjük mindazt, ami életünkhöz szük -
sé ges, egybentartsuk, építsük gyülekezetünket, mi magunk szétszóródunk,
fel morzsolódunk napi teendõink alatt. A kezdõ segédlelkészek sokszor azt
sem tudják, mihez kapjanak, azok pedig, akik régebben álltak szolgálatba,
gyakran túl sokat vállalnak. A túlterheltség sokak számára egyfajta státus -
szimbólum lett.1 Az a megfeszített munkatempó, amibe lelkészekként
akarva-akaratlanul belekerülünk, kihat énünkre, lelki életünkre és nem
utolsó sorban szolgálatunk minõségére.

A nyugati országok egyházszociológiai tanulmányai buzgón vizsgálták
az egyház és benne a lelkészek beállítottságát és viselkedését mind politi -
kai, mind teológiai szempontból, a lelki élet kérdését azonban „konzek -
ven sen kirekesztették kérdéseikbõl”.2

Az a kevés tanulmány – vagy leginkább csak megjegyzés –, ami a lelké -
szek, lelkigondozók lelki állapotát vizsgálja, lehangoló eredményt mutat.
Ame rikában 1980-ban 144 evangélikus teológus hallgató testi, érzelmi és
szellemi közérzetét vizsgálták. Ez a 144 diák egy év alatt 238 (!) esetben
depresszív, 268 (!) esetben félelmi állapotra vezethetõ, 425 esetben pedig
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szellemi kimerültség és kiégettség panaszait jelezte.3 Ugyanezek a hangok
csendülnek meg Németországban is, ahol a teológusok tanulmányaik so -
rán azt tapasztalják, „hogy a teológia spirituális sorvadást okoz”.4

A mindennapi feladatok ellátása – egyetemen és lelkészi hivatalban
egyaránt – úgy tûnik, rengeteg energiát igényel, gyakran többet, mint
amennyivel rendelkezünk... 

Úgy gondolom, nem egyszer felvetõdik bennünk a kérdés: megéri-e a
sok veszõdség; van-e értelme annak, amit csinálunk; valóban ez a lelkészi
szolgálat? A sok rohanás közepette honnan merítek erõt feladataim ellátá -
sához? Mikor tudok egyáltalán megállni és megpihenni? Miközben állan -
dóan kifele élek, honnan és hol töltõdöm fel belsõleg? Mibõl táplálkozik
hitem? A szolgálatban eltöltött idõ után milyen a személyes kapcsolatom
Istennel? Van-e egyáltalán idõm Istenre?

Mit mutat szolgálatunk? Ha õszinték szeretnénk lenni, akkor azt kell
mondanunk, hogy a szépülõ épületek, renovált templomok, reprezentá-
ciók árnyékában az állandósult kapkodás mellett az igehirdetések minõ sé -
ge folyamatosan romlik. Hiányzik a megszólító erõ, a belsõ kisugárzás.
Üresek a templomok, a prédikáció alatt alszik a hallgatóság.

Mindezt nem lehet egyszerûen az elidegenedett társadalomra, szeku-
larizációra hárítani. Ha nincs tartalma, súlya mondanivalónknak, ugyan
miért jönnének minket hallgatni? De hogyan is beszélhetnénk hitelesen Is -
tenrõl, ha mi magunk nem találkozunk vele naponta és rendszeresen?
Hogy is hirdethetném igéjét, míg meg nem hallottam szavát? Mit adhat-
nék át, ha nem kaptam tõle semmit? De hogyan is adhatna bármit, ha nem
állok meg, és nem beszélek vele, ha nem öntöm ki elõtte szívem minden
érzését és indulatát, ha nem viszem elé a rámbízottakat, és nem tisztulok
meg naponta az õ jelenlétében?

Nem lehetséges, hogy a lelki síkon megélt tehetetlenség, esetleg kudarc
miatt (a hittan és konfirmációi óra csak kínlódás, általános az érdektelen-
ség) a látható, kézzel fogható munkákhoz menekülünk (építkezés, ünnep-
ségek, irodai munkák, kiállítások, kultúrprogramok szervezése)?

Egyázunk helyzete, benne lelkészi, teológus karunk jövõje – úgy gon-
dolom – attól függ, visszatalálunk-e szolgálatunk középpontjához, lényegé -
hez, szívéhez. Ki merünk-e lépni az élet sûrûjébõl a csendbe? Ez a döntés
állt az apostolok elõtt a Cselekedetek könyvének leírása szerint (6,1-7):
„Azokban a napokban pedig mivel megnõtt a tanítványok száma, zúgoló -
dás támadt a görögül beszélõ zsidók között a héberek ellen, hogy mellõzik
a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor ösz -
sze hívta a tizenkettõ a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták
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nekik: »Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk
az asztaloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét fér-
fit..., és állítsuk õket be ebbe a munkába; mi pedig megmaradunk az imád-
kozás és az ige szolgálata mellett.« ...Az Isten igéje pedig terjedt és na gyon
megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sõt igen sok pap is
engedelmeskedett a hitnek.”

Az az alapvetõ kérdés vetõdik itt fel, hogy kinek mi a dolga. Az apos-
tolok ott futkossanak-e az asztalok körül – bocsánat a kifejezésért: „pincér -
kedjenek” –, vagy pedig azzal foglalkozzanak, ami rájuk bizatott. A kriti-
ka hatására rögtön felismerik, hogy túlléptek hatáskörükön, elhanyagol va
Isten igéjét, majd megvallják szolgálatuk célját és értelmét: „...mi pedig
megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.” A megmaradni
szó görög megfelelõje a proskarterevw, szó szerint azt jelenti: valami felé
tartani, valami mellett kitartani, valamin szorgoskodni, illetve hûségesnek
lenni valakihez. Úgy tûnik, az imádkozás és az ige szolgálata elválasztha -
tatlanul összetartozik.

Ha igehirdetõi, lelkigondozói szolgálatunk válságának miértjére
kérdezünk rá, vajon nem az elhanyagolt imádságban (Istennel való szemé-
lyes kapcsolat, érintkezés) kell keresnünk a választ? 

A következõkben arra keresem a választ, hogyan és miért lett az imád-
ság idegen a protestáns egyházakban élõk számára.

Hogy történt a lelki formálás elhanyagolása?

„Ahogyan a cipész cipõt, a szabó ruhát készít – a keresztyén imádkozik. A
keresztyén ember mestersége az imádkozás.”5 A kortárs teológiának mint
tu dománynak egyik legnagyobb hiányossága, hogy racionális objektivitá -
sával megfosztotta mûvelõit a személyes érintettség és lelki érlelõdés lehe -
tõ sé gétõl. Sok mindent ad a fejnek, de semmit a szívnek. A teológiai fakul -
tá sokon sok hasznos ismerethez és tudáshoz jutnak a diákok, de szinte se -
hol sem része a képzésnek az Istennel való kapcsolttartás, imádkozás ta ní -
tá sa. Az imádság, a spiritualitás, a kegyesség (most mindegy, hogy nevez-
zük) teljesen az egyén belátására, kedvére lett bízva, és így „privát szabad -
idõs elfoglaltsággá lett.”6

A lelkésszel kapcsolatban azonban a társadalmi elvárások nem sokat
változtak. Egy adott helyen (az egyház struktúrájából adódóan) õ a vallás
reprezentánsa, Isten „képviselõje”. „Az ilyen embernek életviszonyban kell
lennie azzal, amirõl állandóan beszél... ezen az emberen érezni kell, hogy
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máshogy is lehet élni, mint a nagy többség.”7 Neki az emberré lett Isten
szeretetét kell kisugároznia környezetébe. Tapasztalattal kell rendelkeznie
Istenrõl. A német Erfahrung (tapasztalat) szó magában hordozza a járás
ké pét is (fahren – menni, utazni). A megtapasztalás tehát egyidejûleg vala-
hol való járást is jelent. Csak arról lehetnek tapasztalataim (tehát csak ar -
ról beszélhetek hitelesen), ahol már jártam. Luther teológiájának egyik
leg jel lemzõbb vonása a tapasztalatiság (lásd: Magnificat8). A teológiai
képzés azonban kihagyta látókörébõl ezeket az aspektusokat és azt az
alapkérdést, hogy mint lelkészek „hova kötjük életünket és az abban gya -
ko rolt hivatásunkat.”9 Úgy tûnik tehát: a teológiához nem kell „vallásos”
tapasztalat, megtapasztalás.

A katolikus egyház a papok lelki életének kérdését mindig is komo -
lyabban vette, és a lelki képzésre is hangsúlyt fektetett. Ez tûnik ki a II. Va ti -
 káni Zsinat VII. dekrétumából, ahol a lelkészek képzésével kapcsolatban ezt
olvashatjuk: „A lelki formálást a tudományos és pasztorális képzéssel szo -
rosan össze kell kötni... Vezetni kell õket Krisztus keresésére: Isten igé jé nek
lelkiismeretes meditációjában, az egyház szent titkaiban való aktív rész vé -
telben, mindenek elõtt az eucharisztiában és az imaórákban... és az embe rek -
 ben, akikhez küldetnek..., hogy... az imádság beállítottságát meg szerezzék.”10

Protestáns oldalon csupán a teológiának mint tudománynak a hangsú-
lyozásával voltak (és vannak?) elfoglalva. Ennek a teológiának „ha meg
akarja õrizni a szigorú értelemben vett tudományosságát, ki kell zárnia
minden nem tudományos és dogmatikus adottságot... A teológia mint tu -
domány tulajdonképpen a klasszikus valláskritika folytatása.”11

Hogy milyen út vezetett idáig, azt nagyon nehéz lenne feltérképezni.
Az erlangeni Manfred Seitz azonban ad néhány támpontot, ami gondol ko -
dásra késztet mindannyiunkat.

A katolikus egyházban létezik egy ún. lelki vagy aszketikus teológia,
ami 1931 óta az órarendekben is szerepel. Maga az aszkézis szó eredeti
jelentése: gyakorlás, életmód. „A görögöknél az atléták életrendjét jelentet -
te, kik testgyakorlással és mértékletes élettel erõsítették magukat a torna-
játékokra... A kereszténységben küzdelmes törekvés a ker. tökéletesség el -
érésére, amennyiben a rendetlen szenvedélyeket és hajlamokat, mint a tö -
ké letesség akadályait, önuralom által le kell gyõzni. Az útmutatás ehhez a
lelki küzdelemhez az aszketika. Az aszkézishez tartoznak a következõ gya -
korlatok: gyakori lelkiismeretvizsgálat, önmegtagadás, imádság összeköt -
ve elmélkedésekkel, lelki olvasmány, a szentségekhez való gyakori járulás,
külön lelki vezetõ.”12 A hallgatók tehát a képzés során bevezetést kapnak
a lelki élet, az imádság, a lelki vezetés alapvetõ gyakorlatába.
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Kevesek elõtt ismeretes azonban, hogy a protestáns teológia régi gya kor -
 lati teológiájához is hozzátartozott a „teologia ascetica”. Ez egy olyan gya -
korlati tanítás volt, ami a régi hármashoz (meditatio, oratio et tentatio) –
szemlélõdés, imádság és kísértés – kapcsolódott. A harmicéves há ború után,
amikor a lelkészi hivatás etikájának megerõsítésére volt szükség, ez a teo -
logia ascetica J. A. Quenstedtnél (1617-1688) „ethica pastoralis”-ként jele -
nik meg, és a lelki állapotra lett beszûkítve. Így indult virágzásnak a pasz-
torálteológia (a lelkész hivatásával és személyével foglalkozó tudo mány -
ág). Az aszketikus teológia elõször az építõ irodalom áldozatává lesz, majd
Schleiermachernél a „tudománytalanság igaz ítélete alatt elpusztul.”13 Az
aszketika fogalmát Immanuel Kant és Richard Rothe még hasz nálja, de már
teljesen etikai átformálással. Az eredmény: „A lelki formálás már 150 éve el -
oldódott az evangélikus teológia tudományos és pasztorális képzésétõl.”14

Az egyedül az értelemre építõ tudományos teológia negatív hatásait
katolikus oldalról is érzékelik. Baumgartner Isidor könyvében15 külön fe je -
zetben tárgyalja a teológia spirituális szegénységét, és egy bencés szerze -
tes hasonlatát idézi, aki „a teológiai tudomány és kegyesség, teológia és hit
szétválasztását »házasságtörésként« jellemezte.”16

Manfred Josuttis a kegyességi gyakorlatok eltûnésének egyik példáját
a bibliakritika térnyerésében látja. A kánon korábban Isten kinyilat kozta -
tá sának forrása volt. Minden egyes vers döntõ, létfontosságú és életformá ló
lózunggá, erõvé válhatott. A bibliakritika alapvetõen megváltoztatta (leg -
alábbis a teológusok/lelkészek esetében) ezt a helyzetet. A szö veg ol va sá sa
közben az eredetiség kérdéseivel, vallástörténeti befolyások kal, teológi ai
koncepciókkal kell foglalkoznia az olvasónak, amik termé sze te sen erõsen
meghatározzák a történeti szituációt. Az is az olvasó „ma gán ügye” lett,
hogy hogyan vonatkoztatja a múlt egy szövegét életére, szenve désére.17

A másik zavaró faktor a valláskritika társadalomfilozófiai formája, ami
vi lágosan feltárta a modern ember számára, hogy a vallás milyen sokszor
töltötte be a társadalmi osztályok közötti harc ideológiájának funkcióját. A
dicsõítés liturgiai szerepe így azt a gyanút ébresztheti, hogy a társadalmi
nyomorúságokról próbálja meg elhárítani a figyelmet. 

A valláskritika harmadik megjelenési formája, a mélypszichológia kü -
lönösen az imádság területén okozhat zavarokat. A Mindenható Atya meg -
szó lítása a projekciósképpel való monológként értelmezhetõ. Az Atya figu -
rája a felettes-én autoritásának veszélyét hordja magában. Mindezek a
pszichológiai eredmények azt a kérdést indukálhatják az emberben: „Hogy
kommunikáljak egy olyan lénnyel, amelynek léte egyedül saját fantáziám
pro duktivitásának köszönhetõ?”18
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A valláskritikai gondolkodásnak a lelki, imádságos életre gyakorolt ne -
ga tív hatásait Josuttis szerint a hermeneutika elõretörése mozdíthatja ki
mélypontjából, illetve az az alapvetõ felismerés, hogy a szöveg szerzõje és
a törénelmi szituáció elmúltak ugyan, de a szöveg mint szöveg tovább él.
Ez a szöveg más emberek egészen más szituációjába szól bele – nyilván
egészen sajátos módon. A bibliai szöveg így tulajdonképpen önállóvá tette
magát, saját életét alapozta meg. A szöveg megértése a hermeneutika sza -
bá lyai szerint nem csak azt jelenti, hogy múltbeli mondanivalóját, kijelen-
tésének irányát történelmi ismereteim birtokában nyomon követem. Sok -
kal inkább beszélgetõpartnernek tekintem, olyan valaminek, ami a jelen-
ben szóhoz jut.19 A hermeneutikai megállapítást számunkra az Isten beszé -
dé rõl, világot teremtõ szaváról és testté lett igéjérõl szóló hitvallások és
tapasztalatok alapozzák meg.

Láttuk, hogy a teológusok − és ennek következményeként maguk a
ránk bízottak − nem lettek és „nincsenek bevezetve tudományosan rende -
zett formában a hit megvalósulásába. Hogyan lehetünk lelkészek anélkül,
hogy egy lelkileg formált hit határozná meg életünket? Hogyan lehetnek a
gyülekezetek keresztyén gyülekezetek, ha nem tapasztalják meg, mi a lelki
élet a maga gyakorlati megvalósulásában?”20 Hogyan fog valaki másokat
vezetni a hit útján, ha neki magának sincs lelki vezetõje, ha õt sem vezet -
ték? Lelkészi karunk egyik legvisszataszítóbb jellemzõje, hogy sok esetben
mi magunk nem tudunk együtt dolgozni. Nem szeretjük egymást. Sajnos
ezt már az egyetemi évek alatt szívjuk magunkba. Ennek legkézenfekvõbb
oka a lelki vezetés hiányában keresendõ, mivel nem tanítottak minket az
imádság útján megfelelõ alázatra.

Ha a keresztyén ember mestersége és feladata valóban az imádság, ak -
kor a teológia nem az íróasztal mellett születik, nem is a szószéken − ott
csak kiáramlik −, hanem Isten elõtti csendben. Ahol mester és tanítvány
kettesben marad, elhalkul a világ dübörgése, és életünk minden eseménye
új megvilágításba kerül.

III. A csend teológiája

Nagyon gyakran feltett és természetes emberi kérdés: hol találkozhatok
Istennel? Erre a kérdésre az evangélikus teológia azt a választ adja: az igé -
ben. A Krisztusról szóló szóbeli tanúskodásban és a Szentírás olvasásakor.
Ez a felismerés teológiailag tökéletes, konkrét útmutatást azonban még -
sem ad a keresõ ember számára. Az eredményes olvasás feltétele a nyuga -
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lom. A nagyvárosi járatokon emberek százaitól körülvéve, zötykölõdve,
vagy otthon a rádió és hangos zene mellett olvasni lehet ugyan, de nem
tud mélyre hatolni bennünk az olvasott szöveg. Aki tehát Istennel szeretne
találkozni az igében, annak nyugalomra, csendre van szüksége, hogy ne
csak átfussa a szöveget, hanem fel is tudja dolgozni az olvasottakat. 

Maga a Szentírás is válaszol az Istennel való találkozás kérdésére, sõt
majdnem mindegyik története arról szól, ki hogyan ismerte meg õt. Ve -
gyük most sorra a legfontosabb személyeket.

Ábrahámot Isten arra szólítja fel (1Móz 12), hogy hagyja el a földet,
ahol él, rokonságát, szüleit, és menjen arra a földre, melyet az Úr mutat
neki. Hosszú vándorlás következik Háránból, a Földközi-tenger keleti part -
vidékétõl a pusztában. Ábrahámnak többször is megjelenik az Úr, és szinte
minden alkalommal ígéretet kap arra, hogy hatalmas nép atyjává lesz. „A
találkozások pontos tartalmáról nehéz képet kapnunk, de két fontos moz-
zanatot bizonyosan ismerünk. Ábrahám egyrészrõl Istenben mind jobban
felismerte Istenét, másrészrõl mint egy hatalmas törzs atyja élte meg saját
önazonosságát... Minden találkozás alkalmával kapcsolat jön létre két pó -
lus között, amely során megismerjük önmagunkat és a másikat.”21 Azaz
Áb rahám miközben megismeri Istent, megismeri önmagát is.

Ugyanígy formálja Isten az elkényeztetett Józsefet is (1Móz 37-50). Az
övéi közül kiszakítva, elõször a kút, majd a börtöncella mélyén tanulja és
érti meg keserû magányában, ki az igazi Úr, és mire rendelte õt. Ebben a
„dohos csendben” érlelõdik igazán nagy emberré, egy egész ország veze -
té sére képes úrrá.

Isten Izráel népének nagy vezetõjét, Mózest nem az egyiptomi nagyvá -
rosban látogatja meg, hanem a Sínai-félszigeten, mikor „apósának, Jetró -
nak, Midján papjának a juhait… a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten
hegyéhez a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala...” (2Móz 3,1) Ez
az eléggé egyhangú foglalatosság egyrészt nagy magányban, másrészt
csendben történt. A nagyváros zaja ide nem ért már el. Mózesnek nyilván
volt min gondolkodnia, hisz a saját erejébõl nem tudott segíteni népének;
a társadalmi igazságtalanságok bántották, társai Egyiptomban mégis meg -
kér dõjelezték szándékait: „Ki tett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk?”
(2Móz 2,14) A pusztában, magányban és csendben, miközben azon tépe lõ -
dik „ki vagyok”, megjelenik neki „A VAGYOK”. „Az Istennel való ta lál ko zás
mindig az Isten felismerésébõl és önmagunk megtapasztalásából áll. Istent
önmagában felismerni, és önmagunkat Istenben felismerni egy és ugyanazon
érem két oldala... Nincs olyan találkozás Istennel, amely ne lenne ugyan -
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akkor önmagunkkal való találkozás. Ugyanakkor nincs olyan önmegta-
pasztalás, amely révén ne jutnánk Isten még teljesebb felisme ré sé re.”22

A próféták közül Illés története példázza a legjobban, hogy még egy
„aktív szolgálatban lévõnek” is szüksége van csendre, magányra, nyuga-
lomra (1Kir 17-19). Az idegen prófétákkal való hatalmas karmel-hegyi tu -
sakodás és vérfürdõ után az üldözött próféta holtra fáradtan ér el Isten he -
gyéig, a Hórebig. Egyedül, magányosan van a barlangban, és akkor enge-
di meg neki az Úr, hogy meglásson valamit az õ dicsõségébõl. „És amikor
elvonult az Úr, nagy és erõs szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklá -
kat az Úr elõtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés
következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tûz
támadt, de az Úr nem volt ott a tûzben. A tûz után halk és szelíd hang hal-
latszott.” (1Kir 19,11-12) Az Ószövetség embere számára a szélvihar Isten
közelségének és hangjának jele volt a Zsoltárok tanúsága szerint (Zsolt 29,
104, 147). A tûz is Mózesnek az égõ csipkebokornál Istennel való találko -
zását idézi emlékezetünkbe. Illés számára az igazi megtapasztalás azon-
ban csak a szelíd és halk hangban realizálódik. Martin Buber így fordítot-
ta le ezt a szakaszt: a „lebegõ csend hangja”23.

Keresztelõ Jánosról Lukács evangélista a következõket jegyzi fel: 

• „...a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett
Izráelben.” (Lk 1,80) 

• „...szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.” (Lk 3,2)

A Jeruzsálemben lakók tömegesen jöttek hozzá, „mert megérezték,
hogy másképpen beszél, mint a jeruzsálemi papok és írástudók. János a
Lé lek erejével beszélt. A templom papjai szintén Istenrõl beszéltek, de
több nyire erõtlenül és közvetetten... Szent János viszont az Istennel való
közvetlen találkozásról beszélt és ezért volt szavainak olyan nagy hatá -
sa.”24 Az õ igehirdetésének lényege ténylegesen az Istennel való találkozás
gondolata körül gyûrûzik, illetve ennek realitásában szemlél mindent, az
emberek hétköznapi életét.

Jézus imádságos életérõl nagyon keveset tudunk és mégis nagyon so -
kat. Vegyük sorra csak a legjellegzetesebb igehelyeket:

Máté evangéliumában:
4,1-2: „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse

az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, vé -
gül megéhezett.”
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14,13: Jézusnak hírül adják Keresztelõ János halálát. „Amikor
meg hallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan
helyre egyedül.”

14,23 „...miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre ma gá -
nyo san imádkozni.”

26,36-46 A Gecsemáné kertben „...így szólt tanítványaihoz: »Üljetek
le itt, amíg elmegyek és amott imádkozom.«”

Márk evangéliumában:
1,12 A pusztában való megkísértés
1,35 „Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, el -

ment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.”
1,45 Egy leprás meggyógyítása után „...nem mehetett többé nyíl-

tan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és
oda mentek hozzá mindenfelõl.”

6,30-34 Tanítványival is törõdik, szolgálatuk után „elhajóztak tehát
egy lakatlan helyre magukban.” 

6,46 Az ötezer ember megvendégelése után elbocsátotta a soka -
ságot és „miután elbúcsúzott tõlük, felment a hegyre imád-
kozni.”

14,32-42 A Gecsemáné-kertben imádkozik.

Lukács evangéliumában:
4,42 „Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre.”
3,21 „Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után

Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,
leszállt rá a Szentlélek ...”

5,16 „Õ azonban viszavonult a pusztába, és imádkozott.”
6,12 A tizenkét tanítvány elhívása elõtt: „Történt azokban a na -

pokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imád-
kozva virrasztotta át az éjszakát.”

9,18 „...egyszer magányosan imádkozott, és csak a tanítványok
vol tak vele...”

9,29 „Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tün -
dök lött.”

11,1 A Miatyánk megtanítása elõtt: „Történt egyszer, hogy vala-
hol imádkozott...” Ez indítja el az egyik tanítványban a vá -
gyat: „Uram, taníts minket imádkozni...”
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18,1-14 „Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imád-
kozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk.”

22,39-46 A Gecsemáné-kertben „eltávolodott tõlük, mintegy kõhají -
tás nyira, és térdre borulva így imádkozott...”

Az igehelyek ezen sajátos szinopszisában feltûnõ, hogy az elsõ három
evangélium Jézus imádságát a magányosság, egyedüllét, félrevonultság
helyzetével kapcsolja össze. „Hogy az evangélisták ezt minden alkalommal
különösen is megjegyzik, igazolja, hogy õk a magányosság és egyedüllét
felkeresésében Jézus által tudatos szándékot/célt ismertek fel.”25 Különö -
sen Máténál vehetõ ez észre, aki Jézus imádságról szóló tanítását is felje-
gyezte: „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belsõ szobádba, és ajtódat
bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titok-
ban teszel, megfizet neked.” (6,6)

„A görög szó a »szobácskára« (tameiÖon) a rablóktól elzárt teret jelenti
a házban (kincs, vagy éléskamra), ahova senki nem lép be. Ott az imád-
kozó egyedül van Istennel.”26 Máté szándékát látszik igazolni a görög szö -
veg „variálhatósága” is. Oscar Cullmann egy nyelvi sajátosságra hívja fel
ezzel az igével kapcsolatban a figyelmet: „...a nyugati szöveg tanúi az ejn
twÖ/ kruptwÖ/ elõtt lévõ twÖ/ névelõt elhagyták ... névelõvel a szöveg azt jelen-
ti: imádkozz Atyádhoz, aki az elrejtettségben van.”27 Isten tehát ebben a
rejtettségben különös módon van jelen számunkra. „Mert Õ rajtunk kívül
van, egyidejûleg lakást vesz bennünk a rejtettségben. Ott nyilatkoztatja ki
magát, ahol nem várjuk... 1Kir 19,11-12 a bibliai paradoxon”28, a halk és
szelíd hang, amit Illés hallott.

János evangéliuma egyáltalán nem használja Jézus imádságára azokat
a terminus technicusokat, melyeket a szinoptikusok következetesen alkal -
maznak: 

Ÿ proseuvcomai – imádkozni, 
Ÿ eu[comai – kérni, dicsérni

„Ahol Jézus imádságáról van szó (mint Jn 11,41; 17,1), ott a beszéd
szokásos szavait használja, azzal a különbségtétellel, hogy mindig meg -
jegy zi, Jézus az égre emelte tekintetét.”29

János tehát Jézus imádságát nem tekinti visszavonulásnak, épp ellen -
kezõleg: teljes nyíltság, nyitottság jellemzi. Ezzel azt kívánja kifejezésre
juttatni, hogy „Jézus egész életét imádságként érti”.30
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Pál apostol életével kapcsolatban legtöbbször missziós munkásságát
hangsúlyozzák a kutatók. A Galatákhoz írt levelében saját maga számol be
találkozásáról a feltámadott Jézussal. (Gal 1,11-2,10) Ebben a leírásban
van egy jelentéktelennek tûnõ félmondat, ami közvetlenül a Krisztus-ki -
nyi latkoztatás utáni eseményekre utal: „...nem is mentem fel Jeruzsálem -
be azokhoz, akik elõttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem
Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba.” (2,17) Egyes kuta -
tók szerint31 Pál rögtön hozzáfogott missziós tevékenységéhez, vannak
azonban, akik úgy látják, hogy Arábia sivatagába (mert ez a terület a tér -
képek szerint kietlen vidék) a damaszkuszi események feldolgozása miatt
megy.32 Itt a pusztában érik teológussá, itt gondolja át, értelmezi újra egész
életét, szolgálatát.

Bízom benne, hogy a fenti vizsgálódás segítségével sikerült megérez -
tetnem, milyen nagy jelentõsége van az emberi életben, az Istennel való
találkozás lehetõségében a csendnek, a magánynak, az egyedüllétnek, az
imának. Mivel a teológiai képzés konzekvensen kihagyta a teologia asceti cát,
a hit megvalósulásának gyakorlatát, az Istennel való személyes együttlét
módszereit, érthetõ módon felvetõdik bennünk a „hogyan” kérdése. 

IV. Együtt az Úrral

Az imádság tanít meg imádkozni. Mivel magam is úton vagyok, csak né -
hány egyszerû formáját szeretném bemutatni az Istennel való érintkezés-
nek. Ezek a gyakorlatok direkt vezetés nélkül végezhetõk, csupán 15-20
percet vesznek igénybe, és könnyen elmélyíthetõk.

1. A lelkiismeret vizsgálata

A legtöbb önmagát keresztyénnek tartó ember – úgy tapasztalom – azzal
küzd, hogy hitét és életét – bármennyire igyekszik is – nem tudja össz -
hangba hozni. Pontosabban a hit dolgait és mindennapi életének eseményeit
két teljesen külön világként éli meg. Ennek legdurvább példája a „vasárnapi
keresztyének” jelzõ, ami azt mutatja, hogy a Jézus Krisztussal való kapcso -
lata nagyjából egy órára, egy napra koncentrálódik valakinek. Az inkarná-
ció evangéliuma azonban arról tesz bizonyságot, hogy Isten Jézusban kö -
zénk jött, hozzánk lett hasonlóvá, sorsközösséget vállalt velünk, osztozott
gondjainkban, örömeinkben, „közeledett hozzánk, hogy elérhessük. Meg -
ér tette velünk, hogy a hozzá vezetõ út ugyanaz, mint amelyik embertár-
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sainkhoz vezet.”33 Jézus Isten szeretetét és felebarátunk, az embertárs sze -
retetét szétválaszthatatlanul egybekapcsolta. „Szeresd az Urat, a te Iste ne -
det teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl, és felebarátodat,
mint magadat.” (Lk 10,27) János apostol levelében pedig ezt olvassuk:
„Ha valaki azt mondja »szeretem Istent«, a testvérét viszont gyûlöli, az ha -
zug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit
nem lát.” (1Jn 4,20) Az utolsó ítéletrõl szóló prédikációjában (Mt 25,31-46)
Jézus még tovább megy: azonosítja önmagát a felebaráttal. 

Istent tehát „emberi szívünkkel szeretjük. Nincsen két szívünk: egy
makulátlan, tiszta, fennkölt, hogy az Istent szeresse, és egy másik, amely
önzõ, beszennyezett”,34 és gyûlöli a felebarátot. Istennel való kapcsolatunk
tehát elválaszthatatlan embertársunkhoz való kapcsolatunktól. Amilyen
módon viszonyulok a felebarátomhoz, úgy az Istenhez is. Felebarátomhoz
való viszonyomból következtethetek Istennel való kapcsolatomra. Az egyik
olvasata a másiknak. 

Ezért a hit útján az egyik legelsõ lépés annak tanulása, hogy a mennye it
és a földit együtt lássam. Az egyház lelki gyakorlatában ezt nevezik lelkiis-
meretvizsgálatnak. A gyakorlat során az ember megtanulja, hogy emberi
kapcsolatai, hétköznapjai, sõt a nap minden egyes eseménye „valami érté -
ket rejt magában, ami fölött el is lehet siklani, de éppen akkora lehetõség
van a ráérzésre, a felszínre hozatalra és az értékelésre is.”35 A lelkiismeret -
vizsgálat nem más, mint „a mindenben benne lévõ Isten felfedezésének tu -
do mánya”.36 Azaz lassan megtanuljuk észrevenni „emberi életünk vallási
di menzióit”.37

Loyolai Ignác examennek nevezi az imádkozás e változatát. „Az examen
szó a legrégibb római jogi nyelvben a mérlegserpenyõbe rakott fémrudak
egyensúlyát jelentette. Ha nem jött létre az egyensúly, a vizsgált fémet sa -
lak talanítani kellett, hogy teljes értékûvé váljon.”38 A lelkigyakorlat során
te hát az ember Isten mérlegére kerül, hogy napvilágra kerüljön az, ami ér -
tékes, szép és az is, ami salakos, értéktelen, visszás. A lelkiismeretvizsgálat
(Loyolai Ignác által javasolt) lépései a következõk:

„Az elsõ pont abban áll, hogy Istennek, a mi Urunknak hálát adunk a
kapott jótéteményekért.

A második dolog kegyelmet kérni ahhoz, hogy vétkeinket felismerjük,
s hogy képesek legyünk azokat magunktól el is taszítani.

A harmadik tennivaló a lélek elszámoltatása, elkezdve a felkelés órá já -
nál és óráról-órára, idõszakról-idõszakra haladva, egészen a vizsgálódás
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pillanatáig. Elõbb a gondolatokat, majd a szavakat, végül pedig a cseleke -
deteket bíráljuk felül ugyanabban a rendben...

A negyedik dolgunk Istentõl, a mi Urunktól bocsánatot kérni hibáink
miatt.

Az ötödik teendõnk kegyelmébõl merítve, a jobbulás elhatározása.
Miatyánk.”39

A gyakorlat körülbelül negyedóráig tart, nem tanácsos − különösen az
elsõ idõben − túlságosan hosszan végezni. A tapasztalt vezetõk három fon -
tos tévútra hívják fel a figyelmet: kerülni kell... 

Ÿ a túlzott bûntudat felkeltését (az imádság nem önsanyar gatás),
Ÿ az eltúlzott kötelességérzet hangsúlyozását,
Ÿ és azt, hogy az ember elérhetetlen eredményeket követeljen saját

ma gától (a megjobbulásra való erõszakos törekvés).

A lelkiismeretvizsgálat „igazi célja az, hogy életünk tudatosabbá vál -
jon, vagyis felfogjuk és megérezzük a mindennapi élet vallási dimenzióját.
Ki kell fejlesztenie az Isten jelenléte iránti érzéket az élet minden viszon-
tagsága között.”40

Személyes tapasztalatom az ignáci gyakorlat végzése közben sokrétû
volt. Az elsõ és talán legfontosabb, hogy a napok nem múlnak el „ese -
ménytelenül”, nem folynak szét a semmibe. Ugyanilyen fontosnak és áldá-
sosnak érzem azt is, hogy azok az emberek, akikkel a nap folyamán kap -
cso latba kerültünk, most újra „megjelennek” elõttünk és velünk Isten színe
elõtt. Kikerülhetetlenné válik tehát az értük való imádkozás és a velük való
kapcsolatunk felülvizsgálata. Az utolsó megjegyzésem végül, hogy a gya -
korlat figyelmessé és érzékennyé tesz mások irányába. Úgy vélem, lelkipász-
toroknak, lelki vezetõknek erre elengedhetetlenül szüksé gük van.

2. Õszintén megállni Isten elõtt

Az imádságnak ezt az egyszerû és természetes formáját sokan szinte öntu-
datlanul gyakorolják, még többen vannak azonban olyanok, akik úgy
érzik, az imádság csak békés és nyugodt lehet. Éppen ezért, mikor nem
éreznek különösebb kedvet imádkozásra, vagy valami miatt felszínessé
vált Istennel való kapcsolatuk, inkább kerülik a vele való párbeszédet vagy
csak elmondják megszokott imáikat. Ilyen helyzetben – ha nem akarjuk
ön magunkat és Urunkat becsapni – csak úgy lehet a lelki életben tovább
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ha ladni, növekedni, ha õszintén kimondjuk Isten elõtt Istennek, ami a szí -
vünkön van. A szent lelkület magunkra erõszakolása helyett „tegyük éppen
az ellenkezõt; hagyjunk szabad utat annak, ami bennünk van. Ahelyett,
hogy azt mondanánk, amit szertnénk, fejezzük ki azt, ami önkéntelenül
merül fel, ami belülrõl tör elõ.”41 A Zsoltárok könyve különösen nagy segít-
séget nyújthat abban, hogy megfelelõ nyelvet, kifejezésmódot és képvilá-
got találjunk a bennünk lévõ érzelmek kifejezésére. Az Ószövetség népé -
nek, Jézusnak és az elsõ keresztyéneknek a szó valódi értelmében véve ez
volt az imádságos könyve. 

A zsoltárok imádságai az emberi élet különbözõ alaphelyzeteiben szó -
lalnak meg, ezek közül a legjellemzõbb talán a szenvedés, a próbatétel
vagy – más szóval – a félelem. Ezek az érzések vagy inkább élethelyzetek
elemi erõvel törnek fel az imádkozóból: 

• Kiáltozás – 69,4: „Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom...
míg Istenemre vártam.”

• Jajgatás – 22,2: „Távol van tõlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok.”
• A szív sajgása – 109,22: „...nyomorult és szegény vagyok, a szívem is

sajog bennem.”

Az imádkozást nem árt néha egészen egyszerûen olyan kérdésekkel
kez de nem, mint: „Mit érzek magamban Isten iránt? Milyen lelkülettel kez-
dem el imáimat? Mi foglalkoztat, mi köti le gondolataimat? stb.” Az Is ten -
nel való õszinte beszélgetés felszabadítja a bennünk lévõ indulatokat, ér -
zel meket. S miközben kibuggyan belõlünk mindaz, ami bennünk van, a
Szentlélek szárnyán felemelkedünk õhozzá.

Szívünk õszinte feltárásával megnyugszunk színe elõtt, és az esetleges
vádaskodás, keserûség szeretetteljes beszélgetéssé alakul „és olyan mély -
ségek nyílnak meg, amelyekben már a Szentlélek imádkozik bennünk.”42

3. A Szentlélek szószéke alatt

„A szívnek kell felgerjednie és megtanulnia, hogy milyen gondolatokat
ragadjon meg a Miatyánkból. Az ilyen gondolatokat azonban a szív (ha
igazán eltelt buzgósággal és szívesen imádkozik) más szavakkal is kifejez -
heti, rövidebben vagy hosszabban... Gyakran elõfordul az is, hogy egyet -
len rész vagy kérés során... gazdag gondolatokba mélyedek el... Ha ilyen
bõséges, jó gondolatok támadnak benned, akkor a többi imádságot hagy-
ni kell, hadd áradjanak az ilyen gondolatok; csendben figyelj rájuk és sem-
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miképpen ne akadályozd õket. Ilyenkor ugyanis maga a Szentlélek prédi -
kál és az Õ prédikációjának egyetlen szava többet ér, mint ezer magunkfaj -
ta imádság. Sokszor többet tanultam így imádkozás közben, mint ameny -
nyit sok olvasásból és töprengésbõl nyerhettem volna!”43

Luther imádságos életének szíve közepe a Miatyánk volt. Õ maga ezt
írja: „...én még ma is úgy csüngök a Miatyánkon, mint gyermek: magam-
ba szívom s mint öreg ember sem tudok vele betelni. Ez a legdrágább
imádságom. Jobban szeretem még a Zsoltárok könyvénél is, pedig azt na -
gyon kedvelem, mert hisz az a legjobb imakönyv.”44 Kis könyvében a Tíz -
parancsolat mellett a Miatyánk imádkozására tanítja kedves borbélymes -
te rét. Luther ugyanis meg volt gyõzõdve arról, hogy nem elég elmondani
Jézus imádságát, azt meg kell tanulni imádkozni.

Egyházunk gyakorlatában sajnálatos módon a Miatyánk közösségi
együtt léteink lezáró aktusaként szerepel – akár istentiszteletrõl, akár biblia -
óráról vagy imaközösségrõl van szó. Ez önmagában véve még nem lenne
baj, hiszen ez minden imádság imádsága, a legfõbb és legjobb ima, amit
el modhatunk. De nem helyes mindig utolsónak hagyni, átfutni rajta. Luther
ennél az imádságnál el is idõzött. Úgy vélte, meg kell ízlelni, mert erõt le -
het meríteni belõle.45 Legfõbb ereje pedig pont abban van, hogy ha valaki szí -
vé vel rajta csüng, akkor meghallhatja a Szentlélek prédikációját.46 Most ve -
gyük sorra, mi történik a Szentlélek szószéke alatt, hogy imádkozza Luther
a Miatyánkot: „Elõfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolataim mi -
att elhidegü lök és elkedvtelenedem az imádkozástól, hiszen a test és az ör -
dög minden úton-módon gátolja és akadályozza az imádkozást. Ilyenkor
elõveszem zsoltároskönyvemet, visszavonulok titkos kamrámba, vagy ha
ideje és órája van, megyek a templomba a hívek közé. Azután elkezdem
magamban mondogatni a Tízparancsolatot, az Apostoli Hitvallást s ha
még telik az idõmbõl, Krisztusnak, Pálnak néhány mondását vagy a zsoltá -
rokat hangosan, úgy, amint a gyerekek szokták felmondani.”47

A középkori ember számára a hangos beszédnek, olvasásnak alapvetõ
fontossága volt. A hang segédeszköz volt, akkoriban nem olvastak maguk-
ban az emberek.48 A külsõ ige (verbum externum) többek között ezért kap -
hatott akkora jelentõséget. A zsoltárok olvasásának, a Tízparancsolat vagy
valamelyik ige olvasásának, felmondásának a tulajdonképpeni célja, hogy
eltöltsék a szívet buzgósággal, felmelegítsék azt.49 Ezután (térdelve vagy
állva, de összekulcsolt kézzel) egy olyan bevezetõ imádság következik,
amelyik Istennek arra a parancsára emlékezik, hogy a keresztyén ember -
nek szüntelen imádkoznia kell és arra a kegyelemre, hogy õ Fia által meg
is tanított minket arra, mit és hogyan imádkozzunk.50 Csak ezt követõen
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kerül elmondásra a Miatyánk, végig szóról-szóra. Majd az imádkozó visz -
sza tér a Miatyánk egy részéhez, valamelyik kéréséhez, mondatához vagy
szavához, és a kiválasztott részt saját szavaival körülimádkozza.51 Nem tesz
tehát mást, mint próbál behatolni a Miatyánk gondolatai mögé, követi
azokat, rávetíti életére, környezetére egy-egy részét. S miközben a szív
megragad egy-egy kérést, gyakran elõfordul, hogy a Miatyánkból egyetlen
része vagy kérése során gazdagon kezdenek áradni a gondolatok, és hall-
hatjuk, hogy a Szentlélek prédikál. 

A Miatyánk Luther imádságos életében a Szentlélek szószéke alatt való
tartózkodás. A nyelveken szólás „reneszánszában”, mikor az egyik oldalon
a végtelen bizalmatlankodás, a másikon az elbizakodottság jellemzõ, hû -
sé ges iránytû lehet az igétõl nem tágító, de a Szentléleknek szabad utat
en gedõ reformátori imagyakorlat.

4. A négyféleképp font koszorú

Luther Miatyánk-imagyakorlatában láttuk, hogy a „szívnek fel kell gerjed-
nie”52 ahhoz, hogy igazán kész legyen az imádkozásra (legfõképpen a Mi -
atyánk imádkozására). Így mielõtt a Miatyánkra rátérne, elõbb elmondja
a Tízparancsolatot, az Apostoli Hitvallást, és ha ideje engedi, Krisztus vagy
Pál néhány mondását. A megfogalmazás a Tízparancsolatot és a Hitvallást
némileg elválasztják a bibliai igéktõl. Martin Nicol felhívja a figyelmet ar -
ra, hogy Luthernek ebben az írásában elsõsorban a katekizmus meditáció -
j án van a hangsúly.53 A borbélymesternek szóló írás késõbbi kiadásában
Lu ther azonban világossá teszi, hogy „akinek van gyakorlata [az imádság-
ban], az egyik nap a Tízparancsolatot, másik nap valamelyik zsoltárt vagy
a Szentírás valamelyik fejezetét használja fel, hogy szívében a buzgóság
tü zét felgerjessze.”54 Ez azt jelenti, hogy Luther a szentírási igék felett is
hasonlóan meditált.

Nézzük tehát, mi történik Luther szavai szerint az elõkészületben, ho -
gyan melegíti fel a Tízparancsolat a szívet: „...egyik parancsolatot a másik
után veszem elõ, hogy (amennyire csak lehetséges) az imádkozásra egé -
szen alkalmas legyek. Minden egyes parancsolatból négyszeres, illetve
négyféleképp font koszorúcskát csinálok. Nevezetesen: elõször minden
egyes parancsolatot magában veszek elõ mint tanítást s arra gondolok,
hogy Urunk mit követel benne tõlünk teljes komolysággal. Másodszor úgy
tekintem mint hálaadást. Harmadszor, mint gyónást. Negyedszer, mint
imádságot.”55
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Példaként vegyük elõ Luthernek az elsõ parancsolathoz papírra vetett
meditációját:56

„Az elsõ parancsolat tanítása felhívás arra, hogy minden bizalmunkkal
Is tenhez forduljunk, s a szívünk semmi és senki másra ne építsen, egyedül
rá.

A hálaadás Isten atyai irgalmát foglalja magában, amellyel hozzánk
ha jol, holott nem érdemeltük meg jóságát.

A gyónás abból áll, hogy állandóan megvetjük Isten igéjének tanítását
és ajándékait.

Az imádság könyörgés kegyelemért, hogy ezt a parancsolatot szívünk -
ben tudjuk õrizni és meg tudjuk tartani, s így meg tudjunk maradni Isten -
nél.”

Az egész lelki gyakorlat57 pontos, szisztematikus felépítése tehát a kö -
vet kezõ58:

I. Elõkészítés
DEKALÓGUS (TÍZPARANCSOLAT)
CREDO (HITVALLÁS)
kiegészítõ lehetõségek: bibliai igék, zsoltárok

II. Fõrész
Bevezetés: A méltatlanság megvallása, valamint Isten parancso-

latára és ígéretére való hivatkozás az imádság tekintetében.
MIATYÁNK
Lezárás: Az „Ámen” bizonyosságával.

IV. A csendbõl az életbe

A fent említett gyakorlatokkal csupán bepillantást szerettem volna adni az
egyház gazdag lelki életének néhány egyszerû eseményébe. Úgy tûnik,
ahány ember van, ugyanannyi imádságos gyakorlat is. Egyik sem lehet ki -
zárólagos. Isten iskolájában meg kell és meg szabad tanulnia mindenki nek
a maga „nyelvét,” azt az egyszerû érintkezési módot, amellyel a ke gye lem
által vezettetve kapcsolatba lépünk és maradunk Istennel.

Ezen tanulmány „A személyes lelki élet egy lelkész életében” alcímet
viseli. Lelki élet alatt elsõsorban nem saját érzelmeinket, indulatainkat ér -
tem. Keresztyén értelemben sokkal inkább a Lélekben való életet jelenti.
Olyan életünket formáló kapcsolatot Istennel, melynek során egyre inkább
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Szentlelke vezet minket. Különösen a teológiát mûvelõkre érvényes: nem
csak homo sapienssé, hanem homo spiritualissá59 kell lennünk.

A lelki élet, a személyes hit megélésének kérdésével szinte kivétel nél -
kül minden teológiai irodalom a legutolsó fejezetben foglalkozik. Mintha
valami mellékes, sokadrangú kérdés lenne szolgálatunkban. A teológiának
és ezen belül a gyakorlati teológiának sürgõs feladata a teologia ascetica új -
ra felfedezése és visszavazetése a tudományos életbe. Luther, mikor az egyház
hét ismertetõjegyérõl beszél,60 a kísértés mellett az imádságot is ide sorol-
ja: „...ahol nem imádkoznak, ott valóban nincs is hit... a teológia számára
is létkérdés, hogy van-e benne hely az imádság tanításának számára.”61 Ezt
kell elsõ helyre állítanunk a lelkész- és teológusképzésben, ha Isten igéjé -
nek szolgái akarunk maradni. Innen indul ki minden egyes szolgálatunk
tartalma és ereje. Csak a csendbõl lehet igazán belépni az életbe. 

Jellemzõ azonban, hogy valahányszor megújulásról beszélünk, mindig
valami gondolati, gondolkozásbeli változást képzelünk magunk elé. Julius
Schniewind lelki megújulást szorgalmazó koncepciója62 – úgy vélem – azért
nem hozott fordulatot, mert tisztán gondolati, teológiai tézisekkel próbált
utat törni magának. Hazai területen – úgy vettem észre – az irány ke resés
általában a következõ csomópontok körül zajlik: „Vonzó egyházi kö zös sé gek
életre hívása... Az értelmiség megnyerése az evangéliumnak... A keresz tyén
mûvészet felkarolása.”63 Az említett területek felsorolása mellett termé sze -
tesen szerepelnek a „Biblia igéjének és tanításának komolyan véte le,” il let -
ve a „Szentlélek munkája”64 is mint szempontok. A megújulás azon ban csak
ezen a kettõn múlik: meghalljuk-e, jól halljuk-e Isten igéjét, találkozunk-e ve -
le a csendben, a pusztában, és hallgatjuk-e a Szentlélek prédikációját. Stan -
dard emlegetésük helyett inkább szisztematikus kibontásukra lenne szükség.

Újra kell gondolni a lelkészi szolgálat mibenlétét. Az imádkozás és az
ige szolgálata lesz fõ foglalatosságunk, vagy szervezési, menedzseri fel -
adatok árnyékában sorvadhat el lényegi munkánk? „Mivel az ima miránk,
emberekre olyan nagy hatást gyakorol, azt hiszem az államnak a szellemi
kiképzés bevezetése, ha nem is mint abszolút kötelezettség, csak elõnyére
válna. Vajon nem lehetne-e a középiskolákban annyira kötelezõ, mint a
torna? Vagy miért ne lehetne az osztályokban az elmélkedés gyakorlatát
úgy felkínálni, hogy egyesek épp olyan komolyan foglalkozzanak vele,
mint a dzsúdóval, a gitárral, a zongorával?... Vajon nem tudna-e az egy-
ház az imával alaposan foglalkozni? Nem kellene-e a plébániákon kimon-
dott imaiskolákat létesíteni?”65

Krisztus születése után 300 körül, mikor a népegyház hatalmas mére -
teket kezdett ölteni, sokan a pusztába vonultak vissza magányos remete -
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ségre. Csendes hallgatásba merülve töltöttek napokat, sokszor heteket is,
csupán az ige és az imádság szolgálata volt fõ foglalatosságuk. Tanácsért,
segítségért pedig ezrek keresték fel õket lelkigondozásra várva. „Sikerük”,
vonzerejük titka az imádkozás volt.

2000-ben egy Jálics Ferenc nevû jezsuita szerzetes Németország egy
el dugott kis faluja mellett az erdõ közepén él. Nem tesz semmi mást, csak
csendben van és meditál. Mégis tódulnak hozzá az emberek, hogy tanítsa
õket is imádkozni, Isten jelenlétébe helyezkedni.

2000-ben az Opel Corsában Vas megye kis falvai között száguldozva pró -
bálom intézni a napi ügyeket, 90 km-t autózom, hogy összegyûjtsem a fiata -
lokat, rohanok egyik helyrõl a másikra, s ha szolgálatra gondolok, a titok
nyitja elõttem napról napra az imádkozásban és az ige szolgálatában bom-
lik ki.
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Egyetért-e a tanulmány írójának azzal a megállapításával, miszerint lel -
készi karunk jövõje attól függ, hogy visszatalálunk-e szolgálatunk közép-
pontjához, vagyis hogy ki merünk-e lépni az élet sûrûjébõl a csendbe?
Vá laszát indokolja!

2. Az imádság és a lelki élet szerepét és súlyát illetõen milyen hasonlóságok
és különbségek vannak (voltak) a katolikus egyház és a protestáns egy-
házak papjainak/lelkészeinek képzésében és szolgálatában?

3. A valláskritika mely formái járultak hozzá Manfred Josuttis szerint a ke -
gyes ségi gyakorlatok eltûnéséhez? Mi semlegesíthetné a negatív hatáso -
kat?

4. Milyen bibliai példák említhetõk, amelyek az Istennel való találkozás „ese -
mé nyét” mutatják be? Milyen módon tekinthetjük példaképeinknek eze -
ket a bibliai személyeket?

5. A tanulmány szerzõje által bemutatott imádságformák közül melyik áll
önhöz a legközelebb, melyiket gyakorolná (gyakorolja) szívesen?
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A lelkigondozó gyülekezet

t

A roppant tág ölelésû témát leszûkítem egy pécsi gyülekezeti csoport vizs-
gálatára, abban a reményben, hogy egy csoport vizsgálatán keresztül jól
modellezhetõ egy mûködõ, eleven gyülekezet „mikro élete”.

I. Alapvetés

Szükségesnek tartom, hogy vizsgálódásunk tárgyában megtörténjék az
elvi alapvetés. Tisztázandó a következõ négy pont:

1) Mit értünk a „lelkigondozó” jelzõ alatt? A normálistól eltérõt, mint
amit lelkigondozni kell, vagy attitûdöt, amely az egyház természetes külde-
tésébõl fakad?

„Lelkigondozás akkor folyik, amikor személyes, beszélgetõ kapcsolat-
ban az evangélium a lelki konfliktusoktól szenvedõ, vagy krízisbe jutott
em ber számára, konkrétan átélhetõ megoldássá (vigasztalássá, bátorítás -
sá, erõsítéssé, feloldozássá) lesz. A diakónia felõl közelítve pedig akkor be -
szélünk lelkigondozásról, ha az irgalmas odafordulás és közösségvállalás,
a másik feszültségeinek, zavart magatartásának jóakaratú megértése és
megértetése, félelmeinek megfogalmazása személyes hitvallásba torkollik,
melyben kifejezõdik a másik megnövekedett bizalma a bûnöst megigazító
és megtartó Jézus Krisztus iránt.”1

Ezt a definíciót ebben az értelemben érzem szükségesnek tágítani:
nem csak a szinte kórós elemek dominálnak, hanem a mindennapi élet apró-
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cseprõ bajaival veszõdõ ember is belefér. A gyülekezeti lelkigondozás ala -
nyai nemcsak a krízisben lévõk, tehát nemcsak a lelki betegek, vagy a be -
teg ség közelébe sodrottak. Ezért a lelkigondozásnak mindenki részese, aki
részt vesz benne. Témánk szerint a lelkigondozás „lelki karbantartást”
kell, hogy jelentsen. Az bibliai evidencia, hogy a bûneset óta minden em -
ber a „bûn devianciájával” kényszerül együtt élni.

Krisztus után mint simul justus et peccator.

2) Mit értünk csoport alatt, speciálisan egyházi értelemben is?
Ahhoz, hogy csoportról beszélhessünk mintegy hét feltétel teljesülését

kell elvárnunk:
„A csoport két vagy több személybõl áll, akik, 
• egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek, 
• a tagok önmagukat minden mástól megkülönböztetõ egységként

szem lélik, 
• bizonyos célok és érdekek pozitív kölcsönös összefüggésének tudata

él a tagokban, 
• a tagok interakcióban állnak egymással, 
• a tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik, és e célok elérésére

együttesen törekszenek. Ezen felül a tartósan fennálló társadalmi
egy ségekkel foglalkozó szerzõk még rámutatnak, hogy a huzamos
idõn át fennálló csoportokban idõvel 

• normarendszer alakul ki, mely szabályozza és irányítja a tagok inter-
akcióit, valamint 

• szabályok sora alakul ki, melyek mindegyike a tagok meghatározott
tevékenységeit, kötelezettségeit és jogait feltételezi.”2

Ezen a nyomon elindulva vesszük górcsõ alá a vizsgálandó csoportot.

3) A teológiai elem szerepe a csoportmunkában, jelesül az ige szerepe,
nyi tottság a transzcendensre. Mit jelent a kinyilatkoztatás, a személyes és
cso port hit, a Szentlélek teremtõ munkája?

A csoportképzõdések általános jellemzõi mellett az egyház és egyházi
csoportok kialakulása különös jegyekkel bír. A Szentírás tanúsága szerint
a Szentlélek bennünk hitet, közöttünk pedig egyházat teremt.

Az nyilvánvaló, hogy a csoportot alkotó egyedek halmazánál több a
cso port. A gyülekezeti csoportképzõdés sarkalatos eleme, hogy az ige ala -
pozza meg, csoportnormáit az igéhez viszonyítva jeleníti meg. Minden
gyü le kezeti csoportnak természetes velejárója az igére figyelés és az imád-
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ság. Az ember transzcendensre való nyitottsága mutatkozik meg az imád-
ságban, akár hálát ad, akár adorál, akár közbenjár, vagy kér. A szocio met -
ri kusan mérhetõ csoportdinamika itt lesz „megfoghatatlanná”, ugyanis a
Szentlélek nem mérhetõ, hatása azonban az intrapszichés rétegekig hatol.

Ennek vizsgálata fontos lesz, amikor az interjúk után megpróbáljuk
feltérképezni a hatásmechanizmusokat.

4) A vezetõ szerepe. Lelkészi identitás mint moderátor, katalizátor, vagy
még valami más?

Talán ez az a téma, ami az egyik legproblematikusabb eleme a vizsgá -
ló dásunknak.

A személy, a személyiség döntõ hatású lehet egy csoport vagy közös -
ség életére. Ha feldolgozatlan kudarcait, komplexusait rázúdítja a rábízot-
takra, akár még tragédia is történhet. (Üresre lehet prédikálni a templo-
mot, lehet szétszakítani vagy megosztani egy közösséget.) 

A vezetõ mentálisan legyen egészséges, amennyire csak lehetséges. Õ
is bûnbocsánatból él. Szerepe szerint elsõ az egyenlõk között. Csoport di -
na mikai értelemben a vezetõ szerep több, mint egy kicsit elsõ. A vezetõ
ugyanis a „mindentudó”. Írástudó és mindenkinél jobban ismeri a csoport
tagjait. Nagyon kényes elsõség ez. Empátiás felelõsséget ébreszt, nagy-
nagy tapintatot kíván! 

A vezetõ, a lelkész, a lelkigondozó a leginkább metakommunikatív a
csoport tagjaival. Elég egy fél pillantás, fejbiccentés, és a címzett találva,
megerõsítve érezheti magát. 

II. Csoportvizsgálat

1. Interjú

Ez után az alapvetés után vegyük szemügyre a vizsgálandó csoportot.
Egy valóságos, heti rendszerességgel találkozó csoportról van szó.

Azért erre a csoportra esett a választásom, mert viszonylag kis létszámú,
mintegy húsz fõ, tehát jól áttekinthetõ. Nagyobb létszámú csoport vizsgá -
lata meghaladta volna ennek a tanulmánynak a kereteit. 

Az interjú 2000. február 9-én készült, a bibliaóra után. A nevek fantá -
zia nevek, azon felül minden adat a magnófelvétel szószerinti lejegyzése.
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A bibliaórai csoport tagjai a megszólalás sorrendjében:

Hanna (64) Házasságban él, a bibliaórára egyedül jár.
Ilona (52) Házasságban él, a bibliaórára egyedül jár.
Kinga (68) Egy éve özvegyült meg, korábban is egyedül járt.
Enikõ (63) Egyedül él, római katolikus, elõször jött a közösségbe.
Elvira (70) Egyedül él, római katolikus hátterû, rendszeresen hozzánk

jár.
Melinda (69)
Tamás (83) Néhány éve özvegy, egyedül él, nehezen jár.
Tódor (68) 10 éve feleségét, majd néhány éve asszonylányát veszítette

el, rk. Második feleségével rendszeresen jár a bibliaórára.
Krisztina (62) Házasságban él, férjével együtt jár bibliaórára.
Róbert (70) Házasságban él, feleségével együtt jár bibliaórára.
Elemér (74) Házasságban él, feleségével együtt jön bibliaórára.
Károly (78) Házasságban él, feleségével együtt jön bibliaórára.
Eszter (72) Házasságban él, férjével együtt jön a bibliaórára.
Edina (70) Házasságban él, férjével együtt jön a bibliaórára.

Hanna – Különbséget kell tennünk a gyülekezethez tartozás és a biblia -
órai közösség között. Fontos természetesen a vasárnapi gyülekezet is, de
ez sokkal meghittebb, hiszen az évek alatt megismertük egymást, tudunk
egy másért imádkozni. Ismerjük egymás problémáit, próbálunk egymáson
se gíteni. Feltöltekezni jövünk, hogy legyen erõnk a következõ heti terheket
hordani. A hit hallásból van, itt az igét hallhatjuk, sõt még a részletes ma -
gyará za tot is. Ebben a közösségben átélhetjük, hogy a különbözõségeink ben
is ugyanaz a kegyelem tart meg. Így készülünk az életre és az örök életre.

Jó a menetrend, ahogyan zajlik az óra. A lelkész úr számba veszi a je -
len lévõket, a hiányzókat, ki miért hiányzik.

Nagyon jó ide járni, nagyon szeretem ezt a kis közösséget, korábban
több csoportba is jártam, de mióta nyugdíjas vagyok, ebbe a csoportba já -
rok. Számomra fontos a megismert, megszeretett emberekkel való rend -
sze res találkozás. De ki kell hangsúlyoznom, hogy nem a testvérek miatt
járok ide, hanem az Úr Jézus üzenetét akarom hallani, kegyelmét átélni,
ami vel hordoz bennünket, és ezen az úton szeretnék megmaradni. Itt
meg kapom azt, amire szükségem van.

Ilona – Hat éve járok ebbe a közösségbe, akkor úgy éreztem, hogy
szinte gyermekként jöttem, akkor én voltam a legfiatalabb. Nagyon jól ér -
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zem ma gam ebben a közösségben, és nagyon hiányzik, ha valami miatt
nem tu dok jönni, akkor kimarad egy egész heti töltõdés. Rendszeresen ol -
vasom a Bib liát az Útmutató szerint, és itt lesz a legjobban feldolgozható,
megért hetõ az ige. Itt kapok útmutatást, és ennek kisugárzása van, mert
bibliaóra után otthon a családom elvárja, hogy beszámoljak a hallottakról.

Kinga – Csak pár éve járok ebbe a csoportba, de mióta elkezdtem járni,
ha csak lehet, nem hagyom ki a bibliaórát, és persze az istentiszteletet se.
Na gyon szeretek ide jönni, mert itt mindig megnyugszik az ember, ha hall-
ja az igét. Otthon is rendszeresen olvasom a Bibliát, és amit nem ért az
em ber, arra itt feleletet kap. Fontos a közösség és a találkozás is.

Enikõ – Elõször vagyok ebben a csoportban. Egyedül élek, sokat olva-
som a Bibliát, van amikor fogékonyabb vagyok, van, amikor nem annyira,
gondolom, ezzel más is így van. A Biblia sokszor jelképes, nem értem
magya rázat nélkül. Azért is jöttem egy evangélikus ismerõsöm biztatására,
hogy itt minden bizonnyal szakszerû magyarázatot kapjak a kérdéseimre.
A megértett ige nagyon nagy erõt ad nekem. Bízom Istenben, és remény -
kedem a jóságában. Én ugyan katolikus vagyok, de úgy érzem, ebben az
összefüggésben ez nem különös szempont. Úgy fogom fel, hogy Isten
olyan, mint a csúcson lévõ vár, és különbözõ ösvények visznek fel. Ezek a
különbözõ vallások, de a cél ugyanaz, hiszen egy Istenünk van. Isten nem
katolikus és nem evangélikus.

Az elvárásaimról: jobban megérteni a Bibliát. Sajnos már elõre látszik,
hogy nem tudok heti rendszerességgel jönni, mert gyakran kell vigyáznom
a kis unokámra. Ami biztosabb, hogy a vasárnapi istentiszteletre jönni fo -
gok, mert nagyon nagy élményt nyújtott nekem a szentbeszéd is, és na -
gyon szépek az énekek. A közös éneklés és közös ima nagyon fontos, ez a
ka tolikusoknál nem így van, ott többnyire a kántor énekel és a kórus.

Máté evangéliuma volt rám nagy hatással, hogy nem a külsõségek a
fon tosak, hanem a belsõ. Szükségem van a közös éneklésre, imádságra.
Vá gyódtam egy közösségre, úgy érzem, hogy itt megtaláltam.

Elvira – Három-négy éve járok ide. Mindig itt vagyok csütörtök este, ha
nem jövök, akkor egészen biztosan nagy baj van. Éppen a napokban kér -
dezte tõlem valaki, hogy miért járok ide? Nekem egyértelmû: feltöltõdni.

Melinda – Özvegy vagyok, a Baldauf Otthon lakója. 1947 óta járok bib -
lia órára, 57 óta együtt a férjemmel, egészen 66-ig jártunk ide. Nagyon sze -
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rettünk ide járni, mindkettõnknek az volt a véleménye, hogy ez az a lelki
otthon, ahol mindig megkaptuk Istentõl azt az üzenetet, amit nem tud -
tunk volna egyébként megkapni. Itt minden kérdésre kaptunk feleletet
Nagytiszteletû úron keresztül Istentõl. Kötõdöm ehhez a gyülekezethez. Itt
igazán otthon-élményem van. A hitem kint is ugyanaz, de itt mégis itthon
vagyok. Aggódom a közösségért, figyelem ki hiányzik, mi lehet vele, nincs-e
valami baj, az aggódó szeretet közössége is ez a csoport. Olyan jó érzés,
hogy Isten megengedi, hogy még mindig ide járhatok, mert bizony sokan
vannak, akik már nem is élnek azok közül, akik ide jártak.

Tamás –  Már nagyon nehezen járok, de ha csak tudok eljövök, hogy
halljam Isten igéjét.

1949-ben nõsültem, feleségem egy imádságos lelkületû asszony volt,
és õ tartotta nagyon fontosnak, hogy én is járjak a bibliaórára, de én húzó-
doztam, mondván, hogy nem elég, ha vasárnap elmegyünk a templomba?
A feleségem csak hívogatott-hívogatott és magam is beláttam, hogy igaza
volt, mert itt kaptam meg azt a lelki töltést, ami egész hétre szólt. A bibliai
ismeretek bõvítése érdekében szívesen veszek részt a csütörtöki összejö ve -
te leken, amelyeken a jó felkészülésért és levezetésért a lelkészt köszönet
il leti.

Tódor – Két és fél éve járok a közösségbe, kedves ismerõsöm, azóta
felesé gem, invitált a csütörtöki bibliaórára. A lelki közösségek nem voltak
isme retlenek számomra, és egy döntõ elhatározással, az ökumené büszke
harcosaként eldöntöttem, hogy el fogok jönni, és meg fogom hallgatni a
bibliamagyarázatot. Nos, azóta itt vagyok, számomra felemelõ ér zés itt
len ni, azt tudom mondani, hogy minden héten egy felüdülés, békés, ki -
egyen súlyozott, jókedvû, vidám egy órát eltölteni. Ha itt vagyok, elfelej tek
minden gondot és problémát, azon felül, ami számomra megkapó, hogy
va lóban a Biblia mélységeibe sikerült úgy beásni magamat azokkal a gon-
dolatokkal, amiket itt kapunk, ami a mindennapi életbõl vett pél dák kal
abszolút közel hozza az igét. Nagyon szeretem ezt a közösséget, min dig él -
mény ide jönni.

Krisztina – 1956 óta vagyok pécsi, nem is tudom, mióta járunk fér-
jemmel ebbe a csoportba. Mit jelent nekem a csütörtök? Borzasztó hiány -
ér ze tet, ha nincs, ha elmarad. Jelenti elsõsorban az igét, a napi aktualitá-
sokat az ige magyarázatában. Fontos, hogy tudjunk eligazodni a minden-
napokban a Biblia útmutatása szerint.

III. ROHANÁS

168



A másik fontos, a közösség. Úgy érzem, hogy ez a közösség – hála Is -
tennek, gyarapodunk – összetartozik, és ki merem mondani, hogy szeret -
jük egymást, mert ha valamelyikünk hiányzik, akkor keressük, és azt is tu -
dom, hogy nagyon komoly imádságok is vannak egymásért, gondoljunk
csak a betegségekre, utazásokra. A bajban aggódunk egymásért, úgyhogy
igazi kis közösség kovácsolódott össze.

És még egy. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan igehirdetõink
vannak, hogy mindezt megkaphatjuk.

Róbert – 1946 óta vagyok pécsi, azóta a gyülekezethez tartozom. Na -
gyon szeretek ide járni, mindig úgy érzem, kevés az a szolgálat, amit meg
tudok hallgatni: vasárnap-csütörtök-péntek, igazából még többet sze ret -
nék.

Az igehallgatás a lényeg, de mondanom se kell, hogy fontos a baráti
tár saság is. Nekem nem a szolgálattevõ személye a fontos, hanem a szol-
gálat. Itthon érzem magam. A megdicsõülés története jut eszembe, jó ne -
künk itt lenni.

Elemér – Én még csak három éve járok ide, akkor költöztünk Pécsre.
Érdekes ez a csoport mert itt egy „réteg mûsor” van. Aki ide jár, az olvas-
sa a Bibliát az Útmutató szerint, rá tud készülni az igére, és gondolom,
hogy ez a lelkésznek is egy kis drukkot jelent, mert itt „felkészült” tagok
vannak. Én is elmélyedtem a mai igében, és azt kerestem, ami valóban
engem szólít meg. A csoport tagjait is nyilván az tartja össze, hogy szemé-
lyesen milyen nyomot hagy benne az ige. Ha a közösséget nem a szemé-
lyesen megértett ige formálja, akkor csak egy vallásos klub vagyunk, és azt
hiszem, hogy az Isten országához az nagyon kevés. Itt meg van a lehetõ -
ség a lelki töltekezésre. A létszám ideális, tizenkettõ és akörüli, személyes
barátokat és ismerõsöket kapunk egymásban, azonos látású embereket.

Károly – Õspécsi vagyok, 78 éves, az elhangzottakhoz már nincs sok
hozzátenni valóm, mert egyetértettem azzal, amit hallottam. A vasárnapi
istentisztelet személytelensége mellett fontos a bibliaóra. Ez a kis közös -
ség egészen más. A nagy közösségben elvész az ember, itt meg úgy érzem,
ha zatalálok.

Eszter – Én nagyon kötõdöm a lelkészemhez, be kell vallanom. A bib-
liamagyarázatai személy szerint nagyon fontosak, ha megértem az igét,
megnyugszom. Nagyon sok stressz között élek, kell a megnyugtató szó.
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Hiányzik a magyarázat, mert e nélkül sokat viaskodom. Sokat imádkozom,
úgy érzem, hogy nem kész még a hitem.

Edina – Tapasztalatunk és ismeretünk szerint az igazi gyülekezet is -
mér vei: Az Igét tisztán hirdetik, a szentségeket a Szentírás szerint
kiszolgál tatják, a tagok a szeretetszolgálatban rendszeresen részt vesznek.

Negyedik éve költöztünk Pécsre, a gyülekezet befogadott bennünket.
Itt találtunk barátokat és lelki otthont. Mindig örömmel jövünk a gyüleke -
zetbe.

2. Következtetések

Az interjú szövege szerkesztetlen. Azért ragaszkodtam ehhez a formához,
hogy valósághû legyen a véleményközlés. A spontaneitás, az esetleges
gon dolati döccenõ még inkább hitelesíti a személyes véleményeket. Az in -
terjú egyetlen kérdésre várt választ. „Miért járok a csütörtöki bibliaórára?”
A kérdésfeltevésnél is igyekeztem befolyásolás mentesen eljárni. A meg -
szó lalók önkéntesen, az elmondottak felhasználásához hozzájárulva nyi-
latkoztak.

A definíció szerint hogyan teljesül a csoport mint csoport megjelenése?

1) Egy vagy több közös tulajdonság

Az életkor szerinti megoszlást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a „de -
rékhad” 60-70 év közötti. Az 52 éves Ilona szóvá teszi a korát, de nem
frusztrálja, hogy a többiek idõsebbek. Leszámítva tehát Ilonát és Tamást,
megállapítható, hogy egy korosztály képviselteti magát a csoportban, de a
csatlakozás problémamentes.

Elsõ megállapításunk: az életkor ebben az összefüggésben és ebben a
konkrét helyzetben nem domináns.

Közös igény a Biblia tanulmányozása. Az Útmutató igéit vesszük rend-
szeresen, ezeket az igéket a tagok már bibliaórára jövet elolvassák. A kér -
dé sek is ezen az alapon fogalmazódnak meg. Kivétel nélkül mindenki
meg említette, hogy az igével való foglalkozás döntõ fontosságú.

Második megállapítás: a csoport életében döntõ az ige közelében len ni.
Közös élmény maga a csoport. Az áttekinthetõ létszám, a „fészekme-

leg” minden megszólaló számára fontos. 
Harmadik megállapítás: A csoporthoz tartozás vágya és öröme.
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A tagok önmagukat minden mástól megkülönböztetõ egységként szemlélik

Hanna elsõ mondatában utal erre. A megkülönböztetõ egység nem ér ték -
ítélet, nem minõsítés, csupán identifikációs jelzés. Ilona úgy mondja, hogy
itt kap útmutatást, míg Kinga számára a megnyugvás helye. Enikõ, aki elõ -
ször toppant be ebbe a csoportba, megfogalmazza elvárásait, és szinte egy
lélegzetre ki is mondja, ezt kereste. Elvira szûkszavú közlésében, „mindig
itt vagyok”, egyértelmû a kötõdés. Melindának otthonélménye van, Tamás
áldozatot is vállal, hogy itt legyen. Tódor nem hagy kétséget, az elsõ láto-
gatás óta „itt vagyok”. Krisztina veszteségként éli meg, ha kimarad, Róbert
erre a megállapításra még ráerõsít. Elemér az ige formáló erejérõl szól
mint sajátos elemrõl, ami itt domináns. Károly és Enikõ a hazatalálás és a
megnyugvás élményét emeli ki.

Bizonyos célok és érdekek pozitív kölcsönösségének tudata él a tagokban

A cél egy egyházi csoportban kézenfekvõnek tûnik, de mégis érdekes, ho -
gyan artikulálódik csoportszinten. A cél: igét hallani, megérteni, erõt merí -
te ni. Hanna harmadik mondatától kezdve ezt erõsíti meg, Ilona egész hét -
re merít erõt, Enikõ keresi a lehetõséget a Biblia jobb megértésére. Elvira
feltöltõdni jön, Melinda azt kapja itt, amit máshol nem talál meg, Tamás
lelki töltésrõl beszél. Tódornak felüdülés eljönni, és minden gondot elfelejt
itt. Krisztinának fontos, hogy eligazítást kapjon a mindennapokban a Bib -
lia útmutatása szerint. Róbert számára az igehallgatás a lényeg, Elemér lé -
nyegileg ugyanezt mondja a személyesen megértett igérõl.

A tagok interakcióban állnak egymással

Roppant izgalmas a téma. Milyen a kapcsolat, milyen a kapcsolati minõség
a csoporttagok között?

Hanna szerint „megismertük egymást, tudunk egymásért imádkozni.
Ismerjük egymás problémáit, próbálunk egymáson segíteni.”

Enikõ úgy nyilatkozik, hogy „a közös éneklés és közös ima nagyon fon -
tos.”

Melinda azt mondja: „aggódom a közösségért, figyelem, ki hiányzik,
mi lehet vele, nincs-e valami baj, az aggódó szeretet közössége is ez a cso-
port.”

Tódor: „kedves ismerõsöm, azóta feleségem, invitált…”
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Krisztina: „szeretjük egymást, mert ha valamelyikünk hiányzik, akkor
keressük, és azt is tudom, hogy nagyon komoly imádságok is vannak egy -
másért,…a bajban aggódunk egymásért…”

Elemér: „személyes barátokat és ismerõsöket kapunk egymásban, azo -
nos látású embereket.”

Megállapítható, hogy a csoport tagjai sajátságos interakcióban vannak
egy mással. A megértõ, egymásra figyelõ szeretet az alapja a kapcsolatnak.
Ezt az attitûdöt nyilván a bibliai alapvetés határozza meg. 

A tagok céljai egymást kölcsönösen feltételezik, és e célok elérésére együttesen
törekszenek

A bibliaórai közösség nem egymással versengõk gyülekezete, hanem a kö -
zös cél, a hitbeli megerõsödés, a Szentírás minél teljesebb megismerése a
fon tos. Az egymás hite által való megerõsödés, a közösség által való szá-
montartottság oda-vissza hatásában alakul ki a csoporthoz tartozás pozi -
tív tudata. A lélekemelõ élmények mindig csak a teljes csoportban élhetõk
át. Ez a feltétel csak akkor teljesül, ha a csoportot alkotó egyedek, maguk
is aktívan vesznek részt a csoport életében.

Normarendszer alakul ki…

Az egyház életében jelenlévõ valóság a tradíció. A tradíció „szülötte” a Bib -
lia, a liturgia, a viselkedésminták, az egyházias megjelenés.

A csoport lelki beállítottsága, a teljes nyíltsága mellett és ellenére egy -
ér telmûen evangélikus, biblikus. Ennek garanciája a lelki vezetõ elkötele -
zett evangélikus identitása és a csoporttagok affinitása.

A csoportfoglalkozás lefolyása is egy normarendnek megfelelõen ala -
kul. Hanna meg is fogalmazza: „Jó a menetrend, ahogy zajlik az óra. A lel -
kész úr számba veszi a jelenlévõket, a hiányzókat…”

A csoportnormához tartozik a pontos kezdés, köszöntés, a jelenlévõk
és a hiányzók számba vétele. A foglalkozás a lelkész által választott ének
eléneklésével kezdõdik, majd az énekeskönyv függelékében lévõ imádsá-
gok közül egyet közösen, hangosan elimádkozunk.

Igeolvasás és igemagyarázat következik, utána – igény szerint – beszél-
getés. Az ige mindig az adott nap Útmutató igéje, esetleg a heti ige.

A foglalkozás zárásaként a Miatyánk és záró ének következik. 
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III. A teológiai elem szerepe a csoportmunkában

Nagyon komolyan kell vennünk reformátori, biblikus hagyományainkat.
Nagy kincse egyházunknak a reformátori tradíció. A világos teológiai vo -
nu lat, mely a Szentírással egyezik, egyfelõl markáns tartást ad a tanítá-
sunknak, másfelõl a biztos alapok tudásában felszabadít az ökumené irán-
ti nyitottságra.

1. „Egyedül a Szentírás”

A hívõ megismerés két pilléren nyugszik. Az egyik a Szentírás, a helyesen
értelmezett és olvasott kinyilatkoztatás, a másik a változó ember a folyton
változó világban.

A „sola Scriptura” reformátori alapelv újra „reneszánszát” éli. Gon dol -
junk csak arra, hogy minden keresztény felekezet milyen intenzív biblikus
munkát végez, a bibliakiadás számai pedig rekordokat döntögetnek. 

Személyes, sokszor kínzó kérdéseinkre csak a Szentírás adhat kielégítõ
feleletet. Nem elegendõ a Szentírást idéznünk, hanem úgy kell interpretál -
nunk, hogy amint az a feljegyzés korában az adott körülmények között
aktuális volt, éppen olyan módon a mai ember számára is jelentõs és kife-
jezõ legyen. Ezért az Ige magyarázata, teológiai kifejtése a kinyilatkoztatás
mindenkori értelmezését vonja maga után. A bibliaórai igehirdetés, ige -
ma gyarázat nagyon gondos egzegetikai munkát feltételez, de semmikép-
pen nem kortörténettel, nyelvészkedéssel zsonglõrködõ elõadás. Ez az ak -
tualizáló tartalmi kibontás az egyéni és közösségi élet hosszmetszetében
mindig csak úton van a teljesség felé. Nincs és nem is lehet ennek a teoló-
giai feladatnak olyan lezárt szakasza, amelynek végére pontot tehetnénk.

2. „Egyedül Jézus…”

Egyházi életünket vizsgálva kiderül, a hit számára Jézus kikerülhetetlen.
Az evangélikus igemagyarázat nem deista tanítás, hanem tanúskodás a Meg -
váltó Jézusról. Mindez nem jelszószerûen, hanem a bensõséges, sze mé lyes
kapcsolat megélése értelmében. A személyes bûn, megítéltetés fel is merése
mellett Jézus mint személyes Megváltó jelenik meg. A bûn-ítélet kontextu -
sában döbben rá az ember az apostoli ige igazára. „Nincs más evangélium.”

A „solus Christus” ma is ugyanazt a tapasztalatot és látást adja, ami re -
for mátor eleinknek oly fontos fölismerés volt. Jézusban fedezzük fel újra
a kereszténységet, az egyházat, amely számunkra már nemcsak valamiféle
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ideológia, vagy „izmus”, nemcsak intézmény, hanem találkozás Jézussal.
Benne ismerjük fel a Megváltót, Pásztort, Urat, Utat, Igazságot, Életet.

A krisztusközpontúság megóv minden szélsõségtõl, fundamentaliz-
mustól, rajongástól.

3. „Veni, creator Spiritus”

Teológiai látásunk, általános tapasztalatunk és az interjú is megerõsít ben-
nünket abban a bizonyosságban, hogy az egyház mint Krisztus-test folyton
változik, épül, él, és mint dinamikus egység fogható fel. Léte nem igazol-
ható társadalmi szükségszerûséggel, politikai szándék megvalósu lásaként,
egészen másról van szó. 

A pünkösdi történet máig hatóan érvényes az egyház önértelmezésé -
ben (ApCsel 2). A kontextuális krisztushirdetés, a Szentlélek teremtõ
munkája nyomán támad keresztény közösség, gyülekezet. Itt már messze-
menõen több történik, mint ami pszichológiailag, szociológiailag követ -
hetõ. Más minõség ez az immanenshez képest. „Ezek pedig kitartóan részt
vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az
imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Keresztényként élni csak közösségben lehet. Ez Krisztus rendelése. A
kö zösség alapélménye a tanítás, az igehirdetés, a megélt koinonia, a com-
munio, az úrvacsorai közösség, a spirituális egység. A megértett ige, a
Szentlélek teremtette hit és életre hívott egyház élménye után következik
a másik kommunikációs kapcsolat, az imádság.

Isten elõbb szeretett minket, szeretetének elfogadása az ima. Az imá -
ban az ember igent mond Isten ajándékára. Az ima alapvetõ igenje – az
„én” legmélyebb magatartásainak megfelelõen – nagyon változatosan és
gaz dagon fejezhetõ ki: imádásban, hálaadásban, bánatban és kérésben.

Imádás (csodálat, elragadtatás, hódolat) amiatt, hogy Isten van, hogy
ilyen nagyszerû, hogy elõbb szeretett minket.

Hála, mert örvendezõ elismerés nélkül csak látszat a hódolat.
Bánat, mert az ember bûnös, de a megbocsátó szeretet erõsebb az em -

beri határoknál és lázadásnál.
Kérés, hogy hitünk élõbb, tetteink pedig – amelyek Isten ajándékai

bennünk – erõteljesebbek és tisztábbak legyenek.
A gyülekezet épülése csoportokon keresztül történik, ahol hangzik az

ige, az ének, az imádság, és közben egymásra is próbálunk figyelni. Min d -
ennek háttere Jézus valóságos jelenléte. Az istentiszteleti közösség még az
úrvacsora élményével is gazdagodik. A hit titka, hogy bizalommal tudja, a

III. ROHANÁS

174



hívõ ember Jézusban van! Ha igent mondunk hitünk titkára, megragad
Krisztus jelenléte: Krisztus bennünk lesz, mi pedig õbenne és egymásban,
mint akik megismerték és megszerették egymást.

IV. A vezetõ szerepe

A bevezetõben megfogalmazottak még némileg árnyalják a vezetõ szere -
pé rõl mondottakat. Az elsõ és legfontosabb, hogy szerepe (vocatioja) sze rint
megkülönböztetett funkciója van. A megkülönböztetés a legkevésbé sem a
hierarchiában elfoglalt helye miatt van, hanem a szolgálati felelõs ség
okán. Emberek, életek, sorsok, üdvösség van rábízva. Ezt a fele lõs séget ha -
lá losan komolyan kell venni! Komolyan kell venni, hogy a presz tízs nélküli
szolgálatok – „csak bibliaóra” – is Isten „mûhelye”. Az in terjúk ból kivilág -
lott, hogy a legfontosabb szolgálat az éppen aktuális szolgálat.

A vezetõ tehát a csoport legbefolyásosabb tagja. A vezetõ, ha meg akar
felelni a feladatának, (1) komolyan kell vennie saját magát, (2) a képviselt
ügyet és (3) a hallgatóságot.

1. Személyes készültség

Tisztázandó kérdések: Kész vagyok-e a szolgálatra? Teljes szívvel képvise-
lem-e a rám bízott igét? Elvégeztem-e a kognitív készülést? (egzegézis,
kortörténet, esetleg más igehirdetés megtekintése, hozzáolvasás, jegyzet
stb.) Lelkileg kész vagyok-e a szolgálatra? (elcsendesedés, imádság)

2. Készség az igével való szolgálatra

Komolyan veszem-e, hogy a maroknyi közösség, a 15-20, estére már álta -
lá ban fáradt ember, talán a legnagyobb krízisével jön? Ezernyi problémá-
ja mellett világos eligazítást vár, támaszt kér. Az életéért és üdvösségéért
ér zem-e a felelõsségemet? Lehet, hogy ma jön utoljára! Kész vagyok-e leg -
jobb tudásom és hitem szerint képviselni Isten ügyét?

3. A hallgatóság

Emberek, akik általában a mindennapok terheit hordozzák, nagy életta-
pasztalat van mögöttük, kedvesek-e nekem? Nem kísért-e, hogy csak néhá -
nyukkal foglalkoznék szívesen? Tudok-e az egyénre figyelni, amikor a
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gondját banálisnak gondolom? Készséges vagyok-e a gondok felvállalásá -
ban? Nem akarnám-e elhárítani, amikor segítséget kér? Van-e erõm meg -
hallgatni és nem közhely-panellal elintézni? Nem élek-e vissza a helyze -
temmel? Kedves-e nekem a gyülekezet, amelyben szolgálok? Szeretem-e a
csoportot, amely feladatot ró rám?

V. Zárszó

Minden egyházát szeretõ ember tudja, hogy közössége feladatot és áldás-
forrást is jelenhet számára. Nyilvánvaló élményünk, hogy az egyház gyö -
ke rében és lényegileg közösség: a krisztushívõk közössége. Ahol Jézus ne -
vé ben gyûlnek össze, ott jelen van maga az Úr és megélt valóság az egy-
ház. Ezt a felismerést jó, ha tudatosítjuk magunkban, mert nagy-nagy
kincs birtokában vagyunk. Az egyháznak nemcsak a lelkekben, hanem a
hívõk közösségében is hiteles módon kell realizálódnia.

„A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenki -
nek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem
arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentõl kapott
hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem min-
den tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban,
egyenként pedig egymás tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint
különbözõ ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is…” (Rm 12,3-6)
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Véleménye szerint a tanulmányban bemutatott csoportnál miben ragadha -
tó meg a lelkigondozói attitûd? (Milyen megnyilatkozások utalnak erre?)

2. A csoportképzés ismérvei közül melyik (melyek) fedezhetõ(k) fel a leg-
dominánsabban a tanulmányból megismert bibliaórai csoportnál?

3. Értékelje a teológiai elem jelenlétét a bemutatott csoport életében!

4. Jónak tartja-e, ha egy csoport vezetõje egyúttal a csoport legbefolyáso -
sabb tagja is? Válaszát indokolja!
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A krónikus betegek lelkigondozása
a gyülekezetben

t

Fiatalon súlyos érrendszeri megbetegedéssel küszködik. Amikor elõször
ta   lálkoztunk, a búcsúzáskor ezt mondta nekem: „Nem hiszem el, hogy szá -
mítok, és nem hiszem el, hogy szeret engem az Isten”. Reménytelen eset-
nek éreztem õt, és reménytelen esetnek éreztem magamat. Azóta mégis
többször találkoztunk és beszélgettünk. Azt hiszem, mindketten abban
reménykedünk, hogy sem õ, sem én nem vagyok reménytelen eset.

I. A krónikus betegségek meghatározása, leírása

Krónikus betegségeknek azokat nevezzük, melyek nem gyõzhetõk le a sta-
tus quo ante teljes visszaállításáig, hanem a test, a lélek, a családi szerep,
a foglalkozásbeli vagy egyéb szociális magatartás funkcióinak valamilyen
károsodását hozzák magukkal1. Ide tartoznak a szívbetegségek, keringési
zavarok, magas vérnyomás, allergiák, agyvérzés utáni állapotok, veseelég -
te lenség, májbetegség, meg nem szüntethetõ bélgyulladások, bizonyos rá -
kos daganatok, a cukorbetegség, szenvedélybetegségek, pszichikai beteg -
ségek.

A krónikus betegségek az életet akut módon nem veszélyeztetõ, de
hosszú távú – sokszor a halálig elkísérõ és szenvedést okozó – kórképek.
Járhat nak fájdalommal, mely néha az elviselhetetlenségig fokozódik, és
le hetnek fáj dalommentesek, mint a magas vérnyomás, melyet orvosi kö -
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rökben „né ma gyilkosnak” neveznek. A krónikus betegeknek számolniuk
kell azzal, hogy egykor önellátásra képtelenül, mások segítségére utalva,
egy bezá rult világban várják szenvedéseik és földi életük végét. Emellett
betegsé gük megnehezíti és korlátokat szab mindennapi életüknek, és min -
dennap emlékezteti õket megrendült egészségi állapotukra, az idõ rövid-
ségére, az élet végességére. 

II. A krónikus beteg életérzése

Arra a kérdésre, hogy ki egészséges, a legegyszerûbb válasz így hangzik:
„Aki nem beteg”. Ez a válasz magában hordozza azt a látásmódot, hogy az
egészség az ember normális, magától értõdõ állapota, mígnem a betegség
olyan sérülés, mely az embert véletlenszerûen éri. A természettudomá -
nyos-klinikai definíció a betegséget szervi zavarnak tekinti, melyet az or -
vos tudomány eszközeivel igyekszik elhárítani. Az Egészségügyi Világszer -
vezet az egészéget a következõképpen definiálja: „Az egészség a testi, lelki
és szociális jó közérzet teljessége”.2 Ez a definíció nem elsõsorban tudomá -
nyos, hanem inkább egy alapvetõ emberi jogot fogalmaz meg. Más irány-
ból közelít az egzisztencialista-humanista gondolkodás, melynek vezérel -
ve, hogy a betegség önmagában nem létezik, hanem a beteg ember.

„A betegség maga személyes-egzisztenciális állapot és érzés, amit a be -
teg lét vált ki az emberben”.3 Egyrészt úgy éljük át, mint testünk valamely
funkciójának zavara, másrészt mintegy katasztrófaként tör be személyes,
csa ládi, társadalmi és foglalkozásbeli helyzetünkbe. A betegség az értékte -
len ség érzését kelti bennünk, hiszen teljesítõképességünk csökkenésével
tár sadalmi rangunk csökkenését éljük át. Csalódunk élettel szemben tá -
masztott elvárásainkban, hiszen úgy érezzük, jogunk lenne az egészségre,
hogy emberhez méltó életet éljünk. Ezen kívül bonyolult kezelési eljárá-
soknak vagyunk kitéve, melyek sokszor figyelmen kívül hagyják azt, hogy
közben mit élünk át. Mindezek elválasztanak minket megszokott környe -
ze tünktõl, és magányossá tesznek bennünket. Közben valahol azt éljük át,
amit Jézus korának betege átélt, akit a társadalom elkülönített és erõsítet -
te benne azt a tudatot, hogy Isten elvetette õt.

Egy orvos szerint: „Normális körülmények között a szívünket éppúgy
nem érezzük, mint a beleinket, pedig mindkettõ folyton mozog. Ily módon
élünk meghitt viszonyban testvérünkkel, a testtel. Megbízhatósága és szol-
gálatkészsége jó hangulatot kelt bennünk, egészséges, szabad, jólesõ ér -
zés ben részesít. Ha észrevesszük a szívünket, az megtöri a bizalmi viszonyt,
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a testvér ellenség lesz, szembenálló féllé válik, amelyet bizalmatlanul fi -
gyelünk és tartunk tõle” 4

A fenti idézet nagyon szemléletesen írja le, hogy testünk vagy egy-egy
szervünk akkor bizonyul jó testvérnek, ha észre sem vesszük. Már egy-egy
fej fájás során átéljük, hogy a testvér ellenséggé, a test szembenálló féllé
vá  lik. Krónikus betegségeknél ez szinte mindennapos tapasztalat, és az elé
a kérdés elé állítja a beteget, hogyan rendezkedjen be a betegséggel való
együttélésre és annak következményeire. Számolnia kell kiszámíthatóan
vagy kiszámíthatatlanul érkezõ idõszakokkal, melyek során betegségét
még fájdalmasabban és még rosszabb közérzettel éli át. Bizonyos beteg sé -
gek nél rendszeresen visszatérõ kezelési eljárásokkal, melyek elkerülhetet -
le nek. Számos esetben nagy önfegyelemmel kell figyelnie a gyógyszeres
ke zelés rendszerességére, a táplálkozási elõírások betartására és arra,
hogy betegségébõl adódóan mennyire terhelheti meg önmagát.

A krónikus beteg ember nap mint nap átéli azokat a korlátokat, me lye -
ket betegsége állít elé. Ezt méginkább felerõsíti az a modern fitnesz és
szépségideál, amivel az élet minden területén találkozunk. „Valamilyen
egészségi károsodás szociális következményei felmérhetetlenek abban a
korban, amely az emberek számára életideállá tette a 20 és 30 év közötti
kort, amikor az ember testi, lelki, szellemi és szexuális képességeinek csú -
csán áll. Nagy társadalmi és egyéni befektetéseket invesztálnak abba, hogy
ehhez a célhoz és ideálhoz lehetõleg minél hosszabb ideig és minél köze -
lebb jussanak. Nem csak az orvostudomány, hanem számtalan szolgálta tá -
si terület ösztönzi a fitnesz és szépség témájával a konjunktúrát, amely nek
az élet korlátlan élvezetéhez mint irányt adó állapothoz kell vezetnie.”5

A krónikus betegségek az elé a kérdés elé állítják a beteget, hogyan
tud ja és mennyire képes hordozni azt a betegséget, amely vissza nem for -
dítható, legfeljebb szinten tartható vagy a betegség elõrehaladásának fo -
lya mata lassítható. Talán a krónikus betegek értik leginkább annak a jungi
kijelentésnek az igazát, miszerint „az élet halálos kimenetelû betegség”.

III. A krónikus beteg ember egzisztenciális és hitbeli kérdései

A krónikus beteg szerepe gyökeresen változik meg a családban, munkahe-
lyén, közvetlen környezetében. Újra meg újra visszatérõ kérdései: „Ho -
gyan fogad el környezetem betegségemmel? Hogyan tudom elfogadni ma -
gam így a körülöttem élõk között?” Ám legalább ilyen súlya van annak a
kérdésnek, amely a bûn és betegség kapcsolatára keresi a választ.
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Régi keletû, de ma is élõ az a következtetés, hogy a betegség a bûn kö -
vetkezménye és Isten büntetése. A beteg ma is ezt kérdezi: „Mi a bûnöm?
Mit vétettem, hogy ilyen szenvedést kell elviselnem?” Bûntudat kínozza,
és va lamely múltbeli tettben keresi (nem csak õ, hanem a körülötte élõk
is!) jelenlegi szenvedése okát. Jób barátai intik Jóbot, hogy forduljon Is -
ten hez, vallja meg bûnét, hogy Isten újra elfogadja õt. (Jób 5,8kk) A vakon
szüle tett ember történetében a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy ki
vét ke zett: õ vagy a szülei. (Jn 9,1k) 

Jézus visszautasítja ezt az emberi logikát, és nem hagy helyet emberi
számítgatásoknak. Egészen más oldalról közelít, amikor magát a bûnt ne -
vezi betegségnek: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, ha -
nem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem
hogy a bûnösöket”. (Mk 2,17) Ezzel egyrészt elutasítja a bûnös morális el -
íté lését. Másrészt világossá teszi, hogy az ember életének egészét átjárja a
bûn, és õ mint orvos ezt a legnagyobb betegséget hivatott meggyógyítani.

Kétségtelen, hogy számtalan krónikus megbetegedés visszavezethetõ
valamely helytelen életfolytatásra. Ha azonban minden megbetegedés okát
valamely konkrét bûnben vagy helytelen életfolytatásban keresnénk, a pe -
la gianizmus hibájába esnénk, mely szerint a bûn helytelen magatartás,
ami olyan komoly következményekhez vezet, mint például a betegség. Ez
a sematikus gondolatmenet nem állja meg a helyét sem az egyes ember
éle tére nézve, sem pedig a világot üdvözíteni akaró Isten és az ember kap -
csolatát tekintve. Nem egyszerûen az ember helyes és helytelen lépéseinek
sora határozza meg kiszámíthatóan az ember életét. Sokkal igazabb a bûn
és betegség kapcsolatának vizsgálatánál is az a lutheri gondolat, mely azt
hangsúlyozza, hogy az ember Isten elõtt egyszerre igaz és bûnös. Krónikus
betegségeknél az esetleges helytelen életfolytatás következményei nem tûn -
 nek el. A betegség megmarad akkor is, amikor az ember felismeri és meg-
vallja a betegsége okozta helytelen életfolytatást. Ám azáltal, hogy mind -
ezt Isten színe elé viszi, esélye van arra, hogy elfogadja életének ár nyé kos
oldalát és az abból adódó fogyatékosságot, mint „testében meglévõ tövist”. 

IV. Jézus a (krónikus) betegek orvosa és lelkigondozója

Az evangéliumokban gyakran találkozunk történetekkel, melyek szenvedõ
sze replõi krónikus betegek. Ide tartozik a béna, akit a ház tetejét megbont -
va négyen vittek Jézushoz (Mk 2,1kk), a leprás, akit Jézus érintéssel gyó-
gyít meg (Mk 1,40kk), a gadarai megszállott (Mk 5,1kk), a süketnéma
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(Mk 7,31kk), a bétsaidai vak (Mk 8,22kk), a néma lélektõl megszállott
(Mk 9,14kk). Joggal feltételezhetjük, hogy Máté evangéliumának felszólí -
tá sa (Mt 25,31kk) krónikus betegek meglátogatására is vonatkozik.

A krónikus betegek helyzetét különösen szemléletesen ábrázolja János
evangéliuma a Betesda tavánál fekvõ beteg meggyógyításának történeté -
ben. Különösen hangzik Jézus kérdése, melyet feltesz a beteg embernek,
aki hosszú idõ óta fekszik tehetetlenül a Betesda tavánál: „Akarsz-e meg-
gyógyulni?”. A beteg ember eddigi sokévi tapasztalatából merítve válaszol:
„Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a me -
den c é be. Amíg én megyek, más lép be elõttem”. Eddigi tapasztalatai alap -
ján és emberi mérték szerint már nem számol a gyógyulással. Válasza a
krónikus beteg ember tipikus helyzetét mutatja. Lemarad a többiek mö -
gött, magára van utalva és erre már be is rendezkedett. Életfolytatása és
élethez való hozzáállása szomorú tapasztalaton alapszik: „Nem várni sem-
mit, hiszen utána csak a csalódás következik”.

V. A krónikus betegek lelkigondozásának sajátosságai és célja

Hans Senn Der „hoffnungslose Fall” in der Gemeindeseelsorge (A „re -
mény telen eset” a gyülekezeti lelkigondozásban) címû mûvében a króni -
kus betegek lelkigondozásával foglalkozik. Vizsgálódásait valós esetek le -
írá sával kezdi és azok kapcsán vonja le következtetéseit.6 A következõ
eseteket hozza példaként:

• Reménytelenül öregedõ élet: L. Kuno
• Reménytelenül kiüresedett élet: H. Gerda
• Reménytelenül boldogtalan élet: W. Verena
• Reménytelenül bezárt élet: V. Urban
• Reménytelen sors: M. Lea
• Reménytelenség a haldoklásban: F. Ernst

A szerzõ a reménytelenség szóban foglalja össze azokat az életérzése -
ket és problémákat, amelyekkel a kapcsolatban mind a lelkigondozott,
mind a lelkigondozó találkozik. A krónikus betegek lelkigondozásának
alapvetõ problémája, hogy a lelkigondozói kapcsolat nem zárul le meg-
nyugtatóan. Más lelkigondozói esetekben egy konkrét krízishelyzetrõl
(például szuiciditás, gyász folyamatában való megrekedés, házassági krí -
zis) van szó, amelynek feldolgozásában és megoldásában segít a lelkigon-
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dozó. Ez a folyamat többnyire oda vezet, hogy a probléma feldolgozása
után a lelkigondozó elengedheti kliensét. Ezzel szemben a krónikus beteg
ál landó krízishelyzetben van, és nagyon csekély esély van arra, hogy álla -
po tát olyan módon tudja elhordozni, hogy ne legyen szüksége folyamatos
lelkigondozói segítségre.

A fent elmondottak azt is jelentik, hogy a lelkigondozó nem számíthat
a szó szoros értelmében vett lelkigondozói „sikerre és eredményre”. A be -
teg részérõl gyakran találkozik a kilátástalansággal, az elutasítással, a re -
zig náltsággal, a reménytelenség érzésével. Sokszor szembesül azzal, hogy
a lelkigondozott lelkiállapotában nincs kimozdulás, elõrelépés. Ez a lelki -
gon dozóban magában is a reménytelenség érzését kelti. Ez igazi terhelhe -
tõ ségi próba abban az értelemben, hogy újra meg újra megfogalmazódik
benne a kérdés: „Van-e értelme? Érdemes-e ezt tovább csinálni?”

E kérdések felvetõdésekor elõfordulhat az, hogy a lelkigondozó úgy
dönt: kilép a kapcsolatból és olyan területet keres, amely több látványos
si kerrel kecsegtet. Az is lehet, hogy lelkiismerete ezt nem engedi, azonban
olyan hibás védekezési mechanizmusokhoz folyamodik, melyek egyik fél
szá mára sem teszik hasznossá a kapcsolatot. Ilyen lehet az elítélés, amikor
a lelkigondozó nem tud együttérezni a másik kétségeivel, félelmeivel. Az ige -
 hirdetés, imádság, igeolvasás túlzott erõltetése. A nem valódi és ezért „ol -
csó” vigasztalás. Az elterelés, melynek formája lehet a racionális kiokta tás,
a probléma bagatellizálása, a beszélgetés más problémákra való terelé se.

A krónikus betegek lelkigondozása nagyon tudatos odaszánást és önis-
meretet igényel. A lelkigondozónak ismernie kell „a terep” nehézségeit, il -
let ve kezelnie kell az önmagában felvetõdõ kétségeket, negatív érzéseket.
Szük séges tisztáznia, hogy munkájából mennyi idõt tud és akar erre szán-
ni. Hasznos, ha kapcsolatot tart e témával foglalkozó szakemberekkel és
ön  se gítõ csoportokkal. Szükséges az is, hogy találjon olyan szakembert,
aki vel – mintegy külsõ szemlélõvel – beszélhet tapasztalatairól, esetleges
meg fá ra dásáról, kiábrándultságáról és természetesen örömeirõl (szuperví -
zió). Csak így képes hosszú távon egészséges hittel és lélekkel e területen
te vé kenykedni.

A lelkigondozó motivációja, hogy vigasztalja, segítse, kísérje a bajban
lévõ embert. Erre indítja egyrészt Jézus küldõ szava, másrészt Jézus szere -
te tének személyes megtapasztalása. A krónikus beteghez fûzõdõ kapcso -
lat ban a lelkigondozó legbensõbb hitének kell szóhoz jutnia, hiszen egy
rendkívüli feszültséget kell kezelnie. Egyrészt együtt érez az emberi re -
mény te lenséggel, másrészt pedig a Krisztusban kapott reménység határoz-
za meg életét. Mások szenvedésével csak korlátozott mértékben tudunk
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együtt érezni. Bonhoeffer megállapítása szerint a hívõk feladata egy igazi
együttérzés, „amely nem félelembõl, hanem Krisztus megváltó és megsza -
badító szeretetébõl táplálkozik”.7 Csak ennek a szeretetnek a megismeré -
sé vel és megtapasztalásával képes valaki teljes odaadással a másik ember
szen vedése felé fordulni. 

VI. A krónikus betegek lelkigondozásának célja
és jótékony hatása a gyülekezetképzésben

Amikor krónikus betegek lelkigondozását végezzük, többféle kívánatos cél
jelenik meg elõttünk. Szeretnénk, ha a beteg felismerné, hogy életének így
is van értelme és célja. Szeretnénk, ha nehéz helyzete ellenére Istenre
mint szeretõ és gondviselõ atyára tekintene. De tapasztalataink azt mu tat -
ják, hogy ezek az ideális célok nem mindig valósulnak meg teljes egészé -
ben. El kell fogadnunk, hogy lelkigondozói gyakorlatunkban vannak „ese -
tek”, melyek valóban reménytelennek tûnnek. A lelkigondozó feladata,
hogy a beteg mellé álljon, és kísérje õt akkor is, amikor az nem tud remél-
ni. Így valósulhat meg egy olyan találkozás, amelyben megérzi és átéli,
hogy megértik, elfogadják és reménytelenségében is szeretik önmagáért.
Ilyenkor szavakkal vagy szavak nélkül Krisztus elfogadó szeretetét köz ve -
tít jük, akirõl Wolfensberger így ír: „Ismerek egy orvost. Mértéktelenül
nagy, szerény és jóságos. Mindenki számára ott van, aki õt akarja. Ismerem
õt. Elõtte senki sem jelentéktelen. Nem ismer reménytelen esetet.”8

A krónikus betegek lelkigondozását nem szemlélhetjük a gyülekezet
éle tétõl elszigetelten. A betegek jelenléte és Jézus küldõ szava arra köte le -
zi a gyülekezetet, hogy foglalkozzon életükkel és szenvedéseikkel. Más -
részt pedig emlékeztet az emberi élet árnyékos oldalára. Arra, hogy az
élet hez hozzátartozik az egészség és a betegség, a növekedés és a fogyás,
az öröm és a bánat kettõssége.

Az is gyakori tapasztalat, hogy sokszor krónikus betegek a legtevé ke -
nyebbek a gyülekezetben, és õk hatnak a legélénkítõbben a gyülekezet éle -
té re, mert az egészségesek gyakran csak önmagukkal foglalkoznak. A meg -
ta pasztalt szenvedés és a megtapasztalt szeretõ odafordulás érzéken nyé és
figyelmessé teszi õket arra, hogy észrevegyék mások szükségét, és odafordul -
janak a szükséget szenvedõkhöz. Igaz az a megállapítás, hogy „gyülekezet
nem létezik azon az áron, hogy kirekeszti a gyengéket és be tegeket, ha nem
csak azon az áron, hogy közösségébe vonja õket”.9 A gyü le kezet ezáltal
arról a szeretõ Istenrõl beszél, aki valóban nem ismer re ménytelen esetet.
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Feldolgozást segítõ kérdések

1. Mit gondol, milyen témákat kellene érintenie egy beszélgetés során, ame-
lyet valamilyen krónikus betegségben szenvedõvel folytat? Miért válasz-
taná éppen ezeket a témákat?

2. Milyen dogmatikai tételekkel és milyen szentírási igehelyekkel tudná cá -
folni azt a ma is gyakori nézetet, hogy az ember bármilyen betegsége az
általa elkövetett bûnök egyenes következménye?

3. A lelkigondozó számára milyen veszélyeket rejt magában a krónikus bete -
gek gondozása?

4. Milyen lehetõségeket jelent a krónikus betegek jelenléte a gyülekezetben
a gyülekezetépítés szempontjából?
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Kísérõ szolgálat súlyos betegek mellett

t

I. Igazság a betegágy mellett

Ha valakinek haldokló vagy súlyosan beteg pácienssel bármilyen dolga,
fel adata akad – különösen a terápia szó klasszikus értelmében –, akkor
min denek elõtt – a szakmai felkészülés mellett – szembe kell néznie egy
sor morális és etikai kérdéssel. Ezeket a kérdéseket tisztességesen fel kell
mérni és át kell gondolni, hogy ne csak szakmai felkészültsége legyen a
betegekkel vagy haldoklókkal foglalkozóknak, hanem spirituális is. Lelki
és szellemi törõdéssel kell a pácienseink felé fordul ni, ami komoly fele lõs -
séggel jár együtt, és arra indít, hogy elgondolkodjunk olyan kérdések fe -
lett, amelyeket az „igazság a betegágy mellett” foglal össze.

Egyáltalán, tudhatjuk mi, hogy mi az „igazság”? Lehetünk-e olyan po -
zí cióban, amikor bizonyosak lehetünk az „igazság” felõl? Fel tudjuk-e mér -
ni a páciens lelki kapacitását, hogy mennyire képes szembenézni az igaz -
ság gal? Képesek vagyunk-e olyan ember- és betegismeretre szert tenni,
hogy megláthassuk, melyik páciens milyen mértékben képes elhordozni az
igazságot? Vajon mekkora igénye van a páciensnek arra, hogy megtudja az
igazságot? Tényleg akarja tudni az igazságot? Mennyit mondhatunk el le -
gitim módon az igazságból az érintett páciens vagy páciensek számára?
Vagy milyen formában mondjuk meg? Három lehetséges forma van: 1) a
diagnózis formájában, 2) a prognózis formájában, 3) vagy a kezelés során
ismeri fel a maga helyzetét. Mi az alapja a terapeuta tekintélyének? Mire
alapozza a terapeuta a – szakmai – tekintélyét, amikor terápikus szolgálat -
ra vállalkozik a beteggel szemben? Tudnom kell, hogy milyen világnézeti
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alapon szólalok meg, milyen alapon teszek bármit is! Milyen jogi és morá -
lis megfontoláso kat kell figyelembe venni ahhoz, hogy el tudjam dönteni,
mi az, ami a pá ciens javát, érdekeit szolgálja? Milyen transzcendens (val-
lási) és lelki ös szefüggéseket érintünk itt, amikor az általunk ismert igaz -
ságról beszé lünk? Tisztában vagyunk-e azzal, hogy az élet határ helyzetei -
ben nagyon mély, a transzcendencia felé irányító kérdések vetõdnek fel a
hétköznapi problémák felszíne alatt? Olyan kérdések, amelyeknek transz-
cendens, azaz vallásos vonatkozásai is vannak, mert az élet határhelyzetei -
ben az emberi lé lek és szellem magasabb rendû igazságok felé fordul, ám
a mi redukcionista gondolkodásmódunk ebben nem nyújt sem miféle segít-
séget. 

Súlyos betegem: már tudott mindent – amit egy értelmes laikus tudhat – a be -
tegségérõl és a halálos kimenetellel is tisztában volt, de sem a családtagokkal, sem
az ápoló személyzettel errõl egyetlen szót sem volt hajlandó beszélni. Beszélge té -
se ink egyik témája éppen az volt, hogy miért nem tud senkivel sem kommunikál-
ni saját helyzetérõl. Sorra vette a körötte megforduló személyeket, és a következõ
képletet állította fel:

– a vizitelõ orvos és társasága komolyan, de keresztülnéz rajtam, csak a lapo -
kat, a dokumentumokat nézik, engem nem látnak, legfeljebb egy kedélyeskedõ
mellékmondata van valakinek,

– a nõvérek sosem érnek rá, nagy futásban vannak,
– családom tagjai jönnek és mennek, és mindig csak magukról beszélnek, vagy

a hobbikertrõl, vagy a szomszéd házaspár veszekedéseit mesélik, meg arra biztat-
nak, siessek meggyógyulni, mert sok a dolog.

Vagyis vele nem törõdik senki! Illetve: a szakma törõdik, de nem vele,
ha nem az esetével, õ egy eset, õ egy lelet. Pedig a betegnek arra lenne
szük sége, hogy vele törõdjenek, hogy az érzelemvilága szólalhasson meg,
hogy azt mondhassa ki, amit érez. Éppen ezért is nagyon fontos E. Kübler-
Ross fázisait ismerni. A kutatásokra támaszkodó fázisok ismeretében már
adekvá tab ban, értõbben és õszintébben beszélgethetünk a beteggel. Nyil -
ván va ló, az õszinte szótól való félelem a halál közelsége okozta emocioná -
lis felkészültség függvénye.

Visszatérve a morális és az etikai kérdésekre, tudnunk kell azt is, hogy
mennyire bánhatunk szabadon az igazsággal, és hogy mivel nem veszé-
lyeztetjük a terapeuta és a páciens közötti viszonyt. Tehát az õszinte szó
élettere a terapeuta és a beteg közötti atmoszféra, az interperszonális kap -
csolattér. Ha egészséges, nyitott, szeretetteljes, elfogadó spiritualitású ez a
kap csolattér, abban megszületik az õszinte szó, és meghitt beszélgetések
ala kulhat nak ki. Különleges lelkipásztori feladatról, küldetésrõl kell be -
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szél  nünk. A lelkipásztor lehetõsége nagyobb, mint a terapeutáé, ha meg -
tanul ta és ismeri a pszichés processzusokat, történéseket. Azért nagyobb,
mert az evangéliumra, Krisztus ígéretére támaszkodva közelíthet a beteg
felé. A lelkész felkészültségének kettõsségét kell hangsúlyozni: az ige is -
me rete, va lamint az emberi lélek ismerete.

Továbbá kérdés a betegágy mellett az adagolt igazság is. Milyen komp -
romisszumokat lehet és szabad kötni, és mi a szerepe a pia frausnak? Vagy
ar ra a kérdésre is tisztázott választ kell adnunk, hogy vajon a páci ens sel
folytatott beszélgetésünk során másképpen kell-e viselkednünk és beszél-
nünk, mint amilyenek alapjában véve vagyunk. Látni kell, vajon mi lyen a
beállítottsága ennek a mai, pácienssé váló generációnak a terapeutával
szemben. Ma milyen elvárások, beállított sá gok vannak? Ilyen és hasonló
kér dések azért szükségesek, hogy szellemi képletünket is tisztázzuk, mit is
akarunk a betegágy mellett. Mi a küldeté sünk? Mi a hivatásunk? Ki a meg-
bízónk? 

Tekintettel a terapeuta azon felelõsségére, hogy információt kell köz -
ve tí tenie, az ezzel kapcsolatos lehetséges magatartásformák sorát Oliver
Wendell Holmes egy olyan bucsúbeszédének a klasszikus prózájával kezd-
jük, amit 1871-ben a Bellevue Hospital College végzõsei elõtt tartott. 

„Teljesen mindegy, hogy mennyire feszülten és mereven tekint a beteg
az Önök arcára, soha se legyen módja arra, hogy sorsát arról leolvassa.
Ameddig van remény, legyen az arcuk vidám és derûs, és komolyabb hely -
zetben pedig könnyed, ha már csak a rezignációnak lenne helye. Egy or -
vos arcának olyannak kell lennie, mint egy diplomatáénak, vagyis kifür -
készhetetlennek. A természet, ez az öreg képmutató természet nagyon jó -
té kony; olyan illúziókkal tudja kábítani a beteget vagy a haldoklót, ame-
lyek sokkal jobbak bármilyen fájdalomcsillapító gyógyszernél. És ha mégis
adód nának kényszerítõ körülmények, hogy egy páciensnek fel kellene tár -
niuk az állapotát, akkor nagyon gondosan és megfontoltan járjanak el, de
árul ko dó arcvonásaikkal sose mutassák ki fenntartásaikat, aggodalmai kat...

Az Önök páciensei nem tartanak igényt az Önök által ismert teljes igaz -
ság ra, csak arra, hogy milyen gyógysze re ket hor danak maguknál a gyógysze -
res táskájukban, amikor olyan gyógy sze rek rõl van szó, amelyek a betegséget
legyõzhetik. A beteg páciens nek mindig csak annyit kell megmondani az igaz -
ságból, amennyi jó a szá má ra. Meg fi gyel tem, hogy mellkasvizsgálat közben
hogyan torpant meg vá ratlanul egy or vos, amikor a kulcscsont kopogtatása
közben furcsa zörejeket hallott belülrõl – olyan volt, mint a vadászkutya ve -
zér, amikor éppen az erdei szalonka nyo mát megtalálta vagy ráérzett. Önök
emlékeznek arra a spártai fiúra, hogy milyen rezzenéstelen arccal tartotta
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rejtve a rókát a köpenye alatt, mi közben az belerágta magát a testébe. Amire
ez a spártai fiú a szenvedései kö ze pette képes volt, azt Önöknek is meg kell
tanulniuk azoknak érdekében, akiknél a betegség az életfontosságú szervekbe
rágta be le magát a maga semmisítõ fogaival. Rettenetes dolog lenne elvenni
a re ményt az embertõl, még akkor is, ha az csak egy evilági remény.”1

Modern szemléleti módszer tükrözõdik vissza abban a vizsgálati beszá-
molóban, ami a Medical Tribune 1961. május 8-i számában jelent meg.
1300 orvos válaszolta meg a következõ kérdéseket: „Ha diagnosztizálják a
rákbetegséget, (1) megmondja-e a páciensnek, (2) mond neki valami
megnyugtatót, (3) vagy nem a pácienssel, hanem a család egy másik tag -
jával közli?” A következõ eredmény született: 57% azt mondta, hogy az
(1)-nek megfelelõen megmondja az igazságot. 43% viszont mond valami
megnyugtatót. Ez úgy értendõ, hogy az igazságot bizonyos esetekben
megnyugtató elemekkel kell vagy lehet összekapcsolni. 86% pedig azt
mondta, hogy „mindig az egyes esettõl függ, hogy mit mondunk a pácien -
seknek.” 44% azt mondta, hogy „mindig a háziorvosnak kell eldöntenie,
hogy mit kell közölni a pácienssel.” 17% állította:  „a pácien sek általában
sejtik, érzik az igazságot, úgyhogy éppen ezért meg is lehet ne kik monda -
ni.” Amikor maguknak az orvosoknak kellett személyesen konfrontálódni
a kérdéssel, hogy õk tudni szeretnék-e az igazságot, ha eset leg rákban be -
tegednének meg, a megkérdezett orvosok 92%-a vála szolt „igen”-nel.
Meg vizsgálták a megkérdezett orvosok korát is, és azt találták, hogy a fia -
ta labb orvosok (40 év alatt) jobban hajlottak arra, hogy meg kell mondani
a páciensnek az igazságot, mint az idõsebb kollégák.

Tehát az 1871-es dokumentum még a teljes hallgatást követeli meg az
orvosoktól, az 1961-es felmérés szerint ez már jelentõsen megváltozott.
Ennek a változásnak oka az is, hogy ma a pácienseknek sokkal nagyobb –
laikus – orvosi tu dá suk van, mint korábban volt. Ma a páciensek jelentõs
része jól-rosszul, de felkészül a saját betegségébõl. Tehát ma nehezebb
helyzetben van az orvos, ha teljesen el akarja hallgatni a betegség valódi
természetét (lel készként is tapasztalatom ezt a többlet-tudást, gyakran elõ -
fordul, hogy orvosi végzettséggel nem rendelkezõk kiselõadást tartanak
be tegségükbõl, a kezelésbõl, a gyógyszerezés önállóságát ne is említsük).
Továbbá fokozott mértékben tisztában van az ember azzal, hogy a halál
nemcsak egy biológiai ese mény, hanem annak lélektani, szellemi (pneu-
matikus) és társadalmi je len tõsége is van. (Tehát a hármas dimenzió a bio -
ló giai mezõn túl: pszichológiai, pneumatológiai és szociológiai.) S ezeket
nem sza bad figyelmen kívül hagyni. Eissler2 írja, hogy a páciens tudat alatt
tud ja, hogy ha közel van a halála; Hermann Feifel3 is alátámasztja azt a

IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

192



teó ri át, hogy a halál sokkal több, mint biológiai esemény, vagyis sok más
olyan faktort is figyelembe kell venni, amelyek kívül esnek a gyakorló or -
vos hatókörén. Másrészt a lelki beállítottság is jelentõsen megváltozott,
ezért az ember alapvetõ érdeklõdése a terápikus álláspont szemszögébõl
megragad ható igazság iránt dicséretesebb, mint az, hogy valaki illúzióktól
vagy hazugságoktól teszi függõvé az életét. Ez a folyamat az igazság intui -
tív elõtérbe helyezését eredményezte. Az a kérdés: mit akar hat a páciens
jobban? Õszinte igazságot-e, vagy kábító illúziót és hazugságot? A mai
vizsgálódások és felmérések arra mutatnak, hogy a betegek többsége az
igazságot akarja, nem az illúziót, és különösen nem a hazugságot.

Ezt az utolsó tételt Weisman és Hackett különösen is hangsúlyozzák a
„Die Be handlung von Sterbenden” címû értekézésükben4: „Úgy véljük,
hogy az a reménység és optimizmus, amit a haldokló vagy halá lo san beteg
páciensek láthatóan mutatni igyekeznek, csak olyan masz kok, ame lyeket
azok miatt erõltetnek magukra, akikkel éppen dolguk akad, és egyáltalán
nem önmaguk miatt. Továbbá az a véleményünk, hogy az az orvos (illetve
az a kezelõ személy), aki csak hamis reménységet és ha mis optimizmust
tud felkínálni, lecsökkenti az igazi és õszinte beszélge tés, kapcsolatterem -
tés, gondolatcsere lehetõségét, és így kockáztatja azt a chance-ot, hogy va -
lódi segítséget nyújtson a páciensnek.” 

Ezután azt fejtegetik, hogy ha az orvos és páciense nem értik meg egy -
mást, akkor mindketten a magányosság érzését élik át, majd így folytatja:
„Az egy nagy tévedés, ha az orvosok azt gondolják, hogy a haldokló pá -
cienseik elhiszik azt, amit elõttük mondanak, és hogy kapva kapaszkodnak
a nekik nyújtott reménységbe, mintha arra kétségbeesetten szükségük len -
ne. Vannak olyan páciensek, akik nagyon igénylik, hogy a beszélgetésben
csak az igazság hangozzék el, s ha ez az igényük megsérül, ak kor kön nyen
minden bizalmukat elvesztik aziránt, aki ezt az elvárásukat meg sér tet te.
Ugyanis a haldokló páciens sokkal kétségbe eset tebben keresi a kommuni -
kációt és a kapaszkodás lehetõségét a többiekkel, mint más pácien sek. A
haldoklás legsúlyosabb terhe a magány, és ebben a helyzetben csak az em -
beri melegség és közelség az egyetlen és igazi gyógyszer. Ez a leg fõbb oka
annak, amiért annyira ki állunk a betegágy melletti igazságért. A haldokló
beteg kezelése során az orvos legegyszerûbb módszere az, hogy elhallgat-
ja az igazságot, és a pá ci ens által gyakorolt tagadást támasztja alá, erõsíti
meg. Valószínû, hogy vannak olyan esetek, amikor ezzel a takti kával kell
élni, de eddig még nem találtunk egyetlen egy olyan abszolút meg gyõzõ
bi zonyítékot sem arra nézve, hogy az igazságnak káros hatása lenne.
Gyakran elõfordul, hogy az orvos a páciens hallgatását az esetleges halálá-
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val kapcsolatban tévesen, de annak bizonyítékaként látja, hogy a pá ciens
si kerrel tagadja a tényeket... Véleményünk szerint tévedés azt gondolni,
hogy mindenki ugyanolyan kimondhatatlan félelmet érezne a halállal
szemben. Inkább azt gondoljuk, hogy szinte teljesen lehetetlen az, hogy a
haldokló embertõl távol tartsuk közeledõ halála tudatát, és hogy helytelen
az a kísérlet, hogy azt az embert, aki a végsõ magánnyal áll szemben,
elvakultan egy belát ha tatlan izolációba kényszerítsük bele.” 

Több, mint valószínû, hogy a betegágy mellett az igazság elhallgatása
inkább az orvos, az ápolószemélyzet, a családtagok védelmében történik,
mert nekik mint még egészségeseknek esik nagyon nehezükre szembesülni
a halállal. Nem mindig a beteg vagy a haldokló érdekében történik ez a szi -
lencium. A tudat mélységének és szélességének kutatása azt jelzi, hogy a
halál összefüggésében sokkal tágabb az ember tudatvilága, mint a hét köz -
napi dolgok esetében, azaz hogy részünk van egy mély, a racionalitáson
messze túlmutató tudatban, amit még az állatvilág bizonyos részeiben is
felismerhetünk. (Vagyis az ember tudata sokkal tágabb annál, mint ameny -
nyit a racionális tudat jelent. Az állatvilágon belül egy bizonyos szint felett
a haldokló vagy halálra készülõ állatok „tudják”, hogy kimúlnak, ezért meg -
teszik a szükséges intézkedést, pl. elrejtõznek. 12 éves, kedvenc Bokszer
kutyám is megdöbbentõ tanúbizonyságát adta annak a benne le võ, titok -
zatos intelligenciának, hogy mielõtt kimúlt volna, egyrészt a ma ga módján
elköszönt mindenkitõl, másrészt egy teljesen egyszerû udvar leg rejtettebb
helyét találta meg, és ott szenvedett ki. Ilyen értelemben be szél he tünk ar -
ról, hogy az ember racionális tudatvilágán kívüli tudat is lé te zik – vö. tu -
dattalan –, olyan, amit az állatvilág bizonyos részeiben fe dez he tünk fel.) 

A problémát még az a tény is komplikálja, hogy egy olyan, minden or -
szágot átfogó kultúrkorszakban élünk, amelyikben a létezés természete az
élet biocentrikus látásmódjától az egzisztencia pszichocentrikus értelmezé sé -
re áttolódni látszik. De a régi szemlélet egy részéhez még makacsul ra gasz -
kodunk; ezért lesz nagyon nehéz az, hogy az új idõk állította követel mé -
nyek teljesen tudatosított és felismert változásokat érjenek el. Ennek a fel -
ismerésnek az áttörése nem egyenletes, és az új felismerésekhez való al -
kal mazkodás nem úgy történik, hogy a megszokott cselekvési módszerek
teljesen átalakulnak, hanem csak a lassú modifikációval lehet számolni.
Te hát nagyon fontos, hogy ezt a biocentrikus létértelmezést a pszichocen-
trikus egzisztenciaértelmezés váltsa fel, de csak a lassú modifikációval szá-
molhatunk.

Olykor magától a pácienstõl indul ki ez az új látásmód.
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Íme két eset. A lelkész súlyos beteget látogatott meg, és a követke zõ beszélge -
tés alakult ki: 

A beteg: „Lelkész úr, tudom, hogy nagyon beteg vagyok, de nem tudom, meny -
nyire. Itt senkitõl nem kapok és nem is várhatok el felvilágosítást. De ha meg kell
halnom, akkor tudni szeretném. Mert ez az árnyékbokszolás rettenetes. Ön ugye-
bár nem hazudna nekem? Igaz? Mi a helyzet velem?”

Lelkész: „Igen. Ön nagyon beteg. De amit tõlem kérdezett, az orvosi kérdés,
megválaszolására nem én vagyok az illetékes. De tisztában vagyok azzal, mennyi -
re fontos lehet Önnek a válasz. Úgy gondolom, beszélek dr. W-vel errõl, hogy meg-
tudjam, õ mit mond.”

Ezek után megkereste a lelkész a korházi orvost, és beszámolt neki a páciens-
sel folyatott beszélgetésrõl. Az orvos elgondolkodott, és rövid hallgatás után ezt
vá la szolta: 

Orvos: „Talán jobb, ha beszélünk T. úrral. Jöjjön, én majd beszélek vele.”
A betegágynál dr. W. egészen nyíltan hivatkozott a lelkésszel folyatatott be -

szél getésre és arra a kérdésre, amit a beteg tett fel neki. Ezt mondta: „Nem beszél-
tem Önnek résztelesen a kilátásokról, mert a betegségének van egy csomó olyan
része, amelyek rejtélyesek a számomra. Önnek egy makacs vesegyulladása van, és
eddig semmiféle megszokott gyógyszerre nem reagált; vérképe azonban ennek el -
lenére nagyon jó, és a szíve is igen jól bírja ezt a plusz megterhelést. Az olyan ese -
tekben, mint az Öné is, váratlan, elõre nem látható dolgok tudnak történni, ame-
lyeknek vagy ez, vagy az a kimenetele. Tehát nagyon figyelmesen foglalkozunk az
esettel, és minden ismert módon kezeljük ezt az infekciót. Mindent megmondtam
Önnek most, amit csak tudok, és a továbbiakban is közölni fogom majd, mihelyt
testi állapo tában jelentõsebb változás következne be. Ön is, a lelkész úr is tudnak
nekünk se gíteni, igényeljük is mindkettejük segítségét. Amit és amikor csak akar,
tessék tõ lem kérdezni, és én tõlem telhetõen megválaszolom a kérdéseit, amennyi -
re csak tudom becsületesen. Megegyeztünk? Hát ennyi lenne. Majd gyakrabban
nézek be Önhöz.”

Miután az orvos elment, a beteg ezt mondta a lelkésznek: „Micsoda megköny -
nyebbülés, ha az ember tisztában van azzal, hogy állnak a dolgai. Borzasztó, ami -
kor az embernek fogalma sincs semmirõl, egyszerûen csak hever kiterítve az
ágyon, és egész idõ alatt sötét gondolatok keringenek a fejében. Az embernek
még is csak joga van tudni, hogy mi a helyzet vele. Nem?” 

A lelkész és a beteg egy kis ideig még beszélgettek, majd a lelkész röviden
imádkozott az orvosért, és azért is, hogy a beteg életében aktivizálódjanak a gyó-
gyító erõk. A páciens a következõ napokban jobban aludt, és a gyulladása is vissza -
hú zódott. Bizonyára jelentõs mértékben járult hozzá a javuláshoz az, hogy a beteg
megszabadulhatott a szorongásaitól azáltal, hogy megtudta a vele kapcsolatos
igazságot. 

w w w

Olykor a család tesz lépéseket. Így történt L. úr esetében is. Makacs hányingerrel,
émelygéssel, rosszulléttel és periodikusan fellépõ fájdalmakkal szállították kor -
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házba. A diagnózis szerint operálhatatlan gyomorrákról van szó. Szorongás és fé -
lelem uralta a betegszoba atmoszféráját. Az orvos a kitartó kérdezõsködése mi att
félrevonta a feleséget, és elmondta neki férje állapotát, de nyomatékosan hívta fel
arra a figyelmet, hogy nem lenne jó, nem lenne okos dolog, ha ezt L. úr is meg-
tudná. Néhány nappal késõbb azt állapította meg az orvos, hogy a betegszoba at -
mosz férája teljesen megváltozott. Valami, korábban nem tapasztalható melegséget
és emberi összetartozást érzett a szobában. S mikor az orvos erre utaló megjegy -
zést tett, L-né egészen nyíltan ezt mondta neki: „Doktor úr, sajnálom, de nem tud -
tam teljesíteni a kérését. Férjem és én sohasem csaptuk még be egymást, most sem
voltam rá képes. Miután rákérdezett, én becsülettel feleltem neki. A rettenetes
kényszer így tört meg. Jobb így. Közösen jobban el tudjuk hordozni, mint ugyanazt
külön-külön magunkban s egyedül. Így mindenrõl tudunk beszélgetni, nincsenek
titkaink, és így meg tudjuk osztani egymással a jót is, meg a rosszat is.” Még az or -
vos is egy bizonyos megkönnyebbülést élt át.

Persze mindez nem azt jelenti, hogy teljesen veszélytelen lenne úgy be -
szélni a teljes igazságról, ahogyan azt az orvos látja. Az orvosi praxis ismer
természetesen sokféle veszélyt is. Ahányszor csak penicillin injekciót ad -
nak, mindig fennáll a lehetõsége egy ellentétes reakciónak. Mindig bi zony -
talan, hogyan reagál valaki egy bizonyos orvosságra, és az orvosság, a gyógy -
szer alkalmazása mindig az egyes ember reakciójától függ. Nagyon sokféle
faktortól függ az, hogy mennyire van meg a képessége egy-egy em bertár -
sunknak az igazság elviselésére, erre minden egyes esetben csak a gyakor -
lat adhat felelet. De azoknak a felismeréseknek a segítségével, me lye ket az
igazság alkalmazásával nyertünk, tudatosíthatja bárki magának a pozitív
terápikus hatásoknak egyre növekvõ mértékét, amelyeket akkor él át a pá -
ciens, amikor a test háztartására ható imponderábiliákat is figye lembe
vesszük. Impoderábiliák: olyan hatások, amelyeket alig lehet észre ven ni,
végtelenül finom dolgok tehát, látszólag jelentéktelenek. Nagyon sokszor
nem tudjuk, hogy milyen jelentéktelennek látszó dolog hat a test ház tar -
tására. Ezért mindig szembesülnünk kell ezzel a kérdéssel: „Ki tud hat ja
tényleg, hogy mi a végsõ (végzetes) igazság?”

Bernard C. Meyer (Mount Sinai Hospital, New York) azt javasolta,
hogy amikor azt a kérdést teszik fel nekünk, hogy „meg kell-e mondani az
igazságot a betegnek?”, akkor kérdezzünk vissza, hogy „kérem, melyik pá -
ci ensnek és milyen igazságot?”5

Követelmény (Meyer könyvében), hogy ennél a kérdésnél: milyen
mértékben mondjuk meg az igazságot a páciensnek, a döntõ faktor az le -
gyen, hogy képes-e abból valamilyen reményt meríteni. Nagyon sok más
orvosnak, tanulmány és könyv szerzõjének éppen ez a centrális kérdése.
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A már említett Medicinal Tribune (1963. június 28-i száma) arról szá-
mol be, hogy akarták a legvégsõkig eltitkolni a Vatikán orvosai XXIII. Já -
nos pápa elõl betegségének reménytelenségét. Titokban akarták tartani
még a pápa elõtt is, hogy halálosan beteg. Ezt dr. Antonio Gasbarrini, az
el hunyt pápa 81 éves házi és udvari orvosa mesélte, amikor egykori pá ci -
ensével kapcsolatosan interjút kértek tõle. Gasbarrini személyes jó ba rátja
volt a pápának. A következõket mondta többek között: „A reménység fegy -
ve rét minden páciens esetében be kell vetni, még akkor is, ha valaki tör té -
ne tesen a pápa. Csupa együttérzésbõl megkíséreltük, ameddig csak le het -
séges volt, hogy eltitkoljuk állapotát elõle, noha lelki erejét figye lembe vé -
ve erre nem lett volna szükség. Azt mondtuk neki, hogy csak gyo morhu -
rutról van szó, és erre mégis ezt felelte: »Kofferom már be cso magolva.«”
Gasbarrini még azt is elmondta, hogy a pápának vasból volt a szervezete,
és erõsen hitt a természet gyógyító erõiben. Egyszer ezt mondta neki a pá -
pa: „Rossz alany vagyok én nektek, orvosoknak.” Ezen kí vül Gasbarrini ar -
ról is felvilágosítást adott, hogy miért nem adtak ki a pá pa utolsó betegsé -
ge alatt semmiféle orvosi jelentést. János pápa halála napjáig eszméleténél
volt, és újságot is olvasott. Az orvosai nem akarták, hogy ilyen tapintatlan
módon bizonyosodjék meg arról, hogy mennyire ko moly a betegsége.

Gyakorta figyelmeztetni szokták azokat, akiknek a haldoklókkal való
tö rõdés a feladatuk, hogy mindig törekedjenek arra, hogy a pácienseikben
reménység ébredjen, reménység járja át a lényüket, vagy reménységgel
teljenek meg. Lehet, hogy nagyon is igaza van annak az idegsebésznek
(Harvey Cushing), aki azt mondta: lehet, hogy a reménység maga nem tá -
masztja fel a halottakat, és a beteg szemet sem pótolja egészségessel, a rá -
kot vagy a tüdõgyulladást sem gyógyítja vagy az eltört csontot nem il leszti
össze, de a reménység egy felettébb jó dolog, nélküle nagyon rosszul áll-
nánk, nagyon rosszul mennének a dolgok. 

Különösen is a helyes idõpont megválasztása rendkívüli jelentõségû. A
sú lyos esetek kategóriájában a páciens a betegségével kapcsolatos szelle-
mi beállítottságában egy fokozatosan haladó metamorfózist él át, amely -
nél az utolsó lépés az, hogy világossá válik a számára: soha többé nem lesz
egészséges, többet nem gyógyul meg. Az utóbbi idõben egy re több esetben
fordult elõ, hogy a pácienssel rögtön a biopszia után közöl ték, hogy beteg -
sé ge operálhatatlan, és azok, akik vállalták a közlés felada tát, jó érzést él -
tek át, egyrészt a becsületesség érzését, másrészt pe dig a hõsiességet az
õszinteség miatt. De az is elõfordult, hogy aki megtudta az igazságot, hogy
betegsége komoly, és súlyos küzdelem vár rá, kétségbeesett, mások viszont
eljutottak az öngyilkosság gondolatáig.
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A helyes idõpontra vonatkozólag sokat tanulhatunk az olyan vizsgála-
tokból, amelyeket vagy természeti, vagy ember okozta katasztrófák kap -
csán végeztek el. Kiderült, hogy maga a rövid figyelmeztetõ határidõ egy
felkészített, elõkészített és fegyelmezett embert olyan helyzetbe hozhat,
hogy a katasztrófával szemben következetes magatartást tanúsít majd. A
nem felkészített, a nem elõkészített és kevésbé fegyelmezett embernek
hosszabb figyelmeztetõ határidõre és több támaszra, segítségre volt szük-
sége ahhoz, hogy készen fogadja az eseményeket. Ha ezeket a vizsgálati
eredményeket alkalmazhatjuk témánkra is, akkor nagyon is fontosnak lát-
szik, hogy a pácienseket fel kell készíteni az igazság megismerésére. 

A másik roppant érdekes, a terapeutákat nagyon fog lalkoztató téma a
gyász. A veszteség, illetve egy szeretett hozzátartozó elvesztése váltja ki a
szokásos gyászt, függetlenül attól, hogy mennyire volt erõs a ké sõbbi vi -
szontlátásba vetett hit. A haldokló hozzátartozója számára egyre vi lágo -
sabb, hogy annak az egy, szeretett embernek a feléfordulását és kö zös ségét
elveszti, a haldokló számára pedig az egyre világosabb, hogy az összes em -
ber feléfordulását és közösségét veszíti el. Ezenkívül feladta a mun káját, a
vagyonát és talán azt a lehetõséget is, hogy a gyermekeit felne velje. Ennél -
fogva a haldokló veszteségélménye (=gyásza) összehasonlít ha tatlanul ne -
hezebb és letaglózóbb. Éppen ezért nem lehet azon cso dál koz ni, hogy sze -
mélyes szükséglete az önvédelem, s ennek érdekében a ta gadás módszerét
is felhasználja. Talán figyelembe tudják venni köztünk a pá ciens vagy a
családja részérõl kiinduló gyászreakciót azok, akiknek haldoklók mellett
kell helytállniuk. Nagyon fontos ugyanis komolyan venni a gyászreakció -
kat. Mint az egyéb körülmények között fellépõ gyászreakciókkal, ugyan -
úgy kell eljárnunk a haldoklók gyászérzésé vel is. (v.ö.: a gyász fázisai).

A görögök tanítása szerint nem a meghalás a legrettenetesebb, leg fé -
lel metesebb rossz, hanem az egyedül megszenvedett meghalás. Nem a ha -
lál a legrettenetesebb rossz, hanem a magányos haldoklás, az elhagya-
tottság érzése. Éppen ezért nem kellene a haldoklókat izolálni, jó lenne,
ha a barátai, a rokonok vagy a kórházban dolgozók nem hagynák magára
a haldoklót. Felidézendõ a protes táns egyházak diakonisszáinak, a katoli -
kus egyház apácáinak szolgálata a haldoklók mellett – magányos, csem-
pézetten izolált haldoklásunk ön magunkra szabadított büntetés amiatt,
hogy kiebrudaltuk az életünk bõl, a kórházainkból az egyház szolgálatát.
Kérdés, ha újra lehetõség len ne a diakonisszák és az apácák szolgálatára,
lennének-e ilyen lelkületû an geloszok. Szükséges lenne, hogy az osztály
személyzete rendszeresen látogassa a beteget, a haldoklót, mert annak az
ígérete, hogy mindig az adott idõben újra jönnek, egy lehetõséget ad arra,
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hogy így vigasztalják, illetve biztassák: „Közben nincs mitõl félnie.” Noha
szükséges biztatni a roko no kat, a hozzátartozókat, hogy ne izolálják õk
sem a hozzátartozójukat, de nem kellene nekik megengedni az állandó és
hosszadalmas látogatást, mert a meglátogatott személy ezt könnyen „vir-
rasztásnak”, „halott-õrzésnek” éli át. (Miért is lenne itt olyan sokáig, hi -
szen ha minden rendben len ne, hagyna aludni, vagy pihenni. Arra vár,
hogy...)

II. A súlyos betegek várakozása

Azok az orvosok, akik azt állítják, hogy a betegek vagy haldoklók sohasem
akarják tudni az igazságot, vegyék a fáradtságot és fordítsanak arra idõt,
hogy alaposabban megfigyelik a súlyosan vagy halálosan beteg pácien se -
ket, és akkor megláthatják, mennyire nyugtalanná válik a pá ciens közvet -
lenül a halála elõtt, mert prekognitív módon tud valamit! Közvetlenül a
ha lála elõtt mélységesen mély, nagy nyugtalanságot él át a páciens. A halá -
losan beteg pá ci enseknél különféle fóbiák léphetnek fel, például félnek a
sötétségtõl vagy a becsu kott ajtótól, a fekvéstõl, az elzsibbadás vagy a hi -
deg érzésé tõl. Amiket ilyenkor mond, ahogyan fogalmaz, azért teszi, hogy
kifejezze szorongó ér zé seit, feltárja elõttünk a félelem, a szorongás okát:
„Halálosan félek a sö tétségtõl”, vagy „ha becsukják az ajtót, az az érzésem,
mintha eltemettek volna.”

A halálosan beteg gyakran tudat alatt fél attól, hogy „megérint he tet -
len né” válik. A megérintés vagy egyéb cselekedetekben megnyilvánuló
szeretet-kifejezés (homloktörlés, párnaigazítás, pohár víz stb.) a legfunda-
mentálisabb lehetõségünk, ami a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy vala -
kit sza vak nélkül tudjunk vigasztalni, és ez a megzavart vagy szorongásos
betegnek olyan vigaszt tud adni, amire a puszta szavak sohasem képesek.
Így a gerinc dörzsölése vagy a masszázs, amit a nõvérek végeznek el, mind
fizikai, mind lelki jóérzést váltanak ki. 

Egy beteget sohasem szabadna úgy kezelni, mint akinek már úgysincs
többé jövõje. Még ha halálosan beteg is egy páciens, bátorítani kellene ar -
ra, hogy magának, családjának vagy gyerekeinek kovácsoljon terveket. A
sú lyos beteg számára gyermekei léte, valósága azzal a szorongással szem-
ben, hogy megszûnünk létezni, élõ bástyát, védelmet jelentenek, és így a
haldokló beteg a gyermekei látoga tá sát és azt, hogy õk segítenek neki, na -
gyon hálásan fogadja, mert így le het nek jövendõre vonatkozó tervei (ál -
mai), és ez komoly vigasszal és a be teljesedés érzésével töltheti el. 
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Sok szakembernek az a véleménye, hogy ha elhallgatjuk azt a problé -
mát, kérdést, hogy vajon meg fog-e halni, akkor az érintettben csak növel -
jük a mély magány és az elidegenedés érzését. Ezt az érzést Tolsztoj az
„Iván Iljics halálá”-ban részletesen leírta. A beteg nagyon sokszor a család-
jával szemben érzi az elidegenedést, amennyiben a családja elhallgatja
elõtte az igazságot – azt az igazságot, amit különben is sejt már. Külön bö -
zõ orvosok úgy vélik, hogy mivel a haldoklás során a legnehezebb teher a
magány, ezért az egyetlen gyógyszere az emberi közelség és melegség.
Ezért állnak ki orvosok amellett, hogy csak az igazság az egyetlen helyes
beállított ság a páciensekkel való törõdésben. 

„Ezzel mi nem azt akarjuk mondani, hogy az orvosnak feltétlenül ta -
pintatlan, kíméletlen formában közölnie kell a páciensével, hogy halálos
és gyógyíthatatlan rákja van, és hogy egy hónapon belül «elintézett ügy«
lesz. Az igazságnak sokféle arculata lehetséges; ezért ezek közül válasszuk
azt az arculatot, amelyiket az adott helyzetben alkalmazni szabad. Sem -
mi féle körülmények között sem szabad az igazságnak teljesen kioltani a
re ménység sugarait. A gyógyulásba vetett reménység sosem szokott meg -
szûn ni, még ha valóban gyógyíthatatlan betegségrõl van is szó... Az igaz -
ság és a reménység nem zárják ki egymást...”6

Weisman és Hackett véleménye az, hogy a beteg páciens – anélkül,
hogy tudná – a valóságban gyakran felismeri, ha a családja nem õszin te, s
en nek következtében jelentõs mennyiségû lelki energiát kell arra fordíta-
nia, hogy se gítse családja érzéseit, ahelyett hogy éppen a családja segít-
ségére ha gyatkozhatna ebben a fájdalmas helyzetben. Fel kell figyelni te -
hát arra, hogy ha a család nem õszinte a beteggel szemben, a beteg ezt –
tudatosítva vagy nem, de – felismeri, és a családja mellé áll abban, hogy
segít nekik a színjátékban, de ez nagyon sok lelki energiába kerül neki,
ahelyett, hogy egyszerûen a családja szeretetére, hordozóerejére hagyat -
kozhatna, és ezáltal sokkal könnyebb lenne számára a végjáték. Ha a hal-
doklótól teljesen távol akarják tartani a betegséggel és a várható halállal
kap cso latos információkat, akkor izolálják õt, és így nem alakulhat ki a be -
tegben, illetve a haldoklóban egy értelmes kapcsolat önmagával, családjá-
val és azokkal a felebarátaival, akik jelenthetnének a számára valamit.

Ha a páciens nem ismeri az igazságot, nem ismeri a helyzetet, akkor
ezt nem is tudja megosztani az õt meglátogatókkal, s így nem is alakulhat
ki a közösség vagy a valakihez tartozás érzése. Nyilván sokan éltünk már
át olyan hely ze tet, amikor a halálosan beteg páciens nem volt tisztában a
saját helyze té vel, közelgõ halálával, és ezért csak felületes természetû le -
hetett vele a kap csolatunk. Mert meghitt, õszinte beszélgetés nem alakul-
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hatott ki, így ma radt a felületesség, maradt a beszélgetés üresjárata, üres
udvariassága, sõt az elhallgatás kényszere még negatív értelemben be is
ár nyékolta az egé szet.

Ezt emeli ki Tolsztoj az „Ivan Iljics halála”-ban: „Gyötrelmei közül a ha -
zugság volt a legnagyobb, az a hazugság, amelyben – ki tudja, miért – min-
denki egyformán részt vett: hogy Ivan Iljics csak beteg, de nem haldoklik,
csak viselkedjék nyugodtan, és kövesse az orvosok elõírását, és akkor min-
den jól végzõdik.... És gyötörte ez a hazugság, bántotta, hogy nem hajlan -
dók beismerni azt, amit mind tudnak, és õ maga is tud, hanem hazudnak
elõtte reménytelen helyzetét illetõen, és azt kívánják, arra kényszerítik,
hogy õ maga is részt vegyen ebben a hazugságban... És így a nagy szaka -
dék szélén magányosnak kellett lennie, nem volt senki, aki megértette és
sajnálta volna õt.”7

Egy fiatal nõvér mondta el, hogy nem sikerült egy reumatikus szívbe -
teg páciens magányának falait áttörni az utolsó stádiumban, amit még egy
járulékos infekció is komplikált. Amikor csak belépett a beteg szo bá ba,
min dig bûntudata volt amiatt, hogy õ még tovább élhet, miközben a fér fi -
nek – aki annyi idõs volt, mint a nõvér – meg kell halnia. „Tudtam, hogy
sze retne velem beszélni, de én mindig elhárítottam ezt, olykor valami fé le
hangulatkeltéssel, derûvel, máskor egy kis tréfával vagy valamiféle ki té rõ
biztatással, bátorítgatással, amelyek persze elvétették a céljukat. Tudta ezt
a páciens, és tudtam én is. S amikor észrevette kétségbeesett kísérle tei met,
hogy kitérjek a vele való beszélgetés elõl, és megérezte a félelmemet,
együttérzés vett erõt rajta, és megtartotta magának mindazt, amit pedig
sze retett volna megosztani egy másik emberrel. S így halt meg, anélkül,
hogy engem megterhelt volna.” Benne van ebben az elbeszélésben a hal -
 dokló intelligenciája is, roppant érdekes, hogy sok esetben tapasztaljuk
meg a halál közelében a nemes, méltóságteljes magatartást – sokszor egy -
sze rû embereknél is.

Csalhatatlan bizonyossággal veszik észre a súlyos beteg vagy haldokló
páciensek a halállal kapcsolatos félelemeinket, elhárító cinizmusun kat,
ami a halállal szembeni kiszolgáltatottság érzésébõl fakad, és meglátják
kísérleteinket, hogy meneküljünk onnan vagy elhúzódjunk az il le tõtõl. Er -
re a lelkületünkre vagy erre az atmoszférára beteg felebarátunk úgy rea -
gál, hogy ugyanúgy visszahúzódik, visszavonul, és ezáltal elszalasztódik
annak az alkalma, hogy megtapasztalhassa a vigasztalódást és a közösség
érzését. Robert Frost, német köl tõ szomorú szavakkal írta le egyik köl-
teményében ezt a tényt:
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„Nein, von der Zeit, wo man todkrank ist, an
Ist man allein...”

Vagyis attól kezdve – szabadon fordítva –, hogy felbukkant a halálos beteg -
ség valakinek az életében, egyedül van az ember, attól kezdve a magánnyal
is meg kell küzdenie. A halálosan betegek vagy haldoklók ápo lását nagyon
nagy mértékben nehezíti meg az ápoló teamben tapasztalható hiányos
egyetértés, az összhang hiánya. Általában az orvos dönté sé tõl függ, hogy
mit szabad megmondani a betegnek, és mit kell elhallgatni. S természete-
sen az orvos elvárja a munkatársaitól, hogy fogadják el és tartsák be a dön-
téseit. A beteg azonban legtöbbször a nõvér felé fordul fel vi lágosításért. A
nõvér van leginkább a legszorosabb kapcsolatban a be teg gel a munkája, a
szolgálata miatt. Õ esetleg tudna valamit mondani a betegnek, de nem te -
heti, hiszen az információt csak az orvos adhatja ki. Ez a lelkészt is nehéz
helyzetbe hozza, mert nem tudhatja, hogy mit szabad megmondani a be -
tegnek, s mit nem. Ezért olyan körül mé nyek, olyan feltételek között kell
dolgoznia, amelyek nagyon megnehe zítik a számára azt, hogy mélyebb
megértés és megértetés következzen be. Az lenne a jó, ha mód és lehetõ -
ség lenne arra, hogy akik érintettek a be teg gel kapcsolatban (orvos, nõvér,
lelkész, hozzátartozók, családtagok), azok hozzák meg a döntést, hogy mit
és mennyit lehet és szabad közölni. Az orvos általában szívesen veszi, ha
ebben a dilemmában nincs egyedül, ha ez a feladat nem egyedül rá nehe -
zedik.

Már említettük, hogy az igaz ságnak sokféle arca van. S ha szabállyá
teszik azt, hogy mindig meg kell mondani az igazságot, akkor a team
egyes tagjaiban kisebb az attól va ló félelem, hogy esetleg túlságosan sokat
talál mondani. Ha sor kerül ar ra, hogy megmondjuk az igazságot, akkor
azt tapintatosan és szeretettel kell megtennünk. Ha nem mondjuk meg a
betegnek azt, hogy halálosan beteg, akkor sohasem tudunk vele beható an,
lelket segítõen beszélgetni, s akkor nem tud ja megfogalmazni a halállal
kapcsolatos gondolatait, egysze rû en kizáródik a megerõsítõ s az utolsó pil-
lanatig hordozni tudó emberi közösségbõl. Bénító némaság uralja az egész
atmoszférát. Mindenki hallgat – mindkét ol da lon némajáték folyik, és ez
nagyon megalázó. Az ember életében az ilyen kritikus – vagyis halálos –
pillanatban az összes evilági esemény felületessé, érdektelenné és je len -
tékte lenné válik. A hallgatásnak ebben a helyzetében emberi kapcsolatok
vesz nek el, semmisülnek meg, vagy legalábbis redukálódnak egy pri mi tív
szint re. 
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III. Vallási színezetû képletek

Nagyon jelentõs szerepe van a vallásnak annál a kérdésnél, hogy meg-
mondjuk-e a páciensnek az igazságot, vagy sem. Az élõ vallásos hit jelen-
tõs mértékben megkönnyíti a terapeuta vagy a lelkész munkáját. Ebben a
te kin tetben jelentõs eltérés tapasztalható meg a vallásos és a nem vallásos
ember között. Az élõ hitû ember Isten igéjébe kapaszkodva hálásan fogad-
ja a külsõ lelki támaszt. Világos, hogy a különféle fe lekezetek és hitek is -
mernek olyasmit, amit tradicionálisan, hagyomá nyo san tanítanak vagy
lega lábbis a problémával kapcsolatos állásfoglalásnak te kintenek. A halál-
lal szemben azonban nincs nagy jelentõsége a különféle felekezetek egy -
mástól esetlegesen eltérõ tanításának, s ilyen helyzetben már nem is ál lít -
ják szembe azokat egymással, hiszen a kiszolgáltatott beteg nem elméleti
vitát kíván folytatni, hanem lelki támaszra, vigaszra, reményre, békességre
tart igényt.

Ami a római katolikus pácienseket illeti, ott a katolikus pap számára a
kó dexükben található útmutatás ezt tartalmazza: „Mindenkinek megvan a
joga és a kötelessége a halál ünnepélyes pillanatára felkészülni. Ezért az
or vosnak kötelessége tájékoztatni a haldokló pácienst kritikus állapotáról,
vagy kérjen fel erre felelõs személyt, amennyiben nem bizonyos, hogy a
páciens jól felkészült a halálra, mind ami az evilági, s mind ami a lelki dol-
gokat illeti.”8 Ez egy angol nyelvû forrásból való, de nyilvánvalóan hason-
ló rendelkezések érvényesek egész Európában is.

A katolikus hit szerint a halál pillanatában a lélek elhagyja a testet, és
meg kell jelennie Isten elõtt, hogy tõle megkapja vagy az örök jutalomként
az üdösséget, vagy az örök büntetésként a kárhozat ítéletét. Ha a lélek a
világ elhagyása pilla na tá ban Istennel kapcsolatban volt, vagyis elfogadta a
szent kegyelmet, azaz ke gyelmi állapotban volt, akkor megmenekül. Ha a
lé lek a halálos bûn ál la potában volt, azaz Istennel szemben ellenséges vi -
szonyban volt, akkor el veszik, elkárhozik. Ezért egy haldokló római katoli -
kus páciens számára na gyon fontos, hogy alkalma legyen a súlyos követ -
kezményekkel járó ese ményre elõkészülni. Magától értõdõ, hogy nemcsak
a katolikus betegek számára fontos az elõkészület, de ott a legátgondol -
tabb és a legkiforrottabb az ilyen vonatkozású gyakorlat. (Itt eltekintünk
a purgatórium kérdésétõl, lelkigondozói szempontból nincs különösebb
szer epe.)

A legtöbb zsidó tanító és orvos (is) azt a véleményt képviseli, hogy a
legna gyobb mértékben tekintettel kell lenni a páciensre, és hogy az õ java
le gyen a legfontosabb faktor annak az eldöntésénél, hogy a betegségével
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kap csolatosan milyen információt mondanak meg neki, vagy tartanak el -
rejtve elõtte. A zsidóság vallási hagyományával teljesen összhangban van
az, hogy a szenvedõ ember számára a tényleges körülménynek meg fe le lõ -
en annyi együttérzéssel, amennyi csak lehetséges, adják meg az õt megil -
letõ információt. Zsidó tanítók szerint a zsidó hagyományban számtalan
olyan precedens értékû eset van, amelyek igazolják azt az orvost vagy csa -
lád tagokat, akik azzal teszik elviselhetõbbé az igazságot, ha a pácienssel,
a beteggel beteg sé gé nek lehetséges vagy valószínûsíthetõ következmé -
nyeirõl beszélnek. 

Robert Browning arra tanította követõit, hogy bûnbánatot csak egy
nappal a haláluk elõtt kell tartaniuk. A tanítványok persze azt kér dez ték,
hogy honnan tudhatnák meg a haláluk napját annak érdekében, hogy elõt -
te egy nappal megtartsák a szükséges bûnbánatot. Erre az okos rabbi ezt
válaszolta: ezért szüksé ges tehát, hogy mindennap tartsunk bûnbánatot.
Talán a mélyen hívõ em ber az, aki abban reménykedik, hogy „az Örökké-
valóság Istenénél van az õ me nedéke” (5Móz 33,27). Az ilyen betegekkel
a legkönnyebb a lelkigondozói beszélgetés, az ilyen esetekben, ezekben a
na gyon súlyos krí zi sekben a legkönnyebb dolgozni is. Az örök távlatok
mindig óriási hatással vannak az ideiglenesség és a múlandóság bilincsei -
be vert szenvedõ emberi lélek számára. Újra és újra hangsúlyozzuk, hogy
– lelkigondozói szemszögbõl nézve – a legnagyobb bûnök egyike az, ami -
kor a modernnek mondott embert megfosztották az örökkévalóság fel e me -
lõ távlataitól, és egy közönséges, pénzimádattól átitatott, evilági mocsár-
ba fullasztották bele a lelkét. S ez a probléma megint csak nem feleke zet -
kö zi vita témája.

A protestáns gyakorlat csak alig különbözik a zsidó hagyománytól. Ter -
mészetesen jelentõs szellemi különbséget jelent a protestáns krisztusköz -
pontúság. A protestantizmusban az orvost lelki embernek is tekintik, és a
megértõ lelki ember pedig úgy kezeli a gondozására bízott betegeket, aho -
gyan azoknak arra szükségük van. Az orvosi képzésben egyensúlyba kerül-
hetnek egymással a szomatikus és a pszichikus dimenziók. Az orvos talál -
kozik olyan pácien sek kel, akiknél azt az igazságot, hogy közel van a halál,
esetleg el kell rejtenie, vagy kicsit tompítania kell, amíg mások esetében a
legnagyobb nyíltsággal beszélhet és beszélgethet. Megmondani valakinek
az igazságot an nak a jele, hogy elismerjük az õ érettségét és méltóságát. Az
igazság köz lése, a másik méltóságának és érettségének az elismerése.

Jogi aspektusa is van a témának. Jogilag se nem tilos, se nem meg en -
gedett az orvos/lelkész vagy bárki számára, hogy a pácienssel a közelgõ
ha lál miatt a teljes igazságról beszéljen. A törvényi szabályozással én nem
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foglalkozom. Ezt a kérdést csak egy teológusokból és jogászokból álló
team dolgozhatja ki.

Sokszor kell hangsúlyozni hitét vesztett korunk és embertársaink szá -
mára, hogy rendkívüli hatású és felmérhetetlenül óriási segítség a Krisztus
Jézus által megígért örök életbe, az Isten megbocsátó kegyelmébe vetett
élõ hit, egész lényünket kitöltõ szilárd, megingathatatlan meggyõzõdés. Is -
mételten aláhúzandó, hogy a halál árnyékának völgyében, a halál mezsgyé -
jénél a történelemben a legnagyobb elkövethetõ bûn az, amikor valakit
megfosztanak ennek a lehetõségétõl, és csak erre a múlandó életre redu -
kálják a teljes létet.

IV. Súlyosan beteg gyermekekrõl

Különleges figyelmet igényel a halálosan beteg gyermekek kapcsán az
igaz ság és a lelkigondozás kérdése. Különösen nehéz az orvos helyzete,
mert elõfordult már, hogy az orvos tájékoztatta a szülõket arról, hogy a
gyer me kük halálosan beteg, és ezután a szülõk teljesen megváltoztak vele
szemben, az ellenkezõ oldalra estek át, ugyanis ezek után az orvost már
nem tartották többé minentudó és mindenható istennek, hanem hóhér lett
belõle.

Nagyon nehéz gyermekekkel a halálról beszélgetni. Álta lá ban az a
helyzet, hogy gyermeki lelkükkel érzik, hogy nagyon nehéz és veszélyes
helyzetben vannak, és hogy nem fognak sokáig élni. Gyakran törté nik meg
az is, hogy a gyermek a szülei és az orvos arcáról olvassa le a fájó helyze -
tet, az igazságot. Olykor kérdéseket is tesznek fel ezzel az igazsággal kap -
csolatosan. A súlyosan beteg gyermekekkel együtt azok szüleit is meg kell
látnunk lelkigondozói szempontból, mert olykor nem is könnyû eldönteni,
hogy kinek van nagyobb szüksége a segítségre: a gyermeknek-e vagy szü -
leinek.

A gyermekkel az igazságot csak fokozatosan lehet és szabad közölni,
és sokkal szerencsésebbnek látszik az, ha tudja, hogy mi várhat rá. Ezt egy
5 éves kisgyermek esete szépen mutatja. Az eset James Knight-tól ered9,
aki írt egy tanulmányt „A halálos kimenetelû be tegségek filozófiai aspek-
tusai” címmel.

Ebbõl a tanulmányból való az 5 éves kisgyermek esete. Szülei kétségbeesett
arc kifejezése láttán sejtette a kisgyerek, hogy meg fog halni. Megkérdezte az egyik
orvost, hogy ez így van-e. Ez az orvos õszintén megmondta a fiúcs kának, hogy
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sajnos nagyon beteg, és hogy eddig bizony egyik kezelési módszerrel sem értek el
sok sikert. Nagy együttérzéssel kérdezte meg a gyermeket, hogy fél-e, és a fiú is
ugyanezt kérdezte az orvostól, hogy õ fél-e a haláltól. Amikor az orvos azt mond-
ta, hogy nem fél, akkor meg beszélték egymással, hogy tehát akkor egyikük sem fél
a haláltól. Amikor másnap a szü lõk meglátogatták a gyermeküket a kórházban, õ
azt mondta nekik, hogy minden jó ra fog fordulni, mindegy, hogy mi lesz majd, és
hogy õk ne aggodalmaskodjanak semmi felõl. A szülõk meglepetésükben ezt kér -
dezték: „Hát te meg hogyhogy így látod a helyzetet?” Mire az õ egyszerû és szívbe
markoló válasza így hangzott: „Mert ezek a doktor bácsik szeretnek engem.” 

Egy gyermeknek általában van családja, és rokonok veszik körül, ezért
nem szenved annyira attól az izolációtól és magánytól, amit a felnõttek jól
ismernek. Tehát a gyermek egy – szociológiai értelemben vehetõ – csoport -
hoz tartozik, és így a gyermek szá mára átélhetõ a közösség és a szolidari -
tás érzése, mert ezt ettõl a csoporttól megkaphatja. 

Gyanítható, hogy a szülõk a gyermekük betegségével kapcsolatos igaz -
ságot hamar megtudhatták, szinte már akkor, amikor az orvos arra rájön.
Sajnos az illetékesek sokszor nem veszik maguknak a fáradtságot, hogy a
szülõket is elõkészítsék az ilyenféle rossz hírre. Kérdés, hogy vajon a szü lõk
a gyermekük betegségét könnyebben dolgozzák-e fel, mint a sajátju kat?
Vajon a gyer mekükkel kapcsolatos igazságot könnyebben hordozzák-e,
mint a sa ját betegségük esetén? 

Azok, akik gyógyíthatatlan beteg gyermekekkel foglalkoznak, megfi -
gyelték, hogy a gyermekek általában látható pánik nélkül veszik tudomá-
sul betegségük elõrehaladtakor a kényszerû korlátozásokat. Környezetük
iránti érdeklõdésük erejük fogyásával párhuzamosan csökken. Meglepõen
gyakran kér dezik meg a beteg kisgyermekek, vajon betegségüket a rosszal -
kodásaik, úgymond bûneik miatt kapták-e. Valamiféle büntetés lenne ez
valami rosszért, amit korábban elkövettek? Biztosítani kell õket arról,
hogy nem ez a helyzet.

A család – gyermekük küszöbön álló elvesztésére adott – reakcióját az
olyan elválás szorongásával lehet összehasonlítani, amikor két egymást
sze retõ ember kénytelen hosszabb-rövidebb idõre egymástól elválni. A
nor mális gyász-processzus általában hamarabb, már a gyermek halála
elõtt elkezdõdik. Ilyenkor el kell fogadni, hogy a család már elõre gyászol,
ilyenkor az erõk (szedd össze magad!) és az érdeklõdés (mit is kell meg -
tenni?) koncent rá lá sa történik, valamint önvizsgálatra kerül sor, és persze
önvádak egész so rá ra is, és mindez a vétkesség érzésével, bûntudattal jár
együtt. A szülõknek végig kell men niük ezeken a lépcsõfokokon, és meg is
kell nekik engedni, hogy ezeket be járják, mert ez a veszteség feldogozásá -
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nak a folyamata. Azt is meg kell nekik engedni, hogy bûntudatukat sza -
vak ba fog lalják, és a meghallgatónak – orvos, lelkész – együttérzõ és meg -
értõ mó don kell megnyugtatnia õket. Általában a következõ kérdések
szoktak elõfordulni: Korábban kellett volna orvoshoz fordulnunk? Valame -
lyikünktõl örökölte a gyermek ezt a betegséget? Vajon ez vagy az a bale-
set vagy sé rü lés, ami nem régen érte, hozzájárult a betegségéhez? Vagy
mit gondol, lehet oka a betegségnek az, hogy én egyszer megvertem? Ter -
mészetesen a legtöbb szülõ tisztában van vele, hogy ezek a kételyei értel-
metlenek, de mégis felteszi ezeket a kérdéseket, mert az érzései bonyolód -
tak bele nagyon ebbe az ügybe. Ha kifejezhetik szorongásaikat, és ha az
orvos egy kis bá tor ságot, biztatást önt beléjük ezután, akkor valamicskét
enyhül a kín.

Lelkipásztori eset: a 9 éves kisfiú 5 éves kora óta volt súlyos szívbeteg. Nagyon
ko moly mûtéteknek kellett alávetni, többek között az USA-ban is. Minden orvosi
fáradozás ellenére 1999 októberében súlyosra fordult a helyzete. Elõbb csak fel tû -
nõ fáradékonyság volt rá jellemzõ, majd teljes erõtelenség. November végén a
helyzet válságos lett, az ádventi idõszak az elmúlás jegyében telt el a családnál. S
eb  ben az idõszakban lelki értelemben a legnemesebb magatartást a haldoklásnak
kiszolgálatott kisfiú tanúsította. 

A beteg és haldokló gyermekekkel kapcsolatosan megengedhetetlen,
hogy ne említsük meg a kitûnõ magyar szakembert, Polcz Alaint, aki mun -
kásságának legnagyobb részét beteg és haldokló gyermekek között töl tötte
el. Egyrészt értékelendõ ez a szolgálata is, másrészt pedig hihe tet le nül hasz -
nosak azok a szellemi felismerések is, amelyeket a neves és ki tû nõ dok-
tornõ és professzor asszony meglátott, majd megfogalmazva köz re adott. 

V. Konkért elvárások a betegágy mellett

Összességében mi tûnhetett ki az eddigiekbõl: az, hogy általában a pá ci -
ens, a beteg érdekét szolgálja, ha megismeri a saját helyzetét, ha tisz tában
van az állapotával. Nem mindig a legegyszerûbb út az út, amelyen a hal-
dokló beteg gondozásakor járhatunk, de ez az az út, amelyen áldott és lel -
ket segítõ találkozások jöhetnek létre, s amelyen a páciens életében a kö -
zös ség érzése megjelenhet. Nagyon fontos a magány ellenszereként a kö -
zös ség érzése − azt pedig csak akkor lehet megteremteni, ha képesek va -
gyunk õszintén, tisztán, becsületesen kommunikálni a beteggel. Ha ilyen
kommunikációra vállalkozik valaki, akkor nagyon-nagyon szükséges az,
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hogy meglegyen benne a finom érzület, nagyon finom és érzékeny belsõ
jel zõ rendszer, hogy meghallja a másikat, hogy kiértse a szavai mögül is a
va lóságot, s hogy segíteni tudjon a betegnek érzelmeit analizálni. Nagy kí -
sértés, hogy kitérjünk ezeknek a betegeknek az útjából.10

VI. Vázlatosan a felkészülésrõl

Essék néhány szó az egyházi lelkigondozásra való felkészülés néhány rész -
letérõl: 1) elméleti fel ké szítésre, 2) gyakorlati kivitelezésre, megvalósítás-
ra van szükség.11

Természetesen a megváltozott világgal együtt nagyon sok minden az
egyházban is változott, így az ún. új típusú, modern ember korában más -
kép pen kell vi szonyulni az emberhez akár egészséges, akár beteg. Észak-
Amerikát je löl het jük meg, mint kiindulási pontot, ahonnan olyan hatások
érkeztek, amelyek nagy mértékben befolyásolták és alakították az európai
lelkigondozást is (Anton Boinset). Az amerikai hatás mellett jelentõs sze -
repet játszottak továbbá a humántudományok és a társa da lomtudomá -
nyok. Ennek lett azután az eredménye a lelkigondozók klini kai képzése. Itt
csak vázlatosan érinthetõ, hogy milyen fõ szempontjai vannak a klinikai
képzésnek: 

1) Fel kell ismerni, hogy nemcsak az egyetem padjaiban ülve kell ta -
nul ni a lelkigondozást, azaz nemcsak elméleti elõadásokra van szükség
(ezért majd itt is közre adunk még egy „élõ” [jegyzõkönyvértékelés] példát
is). A hangsúly a saját élményre, a saját megtapasztalásra helyezõdött át,
vagyis konkrét emberek kel kell találkozni a felkészítés során is, olyanok -
kal, akik nagyon súlyos krízisbe kerültek, való sá gos krízisbe, és a követke -
zõkre kell nagyon odafigyelni: meg tudom-e ér teni a másikat, és képes va -
gyok-e magam beleélni az õ helyzetébe, másrészt meg kell figyelnünk és
ér tenünk önmagunkat, hogyan reagálunk ezekre a valóságos be tegekre.
Képesek vagyunk-e nyitottan és segítõ szándékkal teljesen mel léjük állni?
Ehhez kell az ún. poimenikai lelkület, amit külön kell tanulmá nyoz ni
(kognitívan megismerni), és begyakorolni (konkértan a betegágy mel lett,
vagy szituációs helyzetben). 

2) Természetesen a személyes szupervizor elengedhetetlen, akivel az
el készített jegyzõkönyvet közösen kell értékelni. A képzés folyamán kon-
struktív, kritikus megjegyzésések segíthetik a felkészülést a szolgálatra.
Kü lön lelki feladat a szupervizor felügyelete és vezetésének, tanácsainak
figyelembevétele. 
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3) Fontos szempont, hogy a képzés csoportban történjen, valamint
hosszabb idõn keresztül (pl. 6-8 hét), és hogy a képzés végén a csoport fél-
revonulhasson a világ zajától, és megtapasztalhassa a csoportdinamika va -
ló ságát is. A csoportmunka célja az egymás iránti érzékenység fokozása,
vagyis tanulni meglátni a másikat, de önmagunkra is mindig figyelni kell.
Emberismeret, önismeret-megtapasztalás által úgy, hogy érthetõ le gyen a
képlet, és ha kell, akkor változtatás menjen végbe. Nem fájdalommentes
folyamat ez, elõzõleg érdemes tisztázni a résztvevõkkel, mire szá mít hat -
nak a képzés folyamán (pl. súlyos krízisekre, érzelmi kitörésekre és hason-
lókra is).

4) Természetesen szükség van könyvbeszámolókra, különféle szakmai
munkák értékelésére, szükség van részletekbe menõ beszélgetésre pszi-
choszomatikus, fejlõdéslélektani és mélylélektani összefüggésekrõl. Ezek -
nek a beszélgetéseknek jelentõs mértékben kell alátámasztaniuk az intel -
lek tuális-kognitív, azaz ént-erõsítõ folyamatokat. A személyiség felkészíté -
sé vel egy személyiség-átalakulási folyamat is lejátszódik. A nagyon bátor-
talan idõköz ben vagy merészebb lesz, vagy be kell látnia alkalmatlanságát,
és ugyanez ér vényes az ellentétére is, a nagyon erõszakos, túlzottan ha tá -
ro zott, autoriter személynek visszafogottabbá kell válnia, amennyiben ez
nem kö vet kezne be, akkor ott is szükséges a megfelelõ konzekvencia levo -
nása (hi szen az orvosi egyetemen is menetközben derül ki, hogy valaki
orvos lesz-e vagy sem, illetve a lelkigondozók oktatása során is szükséges
ilyen döntéseket meghozni). 

5) A klinikán/kórházban szükséges lenne betagolódni egy gyógyító
team-be (orvosok, pszichológusok, nõvérek, beteghordók, egyéb gondo-
zók, és természetesen jelen lenne a klinikai vagy kórházi lelkigondozó is).
Mód és lehetõség lenne így egy interdiszciplináris kapcsolatra, valamint a
team egyes tagjaival való partnerkapcsolat kialakítására. Ezt is gyakorolni
kell a ko operáció és a kommunikáció érdekében, tehát fejleszteni kell a ko -
ope ratív és a kommunikatív képességünket. Ha kórházi látogatást végez
majd a lelkész, akkor a kórház világa ne számítson a számára idegen világ-
nak, lelki értelemben mozoghasson benne otthonos érzülettel, nyugodt
lel  kü let tel.

6) Az egyik legérdekesebb rész az, amikor az elméleti és a gyakorlati
képzés során a teológusnak pszichológussá, a pszichológusnak teológussá
kell – kísérleti értelemben – válnia. Ennek a lényege: kísérletet kell tenni
arra, hogy tipi ku san teológiai fogalmakat (kegyelem, vétek, megbocsátás
stb.) pszicho -szo ciális módon fogalmazzunk meg, és egzisztenciális prob-
lémákat (szo rongás, félelem az operációtól, mit jelent, ha etetnek, fájda -
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lom és hasonlók) teológiai szinten gondolunk át. Az ilyen klinikai képzés
jelentõs mértékben segítetheti elõ az integráció folyamatát. 

Mindennek során a lelkigondozó (lelkész) személye került a figyelem
elõterébe: a lelkigondozó személyének, egyéniségének nagy a jelentõsége,
nem mindegy, hogy milyen kisugárzású ember az illetõ. Bálint Mihály12 az
orvost nevezte „drognak” (ebben az esetben gyógyszert jelent), itt a kép -
zés során a lelkigondozónak saját személyét, önmagát kell megismernie.
Hiszen akarva, nem akarva, de mindenki hordozza a maga szorongásait és
a maga elhárítási mechanizmusait, mindenkinek megvannak a saját gon-
dolatai és érzései, tehát mindenki személy, perszo nális lény sok történés-
sel, amelyek – lelki értelemben – gyógyítóak vagy fertõzõek lehetenek. Ma
már a lelkész (lelkigondozó) nem bújhat el kikezdhetetlen, vitán felül álló
hivatali fogalom vagy definíció mögé. Ré gen a hivatal hordozta a lelkészt,
azaz a lelkész lelkész volt, megvolt a hiva ta li tekintélye. Amit mondott, az
majdnem kinyilatkoztatás számba ment, ma azonban a hivatásra felkészült
egyénnek, a személynek kell hordoznia a hivatalát, neki kell krea tívan
megvalósítania azt, azaz a hivatását meg kell élnie, és csak akkor válik lát -
ha tóvá, sõt akkor már tisztelhetõvé is.

A kórház, a klinika: az a helyszín, ahol az élet krízisei sûrítve, halmo -
zódva fordulnak elõ és történnek meg. „A súlyos betegség gyakorta az em -
ber olyan krízisének bizonyul, ami teljesen összetöri azt a világértel me -
zést, amelyik nem tanulta meg a bármilyen formátumú meghalást és a ha -
lált elfogadni.” – írja Josef Mayer-Scheu és Arthur Reiner.13

VII. Szemben az amorf erõvel

A halál valóságának feldolgozásához és elfogadásához kevés az egyedül
hagyott ember ereje. S ezt a nyo mo rúságot fokozza az is, ha elfojtjuk a ha -
lál kikerülhetetlen tényét, s úgy teszünk, mintha az ránk nem vonatkozna,
de rontja a helyzetet az is, amikor át nem gondolt modern (áltudományos)
mítoszokkal becsapjuk ön magunkat: ilyen át nem gondolt modern mítosz
a végtelen fejlõdés, a ha tártalan növekedés mítosza (hová fejlõdik még a
világ?), az összes betegség le gyõzésének a mítosza. Egy-egy betegség le -
gyõzésébõl következtetik egyesek az összes betegség legyõzését és az örök
ifjúság, az örökké tartó egészség mí to szát, majd a 3. évezred... Omnipo -
tens fantáziálásunkból a súlyos be tegség ébreszt rá bennünket a fájdalmas
és igazi valóságra. Esetleg lehet a nagyon távoli múlt képeit élénkre szí -
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nezni, de a súlyos beteg itt és most éli át eddigi világának megrendülését
és a betegség elõrehaladásával az összeomlá sát. 

Mindennek kiszolgáltatott a súlyos beteg, hiszen a legtöbben egyálta -
lán nem képesek erre a váratlan fordulatra felkészülni, nem képesek mind -
ezt átgondolni, hanem az emóciók amorf módján zajlik le ez ben nük, és a
kérdés az, hogy vannak-e olyanok, akik ebben a totális ma gá ra hagyatott -
ságban, végzetes kiszolgáltatottságban pneumatikus misszi ót képesek be -
tölteni. Emberségünket veszélyeztetõ krízisek fenyegetik éle tün ket. Mert
vi lágnézeti kríziseink miatt a betegek között jelenleg a fertõzõ rossz min -
ták hatnak. Korunk egyik legdrámaibb krízise az antropológiai krízis. Na -
gyon messze kerültünk a te rem téstörténetben definiált emberképtõl (ima -
go Dei), és a homo sapiens tõl a homo faberig szétesett lett az emberkép
skálája, és közben mintha az igazi emberség elveszni látszana. 

Amit az ún. partnerközpontú, amerikai eredetû lelkigondozástól tanul-
tunk – a beteg mellé állni a súlyos krízisben, méghozzá az elfogadás at -
moszféráját megteremtve –, az nagyon megszívlelendõ még egy szívtelen
korban is. Úgy kell a beteg mellé állnunk, hogy ne a totális kiszolgálta-
tottságot élje át, vagy az átélése után ne legyen az maradandó és egyedüli
érzése, ha nem segítségünkkel megtalálhassa a módját, hogy mindazt, ami
ve le történik, értelmezhesse, kifejezhesse. Ez a partnerközpontú lelkigon-
dozás arra törekszik, hogy terápikus legyen, azaz aktívan részt vesz a halál
el leni küzdelemben, kivegye a részét abból a küzdelembõl, amit a páciens,
a beteg, a partner vív a halállal szemben. Ebben a küzdelemben a legna -
gyobb teher a magány. Ebben a küzdelemben nemcsak a direkt és a verbá -
lis kommunikáció az eszköz, hanem a meghallgatás, az empátia, a reflektá -
lás, az elfogadás, a támogatás és az alternatívák keresése. Ezek jelentõs mér -
tékben erõsítik az ént, és segítik a beteg integrációját. 

Ez a páciensközpontú vagy partnerközpontú lelkigondozás abban a te -
kin tetben is partnerközpontú, hogy „magától” nem hozza szóba a hit
(alap)kérdését. Nem arra törekszik, hogy feltétlenül a hit kérdésénél, a
val lás kérdésénél kössön ki, hanem teljes egészében a páciensére, sõt a
partnerére koncentrál. Egyszerûen a beszélgetõ partnerére bízza, hogy õ
maga kívánja-e ezt a kérdést elõvenni és megbeszélni. Ha a hit, a vallás
kérdése elõkerül, akkor pedig az a törekvése az ilyen iskolázottságú lelki -
gondozónak, hogy minden elõítélet, minden fenntartás nél kül kövesse és
figyelje a partnerét, és ebben a kérdésben is az õ szintjén le gyen segítsé -
gére. Mert a „mi van?” és a „minek kellene lennie?” vagy annak kérdését,
„amihez feltétlenül közöm van” (Tillich), azaz az értékek hierarchiájában
a legfõbb érték kérdését – röviden: a vallás kérdését –  nem le het az
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(adott) élet teljességétõl elszakítani, függetleníteni. (Vagyis hiába tartok
ragyogó teológiai elõadást az érintett betegnek, õ csak azon a szinten lesz
képes felfogni a mondanivalót, amilyen szinten õ van. Tehát ne kem azon
a szinten kell elmondanom azt, ami rám van bízva.) Más kérdés, hogy a
lelkipásztor egyéni felelõssége a megfelelõ tapintat mellett mégis a létünk
alapvetõ kérdései felé terelgetni a beszélgetést. Nem szabad erõltetni, ha
tapasztaljuk a téma elõli kitérést, ekkor a tiszteletet megadva fe le bará -
tunknak, nekünk is meg kell állnunk. 

A lelkigondozó esetében nagyon fontos, hogy ne a betegséget lássa,
ha nem a beteget, a beteg embert, annak személyét. Az alanyt kell látni és
nem a tárgyat. Nyilvánvaló, hogy erre nemcsak az orvosnak vagy a lel kész -
nek kell ügyelnie, hanem mindenkinek, aki betegekkel foglalkozik. Itt a
betegekkel szemben közös a felelõsségünk. 

VIII. Kétségek között – a lélek vihara

A lelkész gyakorta látogatja a kórházban a betegeket, itt természetesen
azok jönnek szóba, akik valamiképpen a gyülekezetéhez tartoznak. Ez a
„vala miképpen” nagyon tág fogalom, ebben az esetben minden vagy bár-
milyen összekötõ szálnak szerepe lehet. Hogy melyik lelkész hogyan kerül
kapcso latba egy-egy beteggel, annak számos formája lehetséges (ismerõs
nõvér, orvos, hozzátartozó, barát stb.) Ismerkedjünk meg a következõ
esettel:

A lelkész tudomására jut, hogy H. úr a kórházban van, 54 éves. Nem emlékszik rá,
lehet, hogy találkoztak már, lehet, hogy nem. Sokan tartoznak a gyülekezethez,
nem találkozhatott mindenkivel, vagy ha igen, akkor sem tud mindenkire emlé -
kezni. A következõképpen játszódik le az eset.

Belép a kórterembe, négy férfi beteg fekszik ott, akik egyszerre és várakozás-
sal tekintenek a belépõ felé. „Üdv mindenkinek, H. urat keresem, õt szeretném
meglátogatni.” – mondja a lelkész, és várakozóan néz körül, melyikük lehet az.

„Én lennék az” – mondja az egyik, és egy eléggé megtermett férfi ül az ágyon,
és kíváncsian néz a lelkészre. Feltûnik a lelkésznek, hogy az illetõ ágya mintegy el -
kü lönítve áll a többitõl, viszonylag nagyobb távolságra, mint ahogy a másik három
egymáshoz viszonyul. A lelkész anélkül, hogy tovább törõdne a többiekkel, odalép
H. úrhoz, és csak vele akar foglalkozni. 

– Üdvözölöm H. úr, én XY lelkész vagyok itt a (településen). 
– Ja persze – ismeri fel a beteg –, hiszen ismerem önt. Engem akar meglátogat -

ni? – kérdezi, és hallani a csodálkozást a hangjában. De ettõl függetlenül udvaria -
san tekint a lelkészre, aki feltételezi, hogy az illetõ beteg örömmel fogadja az ér -
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deklõdést. A lelkész magyarázatként elõadja, hogy hetente rendszeresen bejár a
kórházba, és a betegeket látogatja. Mivel az õ nevét is megtalálta a nyilvántartás-
ban, és azt is megtudta, hogy kórházban van, így határozta el a látogatást. 

– Foglaljon helyet – s kicsit furcsa a hangvétele, mintha nagyon óvatos lenne,
nagyon megfontolt, kimért, nem barátságtalan, de mintha lenne valami fölényes -
ség a magatartásában, ami elbizonytalanítja a lelkészt. A lelkész egy széket visz az
ágyhoz. A beteg szólalt meg elõbb:

– Ismerem önt, ott voltam Z. ismerõsöm temetésén, a szomszédom volt sze -
gény. – A lelkész emlékszik a temetésre.

– Vagy úgy, én sajnos nem emlékszem, hogy találkoztunk volna már. Örülök,
hogy megismerhetem, bár a hely és az alkalom nem vidám. Már régebb ideje itt
van, mióta beteg?

– Beteg? Nem is tudom, hogy beteg vagyok-e egyáltalán? – ennél a mondat-
nál a lelkész újra elbizonytalanodik, sõt nagyon megijed a „bakitól”, hiszen azt fel -
té telezte, hogy a partnere beteg, és ez nagy melléfogás lehet a részérõl a beszél-
getést illetõen. Az is eszébe jut, hogy nyilván ezt a kijelentés értékû kérdést a saját
félelme, szorongása mondatta ki vele, ti. hogy beteg, aki így folytatja a megkezdett
mondatot:

– Az utóbbi idõben valami kellemetlenséget éreztem itt a gyomromban, vala-
mi nincs rendben, most vizsgálják, most próbálják a dolgot kideríteni. 

– Tehát kivizsgálásra jött be – mondja a lelkész, és drukkol, hogy nem egy vá -
rat lan reakció következik-e. 

– Igen, igen. Már sok mindent csináltak velem, de az eredményt majd csak a
végén tudom meg, és ez még eltarthat egy darabig. S elsorolta, hogy már mi min-
dent csináltak vele. A lelkész lassan megnyugszik, és ezután már jobban tud figyel-
ni, ettõl a pillanattól kezdve megszabadult attól, hogy a beteg beállítottsága, foga -
dó képessége felett töprengjen. A beteg:

– Az eredménynek egy másik kórházból kell megjönnie.
– S van valamilyen elképzelése, hogy mirõl lehet szó? – H. úr egy pillanatig

hall gat, majd amikor újra megszólal, érezni a hangjában az erõs megilletõdöttsé -
get:

– Bármi lehet. Lehet, hogy minden rendben van, de az is lehet, hogy komoly
baj van. Lehet jó, lehet rossz. – A lelki helyzete világos: nyomasztja, nagyon lehet
érezni. A lelkész is hallgat egy kis ideig, majd így szól: 

– Akkor ezek a napok most nagyon nyugtalanítóak? 
– Hát amennyire csak lehet, nem gondolok rá. Mindennek örülök, ami eltere-

li a figyelmem – és a lelkész a nézésébõl, tartásából, mozdulataiból azt olvassa ki,
hogy a kimondott szavak mégsem a téma ejtését tartalmazzák. 

– Hát bizony ezt el tudom képzelni – mondja a lelkész. Ameddig nincsenek
meg a vizsgálati eredmények, addig végül is képzelõdik az ember. 

– Pontosan. Hátha csak valami bagatell dologról van szó, ha meg mégis rosz -
szabb, azon biz’ a töprengéssel aligha tudok segíteni. Nagyapám gyomorrákban
halt meg. Valamicskével idõsebb volt, mint én most. – A „gyomorrák” szó a lelkészt
is meghökkenti, tisztában van vele, hogy a rákos megbetegedések közül ez az
egyik legrosszabb fajta. A páciens természetesen nem a nagyapjáról beszélt. Rövid
hallgatás következik.
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– Hát ez... bizony súlyos dolog. Nem is tudom, ön azt mondta, hogy ebben a
várakozási idõszakban örül neki, ha nem kell ilyesmire gondolnia... Hát ha kel le -
met len errõl beszélnie... – de már félbe is szakította a lelkészt:

– Nem, nem. Most jó, hogy minderrõl beszélhetünk. A feleségem rögtön sírni
kezd, vele nem tudok beszélgetni. És... és hátha tényleg csak valami ártalmatlan
do logról van szó.14

Ehhez a folytatandó jegyzõkönyvi részlethez két megjegyzést szükséges
ten ni. Az egyik a lelkigondozói beszélgetésre vonatkozik, de csak utalás -
szerûen említjük a visszatükrözési módszert, amelynek segítségével segí -
tünk a betegnek önmagát kifejeznie. A másik megjegyzés az esetre vonat -
ko zik, ami annyit jelent, hogy kombinált eset. Részben a forrásban meg -
adott mûbõl való, de átszõve saját élményanyaggal, tapasztalattal. Azért
vá lasztottam azt a jegyzõkönyvi részletet, mert gyakorta élek át ilyen kap -
csolatfelvételi menetet.

A bizonytalanság idegi megpróbáltatásai

A legtöbb beteg eleinte nincs tisztában vele, hogy mi lehet a baja vagy
mennyire súlyos a helyzete. A kórházban megtörténik a felvétel, és az or -
vo sok elkezdik alaposan kivizsgálni. S amíg ezek a vizsgálatok tartanak, a
páciens lelkében a bizonytalanság érzése honos. Szorongás és reménység
között lebeg ilyenkor. S ezt a problémát senki sem tudja megoldani, ezt a
helyzetet senki sem tudja feloldani, majd csak a szorongva várt lelet teszi
egyértelmûvé a dolgot, s akkor majd megszûnik az az alaphangulat, ami te -
 hát a szorongás és a reménység elegye. Ám idõnként a lelet sem egy ér tel mû
és megnyugtató, és ilyen esetben folytató dik tovább ez az alaphan gulat. 

Nagyon nehéz beszélgetni az olyan emberekkel, akikben az egészsé gük -
 kel kapcsolatos bizonytalansági érzés van. Ilyen helyzetben a konver zá ció -
nak (csevegõ beszélgetésnek) nincs helye, de egy mélyebbre menõ be szél -
ge tésnek sincsenek meg a feltételei. Csak ritkán fordul elõ, hogy lega lább
fel tételes módban lehessen beszélgetni, azaz úgy kell fogalmazni, hogy „ak -
kor mi lenne, ha” az eredmények rosszak lennének. Ebben a hely zet ben
maga a bizonytalan ság az egyetlen téma, amirõl beszélgetni lehet. A be -
szélgetés bár nem szünteti meg ezt a nyugtalanságot, mégis segítség lehet
a páciens szá má ra, hogy ezt az élményét, lelki terhét valakivel meg ossza.

Nem mindenki képes nyíltan beszélgetni a bizonytalan állapotáról.
Úgyhogy ezt senkinél sem kell erõltetni. Jegyzõkönyvünk szerint a lelkész
na gyon óvatosan próbálta megtudni, hogy H. úr mennyire akar errõl a
hely ze térõl beszélgetni. Miután a lelkész a „nyugtalanító napokat” emlí tet -
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te, ezzel jelezte, hogy a bizonytalanság idegi próbáját átérzi, s H. úr rögtön
a gondolatai elterelését hozta szóba. De maga H. úr tért vissza nyugtalan -
sá  gá nak okára: nagyapja gyomorrákban halt meg, õ is attól tart. A lelkész
er re nem mond semmit. Bár az a benyomása, hogy H. úr nyíltan akar be -
szél getni errõl a problémájáról, mégis van a lelkészben is egy bizonytalan -
sági érzés. Ezért választás elé állítja a beteget: „Nem is tudom... Ön azt
mondta...” – vagyis hogy nem lenne-e jobb a témát ejteni? H. úr szinte a
szavába vágott. Vagyis igaz, hogy vonakodott a páciens errõl beszélni, de
nem sok biztatás kellett, hogy megnyíljon a beszélgetésre.

Ügyelni kell arra is, hogy készek legyünk bármikor arra, hogy a bizony-
talanság idegi próbájában szenvedõ, vergõdõ emberek figyelmét eltereljük
a témától, abban az esetben, ha még nem akarnak errõl a bizonytalansá -
gukról vagy fenyegetõ esetlegességrõl beszélgetni. Indiszkrét lenne és a
sza badság megsértését jelentené, ha nyomást gyakorolnánk a páciensre,
hogy azonnal szembesüljön mindennel. Ebben az értelemben a betegekkel
foglalkozóknál nagyon fontos, hogy legyen egy finom érzékük mindehhez.
A jegyzõkönyv így folytatódik tovább:

A lelkész érzi, hogy közben közelebb kerültek egymáshoz a pácienssel. Érzi azt is,
hogy most már H. úr beszélgetni akar, szükségét érzi, hogy kifejezze az érzéseit.

– Hát ez egyfajta tartós feszültségnek látszik... hát amíg bizonytalan sok min-
den. Megpróbálja elterelni a figyelmét, a gondolatait, hogy ezt a feszültséget eny-
hítse, de amikor egyedül van, leng az inga a félelem és a reménység között. 

– Pontosan. Különösen éjszaka tör rám. Nem lehet itt rendesen aludni.
– Hát bizony az nagyon kellemetlen. – A beteg elgondolkodva hallgat. Bizal -

mas lett a hangvétel a két beszélgetõ között, mintha már régebben ismerték volna
egymást. A beteg:

– Gyakran arra gondolok, hogy úgy teszek, hogy én most szabadságon vagyok,
és utána ott folytatom, ahol abbahagytam. – Közben egy elhárító mozdulatot tesz
a keze. – Ah, borzasztó, a srác még csak 10, még szüksége lenne az apjára.

Érzelmi kitöréssel jár ez a mondat, a lelkész is megrendült az érzelmi hullám -
zás tól.

– Hát gondolom, mi minden kavarog a fejében.
– S csak várni, csak várni – mondja rezignáltan. 
– Éppen az a nagyon nehéz, hogy várakozni kell.
– Pontosan.
– Családja? – kérdezi óvatosan a lelkész. 
A beteg beszél a feleségérõl, a gyerekeirõl, a munkájáról, az üzemrõl. Két nõ -

vér jön be, a beteg felé tartanak, nyilván vizsgálat lesz. A lelkész köszön, meg-
mondja, hogy õ ki és közli a nõvérekkel, hogy akkor már búcsúzik is, de még meg -
kér dezi:

– Mit gondol, egy hét múlva itt lesz még a kórházban?
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– Egész biztos.
– Akkor majd benézek, remélem, hogy akkor már többet fogunk tudni, és sok

erõt kívánok ebben a várakozásban.
– Nagyon köszönöm, lelkész úr, nagyon jó, hogy meglátogatott. – Barátságo -

san kezet fognak.
– Örülök, hogy megismertem. Minden jót, H. úr!15

IX. A haldoklás folyamatának élményei

A beszélgetést pozitívan értékelhetjük, mert a lelkésznek sikerült szo li dá -
rissá válnia H. úr izgatottságával és bizonytalanságával, s anélkül hogy so -
pánkodott vagy körülményeskedett volna. Az együtt hallgatás is nagyon
fontos, de az ilyen egyszerû kijelentés is, hogy „Gondolom, mi kavarog a
fejében.” Így a beteg átéli, hogy õt megértették, és együtt éreznek vele. 

H. úrra talán súlyos szenvedések várnak, sõt az is lehet, hogy egy halá-
los betegség következik. Noha mindez bizonytalan, de már az érzelmei és
a kifejezésmódjai jelzik ezt. Vannak olyan sztereotípiák, amelyek a halá lo -
san betegek lelki történéseiben bukkannak fel, vagy olyanoknál, akik hosz -
szabb ideig betegek. Ezek sokszor csak alig észrevehetõen jelentkeznek, és
igen rövid ideig tartanak. Az ember embrionálisan már minden bizonyta-
lanságot átélt, amit majd egy valóban halálos betegség esetében át fog él -
ni. Az áttekinthetõség érdekében vessünk egy rövid pillantást az egész
pro cesszusra. E. Kübler-Ross fázisairól van szó. 

1. A bizonytalanság érzése

A haldoklási processzusnak van egy elõze tes fázisa, az, amikor a páciens
egy nagyon veszélyes betegség lehetõségé vel számolhat, de még nem tel-
jesen biztos benne. H. úr is ebben a helyzet ben volt. Mivel itt az életünkrõl
van szó, a bizonytalanság érzése a legtöbb ember számára nagyon súlyos
idegi megpróbáltatás, és ebben az idõszakban nagyon sok félelem, szoron -
gás jelentkezik. Ettõl a szorongástól, féle lemtõl a legritkább esetben lehet
megszabadítani az embert. Itt a segítség abban áll, hogy osztozom a bi -
zonytalanság érzésében. Ez azonban feltéte le zi azt a készségünket, hogy
törõdni akarunk a másikkal, és hogy hamaro san érdeklõdünk nála újra. 

Egyébként nem fél mindenki a haláltól. Az egy tévesen elterjesztett fel-
tevés, hogy a halál bennünket mindig megrémít. Vannak gyerekek és idõs
emberek, s nagyon kevés felnõtt is, akik az életük végét nyugodtan fogad-
ják. Szorongást keresni náluk inkább projekció lenne a részünkrõl. Õriz -
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kedjünk a sablonoktól, és mindig magát az embert vegyük figyelembe, fo -
gad juk el felebarátainkat olyanoknak, amilyenek. 

2. A tagadás

Amikor megbizonyosodik valaki arról, hogy halálosan be teg, akkor ezt az
ismeretét még emocionálisan elháríthatja, félre tolhatja. Már tudja, hogy
mi van, de még viselkedhet úgy, mintha nem úgy len ne. Szükségtelen eb -
ben a helyzetben az igazságot erõltetni. Ez olyan elhá rí tó mechanizmus,
aminek a mûködését nem kell megakadályoznunk, úgyis csak idõleges, át -
meneti. Vannak olyan emberek, akik a betegségük alatt átmenetileg vagy
esetleg mindvégig egyszerûen nem akarnak a halálukról nyíltan beszélget -
ni. Hát miért ne lenne joguk ehhez? Egyáltalán nem szükséges az, hogy
feltétlenül sza vakkal is foglalkozzanak a halálukkal. Ezt mindenkinek ma -
gának kell el döntenie. A segítség ebben a helyzetben: akceptálom a hal-
dokló tagadását, és szabad vele más, egyéb dolgokról beszélgetni (a kö zös -
ségi élmény miatt). Így, ha kész vagyok vele más dolgokról beszélgetni, fel -
épül benne a bizalom a látogatója iránt. Noha a görcsös hallgatás a halál
realitása láttán nagyon nyomorult dolog, a tolakodó beszéltetni akarás is
görcsös és helytelen. A legtöbb esetben maguk a pá ciensek jutnak el egy
idõ után oda, hogy a közvetlenül fenyegetõ halálról beszélni akarnak. A
tagadásra mint kegyelmi idõre van szükségük. S. Freud azt állítja,16 hogy
a tudatalattijában mindenki meg van gyõzõdve a sa ját halhatatlanságáról.
Ha ez igaz, akkor érthetõ, hogy a közvetlen kö zelben levõ halál tudatos
felismerését egy ideig minden további nélkül ta gad hatjuk. 

H. úr tagadási kísérlete abban a megjegyzésében jelentkezik, amikor
azt mondja, hogy gyakran úgy gondolja, õ most csak szabadságon van, és
majd utána minden megy tovább. A tagadásnak is többféle válto zata van
(annak hangoztatása, hogy felcserélték a leleteket stb.).

3. Tiltakozás, lázadás

Az „Ah, borzasztó” kitörés egy enyhe lázadási kísérlet. Ha rövid ideig is,
de dühöt érez a páciens. Másoknál ez lehet sokkal erõteljesebb. Gyászolók -
kal fordul elõ, hogy tudatalatt ugyan a veszteség ténye ellen fordulnak, de
til takozásukkal, dühükkel, lázadásukkal másokon vezetik le, olykor egyéb -
ként nem jogosult szemrehányásokkal fordulnak a hozzátartozók, az ápo -
ló sze mélyzet felé, vagy bárki más felé, akivel kapcsolatba kerülhetnek. A
vádaskodás ilyenkor a leggyakoribb megnyilvánulás, ami irányulhat orvo -
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sok, ápolószemélyzet, családtagok vagy a lelkész láttán Isten ellen is.
Ilyen kor a lelkésznek nagyon fontos türelmét megõrizve az együttérzés
élményét megadva Isten szeretetét mégis közvetíteni.

4. Egyezkedés, alkudozás

„A srác még csak tíz...” – sóhajtja H. úr. Szó szerint véve, implicit ezt jelen-
tené: „Ha srác idõsebb lenne, nem lenne olyan nagy teher meghalni.” Per -
sze az ilyen kijelentéseket nem szabad szigorúan logikailag elemezni. So -
kan tesznek kísérletet arra, hogy az ilyen jellegû kijelentéseikben mintegy
üzletet kössenek a sorssal, mintha a sors-isten az ilyen jellegû racionális,
észszerû ér vekre fogékony lenne. A vallásos ember pedig Istennel szeretne
ilyenkor üzletet kötni. Az emberek menteni akarják a menthetõt. Ahelyett,
hogy nyíltan és õszintén azt mondanák, hogy „még élni szeretnék, még
meg gyógyulni szeretnék”, ezt a kívánságukat ilyen érvek mögé rejtik: „a
srácnak még szüksége van apára...” Ez az érvelés tudat alatt abból a re -
ménységbõl fakad, hátha ilyen módon meg lehet gyõzni a sorsot, és el -
odázhatóvá lesz a halál. 

Tehát fontos mozzanat megkülönböztetni az alkudozást és a szomor -
kodást, és ez gyakran nem is olyan könnyû. Az elárvuló gyermek miatti só -
haj és hasonló sóhajok, hogy ez vagy az a valóságos veszély bekövet kez het,
lehetnek nagyon is õszinték. De elõfordul az is, hogy elsõsorban az al ku -
do zás áll az elõtérben. Mindenesetre az emocionális súly a sorssal való üz -
letkötési kísérlet: „de én még élni akarok”. Mindig a konkrét hely zetben dön -
tendõ el, hogy melyik változat az érvényes, valóban másokért aggódik-e,
vagy ilyen módon akar alkut kötni a sorssal. 

Nagyon gyakran fordul az elõ, hogy a páciensek ezt a gondolatmenetet
csak magukban engedik meg mûködni. Gyakran õk maguk is érzik, hogy
ez a kísérletük teljesen irreális. Ezt a kívánságukat legtöbbször egy halk,
csendes imádságban mondják ki. Az imádság hozzásegíthet a helyzet el -
ren de zéséhez. 

5. Szomorúság, szomorkodás

A haldoklás processzusában a legnehezebb lépés annak a fájdalma, hogy
el kell búcsúzni ettõl az élettõl. Ha már valaki nem fojtja el vagy nem
nyomja el közeledõ halála gondolatát, ha már nem is lázad és már nem is
alkudozik, akkor következik egy hatalmas szomorúság (depressziós lel ki -
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állapot). Ez lehet nagyon mély is, de lehet ígéretes is. Mindenesetre ez a
szomorúság, ez a depressziós állapot az utolsó lépés az elfogadás elõtt.

Sokaknak azonban nehezükre esik ezt a szomorúságot érzékelni és
meg mutatni. Sajnos legtöbbször a környezet is olyan, hogy megakadályoz -
zák az érzelmek kifejezését. Ez az elhárítás abból a felszínes véleménybõl
fa kad, hogy a szomorúság valami olyan rossz dolog, amit az embernek ke -
rül nie kell. A másokkal való törõdés során ügyelnünk kell arra, hogy mó -
dot és lehetõséget adjunk a szomorkodóknak arra, hogy szomorúságukat
nyíltan megmutathassák. (A szomorúság egyfajta visszahúzódás, amiben a
következõ fázisra való felkészülés van.) Ezt a depressziós fázisban levõk
persze nem mindig használják ki, de gyakran szívesen fogadják ezt az
aján latunkat.

6. Az elfogadás

A haldoklás processzusának emocionális célját akkor érjük el, ha az érin -
tett páciens átadja, átengedi magát a meghalásnak, és belül, a lelké ben
igent tud mondani erre az útra. Ez az elfogadás nyugalmat, békét és eset-
leg még örömöt is tartalmazhat. Csak ritkán fordul elõ, hogy ez tar tós álla -
pot. A meghalás elfogadása inkább rövid idõszakokra vonatkozik. Aki ép -
pen ma még igent tud mondani, holnap esetleg újra lázad vagy re zig nált
lesz. A testi szenvedéseknek nagy szerepük van ezeknél a lelki fázisoknál.17

Az elfogadás élményét a legnehezebb leírni, ugyanakkor a gyakorló
lel kész könnyen felismeri ennek az állapotát, mivel ekkor már szinte a
végtelen béke sugárzik a beteg szemébõl. A hívõ ember ilyenkor már kész
hazamenni.

X. A segítségadás és „kapás” elfogadtatása

Nagyon sokan vannak olyanok, akik még mindig ahhoz az illúzióhoz ra -
gaszkodnak, hogy „sokkal jobb” a páciensnek, ha úgy teszünk, mintha
„minden rendben” lenne, vagyis amikor meglátogatjuk a betegeket (súlyos
vagy kevésbé súlyos, részletkérdés), akkor mintha az lenne a feladatunk,
hogy ne ves sünk, szórakoztassunk, vidámkodjunk vagy hallgassunk. Arról
általá ban körültekintõen gondoskodunk, hogy betegeink a megfelelõ orvo -
si és kórházi ellátást megkapják, de nagyon gyakran elhanyagoljuk az õ
fájdalmas emocionális és lelki kínjaikat. Ebben maradnak magukra. 
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Miért? Mert félünk az õszinte szótól. A „javára magyarázás” lutheri
koncepciója szerint talán mondhatjuk azt is, hogy félünk megbántani a
má sikat, nem akarunk neki azzal fájdalmat okozni, hogy a betegségét vagy
a halálos betegségét szóba hozzuk. Félünk az õszinte szótól, mert esetleg
mi sem vagyunk felkészülve a veszteségre. Ez azonban személyes dimen -
zió kat érintene, s itt most nem arról van szó, ha hozzátartozót kell be tegen
és elesetten látni. Az érzelmi érintettség más kérdés. Gyakran elõfor dul,
hogy szakmai kompetenciák mögé bújnak el a betegség vagy a ha lál gon-
dolata elõl azok, akiknek az a feladatuk, hogy súlyos bete gek kel foglal -
kozzanak, ez pedig azt jelenti, hogy nem vagyunk felkészülve a témából.

Ahhoz viszont, hogy felkészültek legyünk, a szakmai fogások és infor-
mációk mellett szükséges egy sor etikai, valamint világnézeti kér dést tisz -
tázni. Itt alaposan át kell gondolni a gondozói antropológiát is, hi szen aho -
gyan az emberrõl gondolkodom, úgy bánok a beteggel. Nagyon fontos a
bibliai antropológia teremtéstörténetre alapozott ismerete, kidolgozása.
Eb ben jelentõs segítséget adnak nekünk a keresztyén antropológusok, teo -
ló gusok. A keresztyén antropológia külön téma, de itt a teremtéstörténet
kü lönleges dimenzióira kell felhívni a lelkészi szolgálatra készülõ vagy a
lelkészi szolgálatban már benne álló érintetteket.18

Veszélyes végletek nehezítik dolgunkat: hiszen veszélyes véglet az is,
amikor valaki csak anyaghalmaznak tekinti az embert (esetleg neurológiai
bo nyodalmakkal együttjáró intellektualitással megvert anyaghalmaznak),
mert ebben az esetben a „kezelése” a testi, a szomatikus vonatkozásokra
szûkül le, és a gyógyszeres kezelésen túl nem ismer fel semmi egyebet. De
ve  szélyes véglet az is, ha valaki – esetleg egy eltúlzott, fanatikus vallásos -
ság miatt – csak a lelki valóságot ismeri el, és nem akar a testtel tö  rõdni.
Eb ben az esetben pedig a testi vonatkozásokat nem veszik komo lyan.

Az elsõ eset nyilván a modern medicinát és a szekuláris karitatív tevé -
kenységet fenyegeti, hiszen ha a figyelmünket csak a testre kell irányítani,
ak kor kimerül a ténykedés a test ellátásában: etetése, tisztántartása, öltöz -
te tése, a fájdalom enyhítése, operáció stb. 

A második eset elsõsorban az egyházi szakembereket, lelkészeket vagy
hívõ embereket fenyegeti, akik között pedig olykor elõfordul, hogy a testet
nemcsak nem tudják komolyan venni, hanem – tévesen – bûnösnek tart -
ják, és ezért ez a testi valósághoz való viszonyulást nagyon beárnyékolja.
Majd nem tréfás megjegyzés, hogy „hadd szenvedjen az a bûnös test”. 

Mind a két végletnek az a rossz következménye, hogy közben a beteg
sze mélye, az emocionális állapota marad figyelmen kívül, azaz éppen a
személyt tévesztjük szem elõl egy hibás antropológiai koncepció miatt. 
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Az egyik félnek elsõsorban a lélek komplex valóságát kell elmagyaráz -
ni, hogy az nem más, mint az anyaghoz képest a transzcendens valóság.
Felesle ges vitáznunk afelett, hogy mi a lélek (az anyag mellékterméke-e
vagy egyéb), de a mi adott valóságunkon belül az anyaghoz képest transz -
cendens valóság, és különösen abban a formában nyilvánvaló ez, amikor
nemcsak egy testrõl és egy lélekrõl beszélünk, hanem egy személyrõl – tes -
tes tõl, lelkestõl. 

Az õszinte szótól félhet bárki: sokszor tapasztalhatjuk meg azt a színjá -
té kot, hogy a beteg házastársa elárulja a másik „halálos” baját, de arra kéri
a lelkigondozót, hogy „el ne szólja magát a beteg elõtt, mert õ még nem
tudja”. S akkor irgalmatlanul nehéz a helyzet, mert a legtöbbször a ha lá -
lo san beteg házastárs is azt mondja, meg ne mondja a lelkész az egészsé -
ges félnek, mert õ – úgymond – nem is sejt semmit. Ekkor kezdõdik a „já -
ték”, amiben nagyon nem jó részt venni, mert nemcsak a másik féltésérõl
van ben ne szó. Nagyon méltatlan a helyzet, tekintettel arra, hogy „még
most is szín játékot kell játszani”, pedig a halál közelsége általában õszin-
teségre kel lene, hogy kötelezzen bennünket. 

Tehát fél az õszinte szótól a beteg is részben önmaga miatt, részben a
csa ládtagjai miatt. Az élet komplikált helyzeteket tud teremteni, természe -
tes, hogy nem könnyû szentenciákat kimondani, de általános szabálynak
mégis annak kellene lennie, hogy emberhez méltó csak a megfelelõen tá -
lalt õszinte szó lehet. Ilyen komplikáció adódott egy elhallgatott halálos
betegségbõl, majd a halálból. 

A tizenegy vagy tizenkét éves kisfiút „kíméletbõl” az ország másik végére vitték,
amikor nagyon súlyos beteg lett a 39 éves édesapja. A vendéglátó nagymama sem
árult el semmit a kisfiúnak. Közben meghalt az apuka, és a gyermeket teljesen ki -
hagy ták az egész történésbõl – kíméletbõl. Lejárt a nagymamánál töltött szabad-
ság, azaz a temetés után x idõvel hazavitték, és azt mondták neki, hogy apuka kül -
földre ment. Csakhogy – ahogy lenni szokott – a kisgyerek idegenektõl, mit sem
sejtõ szomszédoktól megtudta a szörnyû igazságot, és ekkor teljesen az anyja ellen
fordult, mert azt hitte, hogy õ járult hozzá a halálához. 

Másik esetben a nagyapa nem akarta terhelni a kedvenc uno káját,
ezért hallgatta el elõtte halálos betegségét, és megtiltotta családjának,
hogy ezt elárulják a gyereknek. Miért nem akarta megmondani? Sajnos a
hamis kímélet nagyon mûködik, és általában olyan eset ben mûködik, ami -
kor nincs „alternatíva”! Természetesen nagyon ne héz a beszélgetés olyan
ese tekben, amikor az ember az amorf halállal szem besül, de minden re -
mény nélkül. 
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Tehát egyik oldalon félnek az õszinte szótól, akik éppen már a szenve -
dõ felek, mert hamis kíméletet tanítottak nekik, vagy ilyen mintákat sajátí-
tottak el. Pedig nagyon sokszor a kímélet álkímélet, mert nem a másikat
félti és sajnálja, mert õ − és ez teszi bonyolulttá a dolgot −, aki a kíméletet
akarja gyakorolni, nincs olyan lelki állapotban, hogy képes legyen elhor -
doz ni a másik kínját. Téves és torz képlet alakul ki, hogy „én” állítólag ké -
pes va gyok elhordozni, ha a másiknak kín valami – különösen, ha miattam
ala kult ki az −, ezért, hogy õ ne szenvedjen énmiattam, tehát hogy nekem
ne le gyen kínos az õ szenvedése az enyém miatt, elhallgatom elõle a gon-
dot.

Az õszinte szótól fél a családtag, a hozzátartozó rokon és sokszor az
ápoló személyzet is, tekintettel szintén arra, hogy nincsenek tisztában két
dologgal: 1) hogyan kell beszélni a beteggel, és 2) mit kell mondani.19 A
mód és a téma a döntõ kérdés. 

Erre a két kérdésre mintát adó segítség Kübler-Ross: Verstehen, was die Ster bende
sagen wollen címû mûve, azaz további esetekrõl van szó.

L. 13 éves kislány, akinek nagy álma, hogy tanítónéni lehessen. A nyár fo lya -
mán vá ratlanul a kórházba került, és a diagnózis: rák (alsótesti). Operáció után
azzal nyugtatták meg a szülõket, hogy a rossz indulatú daganatot teljesen eltávolí-
tották, s ezek után úgy érezték, hogy teljesen elmúlt a fejük felül a veszély, vagyis
nincs már veszélyben a kislány élete. Ám az iskola elkezdése elõtt újabb szimptó -
mák léptek fel, és szeptemberben már nagyon is látható volt a gyermek elesettsé -
ge, na gyon fogyott az ereje. Kiderült, hogy az egész testét beszórták a betegség da -
gana tai (metasztázis), és hogy most már biztosan nem térhet vissza az iskolába. A
szü lõk nyomatékos kérése ellenére az orvos vonakodott attól, hogy egy különle ge -
sen erõs fájdalomcsillapító preparátumot adjon a kislánynak, erre a szülõk másik
or vost akartak keresni, aki esetleg kész lenne arra, hogy valamilyen nagyon hatá-
sos, orálisan bevehetõ fájdalomcsillapítót adjon, de nem sikerült. Már a kórházi
ke ze lés is kilátástalan volt. 

Ekkor keresték meg Kübler-Rosst, hogy konzultáljanak vele, s õ vállalta is,
hogy otthonukban látogatja meg kis páciensét és családját. 

Az édesanya, aki egy nagyon megértõ, mélyen vallásos és bátor asszony volt,
nagyon sok idõt töltött a lánya mellett, és kész volt minden olyan témáról na gyon
nyíltan beszélgetni, amit csak felvetett a gyermeke. L. egy kényelmes ágyban fe -
küdt a nappali szobában, hogy passzív formában, de részt vehessen a család életé -
ben. Az édesapa, aki egy csendes ember volt, nem sokat beszélt a kislánya beteg -
sé gérõl, de szeretetét és feléfordulását különleges figyelmességekkel fejezte ki,
gya korta virágcsokrot hozott munkából jövet az õ legidõsebb lánya számára. 

Két kisebb testvére volt L-nek, az egyik 6 éves volt, a másik 10. Amikor az
egyik nap hazajöttek az iskolából, a doktornéni megkérte õket, hogy a nappali szo -
bában jöjjenek össze egy kis beszélgetésre. A szülõk ezen a beszélgetésen nem vol -
tak jelen. Susan Bach módszerét alkalmazta a doktornõ, vagyis a spontán rajzolás
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technikáját, és a gyerekek örömmel és szívesen vállalkoztak erre a játékra, és ter-
mészetesen arra is, hogy utána megmagyarázzák a rajzaikat. A rajzok egyértelmû -
en mutatták, hogy tudnak nõvérük súlyos állapotáról, és így a doktornõ minden
további nélkül szóba hozhatta a közeli halált. A 6 éves fiútestvérnek volt elég bá -
torsága arra, hogy szóvá tegye a saját problémáját, hogy neki nem szabad tévéz -
nie, ajtót csapkodnia, és hogy nem hozhatja haza az iskola után a barátait. Nyo -
masztólag és félelmetesen hatottak rá a felnõttek, akik lábujjhegyen jártak, és
min dig rászóltak. Nyíltan megkérdezte, hogy meddig tarthat még ez az állapot. A
gye re kek megbeszélték egymás között azt is, amit majd a nõvérüknek akarnak
mondani – és mindent, amit még neki a halála elõtt mondani szeretnének. Erre
bizta tást is kaptak, hogy késlekedés nélkül fejezzék ki szeretetüket.

Néhány nagyon súlyos nap jött – ezek már olyan napok voltak, hogy bárme-
lyiken várható volt a kislány halála. De nem következett be, az élet lángja csak
nem akart kihunyni. Az alsóteste már rettenetes nagyra duzzadt, dagadt, a karjai
és a lábai pedig azoknak az alakoknak a fényképére emlékeztetett, akiket a felsza -
badított koncentrációs táborok szerencsétlen sorsú tagjairól készítettek, rettenete-
sen vé kony kezek és lábak. L. nem tudott meghalni. A magnóról kedvenc zenéje
szólt halkan. Édesanyja órákat ült az ágya mellett, és kész volt minden kérdésre
vála szol ni. Lehetetlennek látszott megérteni, hogy vajon a test teljes katasztrófája
után vajon mi tartja életben ezt a kislányt. 

Az egyik családlátogatás alkalmával a doktornõ a következõ párbeszédet foly-
tatta le a nagyon szenvedõ kisgyermekkel. Természetesen a beszélgetés elõtt en -
ge délyt kért az édesanyától, és a õ jelenlétében a nyitó kérdés így hangzott:

– L. van valami, ami akadálya annak, hogy elengedd magad? Nem tudsz
meghalni, és én nem tudom, hogy mi ez. Tudsz nekem erre valamit mondani? – a
kislány nagyon hálásan és megkönnyebbülten nézett a doktornõre, és ezt felelte:

– Igen, azért nem tudok meghalni, mert nem jutok be a mennybe. – A doktor -
nõ teljesen megdöbbent ettõl a kijelentéstõl, és azt kérdezte tõle, hogy ki lehetett
az, aki ilyet mondott neki. S akkor a kislány elmesélte, hogy a pap bácsi és a gyü -
le kezeti nõvérek, akik õt gyakorta látogatták, nem is egyszer mondták neki azt,
hogy csak az juthat be a mennyországba, aki Istent mindennél és mindenkinél job-
ban szereti. Teste utolsó erejével odahajolt a doktornõhöz, csont és bõr karjai val
átölelte, és nagy bûntudattal ezt súgta neki:

– Tudod, a mamit és a papit mindennél jobban szeretem ezen a világon. 

Kübler-Ross elmondja, hogy az elsõ reakciója a harag érzése volt.
Olyan emberek, akik „Istent reprezentálják” ebben a világban, vajon miért
ébresztenek bûntudatot, és miért váltanak ki másokból szorongást, ahe-
lyett, hogy a szeretet és az irgalom Istenét hirdetnék? Ez a gondolat ci ká -
zott át az agyán, de hangosan ekkor nem szólt semmit. Tapasztalatból tud -
ta, hogy senki sem tud a másiknak segíteni azáltal, ha a másik felfogá sát
leszólja. Az ilyen pillanatokban csak példázatok segíthetnek, vagy a szim-
bolikus beszéd jöhet a segítségünkre. Ezért a következõ párbeszéd zaj lott
le:
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– L., most nem akarok arról vitázni, hogy ki érti igazán és helyesen Istent ebben a
világban. Inkább beszéljünk most olyan dolgokról, amit mind a ketten is merünk.
Ve  gyük például a te iskoládat, és most egyetlen kérdésre felelj ne kem. Tanító né -
nitek idõn  ként az osztály néhány tanulójának különlegesen nehéz feladatot adott
fel. Eze ket a különlegesen nehéz feladatokat kiknek adta fel? A gyenge tanulók-
nak, vagy másoknak, olyanoknak, akiket õ vá lasztott ki erre? – L. arca erre felde -
rült, és ezt válaszolta:

– Hát persze, közülünk csak nagyon keveseknek.
– Mivel Isten is olyan, mint egy tanító bácsi, mit gondolsz, hogy most egy

olyan feladatot adott neked, amit bárki másnak feladhatott volna, vagy neked egy
különlegesen nehéz leckét adott? – S ebben a pillanatban a válasz részérõl nonver -
bálisan következett. Egy pillanatra felemelkedett és hosszú, állhatatos tekintettel
nézett végig a saját, nagyon lesoványodott testén, a felfúvódott hasán, a sovány-
ka kezein és lábain, és valami roppant nagy örömmel a szemében a doktornõ felé
fordulva ezt mondta: 

– Nem hiszem, hogy bármelyik gyereknek feladhatta volna ezt a nehéz leckét.
– S már nem is kellett tovább kérdezni, hogy vajon akkor Isten mit tart felõle. Te -
hát így oldotta meg Kübler-Ross ezt a problémát, azaz ennél a kisgyermeknél  al -
kalmazta a rávezetés módszerét. 

Amikor a doktornõ legközelebb jött, L. békességben feküdt az ágyban. Bóbis -
kolás közben ide-oda billent a feje, miközben kedvenc énekeit hallgatta, amiket a
Weston-kolostor szerzetesei énekeltek. Az egyik éneket különösen is szerette, ami -
nek ez volt a címe: „Ahova te mégy...” Amikor meghalt, a család felkészülten fo -
gad  ta ezt. Még attól sem féltek, hogy megérintsék a testét. Nagyon hálásak voltak,
hogy kérdéseket tehettek fel, majd az egyik közülök egy csendes halk imát mon-
dott.

Nagyon korán vitte el a halál, de közösen hordozták ennek terhét, és meg ren -
dítõ volt látni, ahogy a családtagok egymáshoz közelebb kerültek, és nemcsak a
fájdalmat és a kínt, hanem az örömöt, a zenét, a rajzolást és a belsõ érési folyama -
tukat is megoszthatták egymással. 

Szándékosan kiemelem ezt a problémát: érési folyamat. Akik bármi-
lyen szinten betegekkel akarnak törõdni, foglalkozni, azoknak szüksé ges
ezt a belsõ érési folyamatot megtapasztalni. Nemcsak 18 éves korban
szükséges az érettségi, hanem egész életünket egy érési folyamatnak kell
vé gigkísérnie. Ha ebben a megfelelõ érési folyamatban részt veszünk, ben -
ne vagyunk, ak kor már eleve másképpen tudunk õszinte szót szólni, és ké -
pesek leszünk arra, hogy segítséget nyújtsunk és arra is, hogy elfogadtas-
suk a má sikkal. 

Kübler-Ross maga is elmondja, hogy nem az általa választott módszer
az egyetlen, ahogyan segíteni lehet a nagy bajban levõknek, s arra biztat
mindenkit, hogy szabaduljon fel arra, hogy mindenki találja meg a maga
mód szerét, amennyiben nem az övét használja.
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De azt nagyon fontos szempontnak tartja mindenki számára, hogy az -
zal soha nem tudunk segíteni egyetlen egy embernek sem, ha bárkit, má -
so kat leszólunk, kritizálunk. Legyen aranyszabály, hogy még a lehetõségét
is kerüljük annak, hogy másokról negatív ítéletet mondjunk. 

Nagyon fontos megtanulni a szimbolikus nyelvet, pl. L. esetében a pa -
ra bolát alkalmazta a doktornõ, ennek a parabolának a segítségével világí-
tott meg valamit elõtte, ami jelentõs mértékben hozzájárult a megköny -
nyeb büléséhez (az iskolából vett példa). 

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mind a felnõttek,
mind a gyermekek – minél hamarabb, annál jobb – megtanulhassák kife-
jezni az érzelmeiket. Az õszinte szótól való félelem, a segítség adás és ka -
pás egész problémája nagyban függ attól, milyen szinten állunk érzelme -
ink kifejezésében. Érzéseinket szégyenkezés nélkül kell tudnunk kifejezni.
A gyermekek számára pedig nagyon fontos a biztonságot nyújtó környe -
zet, az elfogadás, az akceptálás, mert az ilyen lelki atmoszférában lesz ké -
pes legnagyobb gondjairól is beszélni.

XI. Kísérõ szolgálat a súlyos betegek mellett

Nagyon nehéz egy olyan témát rendszerezni, amelyben elsõsorban a fel
nem dolgozott emocionális reflexek mûködnek. A lelkészi szolgálatra ké -
szülõk számára nagyon fontos egyrészt ezt a problémát élmény szinten
elõ adó forrásmunkák alapos (szemináriumi szintû, azaz hosszabb idõt
igénybe vevõ) tanulmányozása (pl. Marie de Hennezel: A meghitt halál).
Másrészt pedig a nyitott lélekkel való odafordulás a súlyosan betegek felé
azzal a szándékkal, hogy közvetíteni szeretnénk a számukra egy olyan
szel lemi koordinátarendszert, amely a keresztre emlékeztetõ módon segít
el igazodni ebben a halálos helyzetben. Nem véletlenül említjük a koordi -
ná ta rendszert, amelynek az alakja, formája a keresztre emlékeztet. A halál
árnyékának völgyében a legigazibb eligazító szellemi iránytû Jézus Krisz -
tus keresztje, amit azonban tilos agresszív módon alkalmazni, mentesnek
kell lennünk még a szellemi zsarolás látszatától is. Egyedül és kizárólag
azt a szeretetet szabad képviselnünk és megélnünk, amely a kereszt mö -
gött jelenik meg. A golgotai kereszt igazi forrása és hordozó ereje az Isten
Krisztusban tettenérhetõ, áldozatkész szeretete. 

Éppen ezért a lelkigondozásra felkészülni csak úgy szabad, hogy a már
említett érési folyamat során kialkulhasson a szívünkben Istentõl áldott
mó don a poimenikai habitus és lelkület. A Jó Pásztor (Jn 10) szavai áttéte-



lesen igazak a jó pásztorokra is: áldozatkész szeretettel a rendelkezésedre
állok. 

A kísérõ szolgálat nagyon idõ- és (lelki) energia igényes. Nagyon ko -
moly hitéletnek, imaéletnek, igeolvasásnak, a szent dolgokban való elme -
rü lésnek kell ott szerepet játszania. Enélkül le- és kimerülünk nagyon rö -
vid idõn belül. Ezért is idéztem hosszabban je les szakértõk (van der Geest,
Kübler-Ross) mûveibõl. Ezzel is jelezni szerettem volna azt, hogy küldeté -
sünk univárzális, egyemetes, Istentõl kapott. De ez nem jelenti azt, hogy
ne kellene minderre alaposan felkészülnünk. Sõt! Nemcsak a lélektanra
épülõ lelkigondozásnak kell forrásunknak és tájékozódási koordinátarend-
szerünknek lennie, hanem érdemes és szükséges posztmortális kérdések -
kel is szembesülni. A súlyos betegek, de még inkább a hozzátartozók igen
gyak ran bátorkodnak azzal a kérdéssel hozzánk fordulni, hogy mi vár ránk
a halálunk után. A felkészülés érdekében nagyon hasznos és érési folyama -
tun kat elõsegítõ, ha elsõsorban alapos bibliai felkészültséggel rendelke -
zünk ezzel a kérdéssel összefüggésben. (Karl Heim, Siegfried Raguse)

Az írást be kell fejezni, hiszen a kért terjedelmi kötelmek tiszteletben
tartandók. A témával való beható lelki foglalkozás nem fejezhetõ be soha.
Teljes felkészültségrõl soha nem beszélhetünk. Mindig úgy kell mindebben
benne lenni, mintha most kezdenénk az egész feldolgozását és átgondolá -
sát. S legvégül kötelezõ memoriterként ajánlom a Jn 14,1kk igéjét.
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Miért elengedhetetlenül fontos a betegekkel és haldoklókkal foglalkozók
számára a spirituális felkészültség?

2. A lelkigondozás szempontjából fontosnak tartja-e, hogy a beteg ponto -
san tisztában legyen az állapotával? Miért?

3. Miért fontos, hogy a biocentrikus létértelmezést az egzisztencia pszichocent -
rikus értelmezése váltsa fel? Hogyan segíthetjük elõ ezt a szemlélet vál tást?

4. Milyen szempontokat fontos szem elõtt tartanunk a haldoklók lelkigon -
do zásának folyamatában?
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5. Súlyosan beteg gyermek esetében mit tart leginkább megfelelõ magatar -
tás nak az orvos, a család és a lelkigondozó részérõl?

6. Milyen rossz minták és modern mitoszok akadályozzák a betegség és a
ha lál elfogadását a mai ember életében?

7. Értékelje a partnerközpontú lelkigondozás jellemzõit!

8. Mi lehet a lelkigondozó beszélgetés témája, amikor a beteg kivizsgálás
céljából fekszik kórházban és a vizsgálat eredményei még nem ismertek?

9. Milyen módon segítheti a lelkész a haldoklót a haldoklási folyamat egyes
fázisaiban?

10. Fontosnak tartja-e – ha igen, miért –, hogy a lelkigondozónak szilárd, ki -
forrott, a bibliai antropológiára épülõ meggyõzõdése legyen?

11. Milyen szerepe lehet a szimbolikus beszédnek, példázatoknak súlyos be -
tegek, illetve haldoklók gondozása során?

12. Mit ért poimenikai habituson? Gondolja végig a poimenikai lelkület és a
belsõ érési folyamat összefüggését! Hogyan értékeli saját eddigi fejlõ dé -
sét e tekintetben?
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Hogyan tudjuk közölni azt, amit
szavakkal nem lehet?

A szimbólumok, képek, jelképek felhasználásának lehetõségei
a lelkipásztori munkavégzésben a poimenika területén

t

omnis mundi creatura
quasi liber et pictura 
nobis est et speculum
(Alanus ab Insulis)1

I. Kell-e egyáltalán foglalkozni ezzel a témával, és ha igen, miért?

A válasz egyértelmûen igen, hiszen a fõcímben megfogalmazott kérdés és
téma különleges jelentést és létjogosultságot kap az új évezred kezdetén.
Ugyanis valószínûleg az írásbeliségnek a képi kifejezéssel szembeni legtel-
jesebb térfoglalása fog bekövetkezni az elkövetkezõ évezredben. Mindez
azonban úgy történik meg, hogy mind kevesebben fogják tudni érteni és
követni a betûk és a szavak által közvetített mondanivalókat. Ma egyre in -
kább terjed az a jelenség, amelynek a funkcionális analfabétizmus elneve -
zést adták az e jelenséget kutatók. A korábbi analfabétizmussal szemben,
amikor az emberek nem tanultak meg írni és olvasni, az figyelhetõ meg,
hogy az emberek megtanulnak ugyan olvasni, de nem értik meg, amit ol -
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vasnak. Ennek egyik oka a rohamosan növekvõ, és fõleg a verbálisan meg-
fogalmazott információáradat: egyre rövidebb idõ alatt egyre több infor -
má ciót kell már az iskolában is elsajátítaniuk a gyerekeknek, és ezzel saj -
nos sokszor nem jár együtt az információk megértése, földolgozása. Így
egy átmeneti korszak alakul ki: a korábbi korokban nagy jelentõségû képe -
ket, szimbólumokat, jeleket már nem értjük, a csupán a szavakkal hozzánk
érkezõ óriási információtömeget pedig nem vagyunk képesek maradékta-
lanul földolgozni. (Éppen a hatalmas mennyiségû új információ miatt nin -
cse nek ma már polihisztorok.) Így kezdõdik és valósul meg a szavak és ál -
talában a szóbeli közlés jelentés nélkülivé válása, kiüresedése, amikor a
szavak már sem racionális, sem emocionális jelentést nem hordoznak. Ez -
zel a jelenséggel találkozhat a lelkipásztori munkáját végzõ lelkész, ami -
kor egy megfáradt, elcsüggedt beteget próbál vigasztalni, de újra és újra
azt kell tapasztalnia, hogy szavai nem jelentenek a másik számára semmit,
nem érti, amit mond neki. Ilyenkor fogalmazódik meg az az igény, hogy
kellene egy olyan közös nyelv, amely segítségével akkor is meg tudnánk ér -
tetni magunkat a másik emberrel, és õ velünk, ha az értéküket elveszített,
kiüresedett szavakkal már nem sikerül. Az egysíkú, csak a verbális síkon
mozgó kommunikációnak ismét ki kellene egészülnie a nonverbális kom-
munikáció fontos eszközeinek tudatos alkalmazásával. Ennek létjogosult-
ságát könnyen beláthatjuk, ha arra gondolunk, hogy amikor beszélünk,
mondanivalónk 70%-át nem a szavakkal közöljük, hanem a testbeszéddel,
a hangsúllyal, hanglejtéssel, mimikával, a gesztusainkkal stb. Ezek az esz -
közök is szimbolikus tartalmat és jelentést hordoznak, hiszen önmagukon
túli jelentésre mutatnak. És a szimbólumoknak, jeleknek éppen ez a lé -
nyegük: olyan „jelentéshordozók”, amelyek túlmutatnak önmagukon, ön -
maguk puszta külsõ megjelenési formáján.2 Ez a jelenség segíthet abban,
hogy képesek legyünk a megfoghatóság körébe vonni és célravezetõen ele-
mezni a másként elképzelhetetlen dolgokat. Tagadhatatlan tény ugyanis,
hogy a gondolkodás világának egyre növekvõ absztrahálódása és raciona -
li zálódása észrevehetõen korlátozza a világ jelenségeinek, történéseinek
megértését, földolgozását. Persze jelen világunk sem tud meglenni szim-
bólumok, jelek nélkül (pl. a számítógép-nyelv), de míg a korábbi gondol -
kodási rendszerek és ösztönös struktúrák képszerûsége közvetlenül szól
hozzánk, addig a maiak pusztán konstruált rendre épülnek, megértésük
tanulást igényel. (Fontos megjegyezni, hogy amikor a verbális kifejezést a
racionális kifejezés eszközeként tekintjük, tudatos leegyszerûsítést vég -
zünk, a megfelelõ kontraszt és a könnyebb kezelhetõség miatt. Ugyanak -
kor tudjuk, hogy a verbális kifejezés síkján is létezik a szimbólumalkotás,
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hiszen számtalan szimbolikus kifejezés vagy szófordulat létezik – különö -
sen a vallásos nyelvhasználat gazdag ezekben –, amely gondolatokat kap -
csol egy-egy jelentéshordozóhoz.)

A modern mélylélektan Carl Gustav Jung elmélete alapján feltételezi,
hogy létezik egy archetípusokból álló általános õstapasztalat, amely egy -
részt segédeszközként szolgál a szimbólumgondolatok megértésénél, más-
részt maga is sokat meríthet a kultúrtörténet gazdag formai alapanya gá -
ból.3 Számos tudományág kutatásának eredményei hozzájárulhatnak a
szimbólumkincs sokrétûségének megismeréséhez, és ez arra is szolgálhat,
hogy jelentõsen kibõvítse tudásunkat a gondolkodási stílusokban rejlõ
azo nos ságokról és különbözõségekrõl. Manfred Lurker így fogalmaz a
szim bólumokkal kapcsolatban: „A szimbólum jelentõsége nem önmagá -
ban rejlik, hanem túlmutat önmagán. Goethe szerint a valódi szimbolika
mindenütt jelen van, ahol a különöst az általános képviseli mint a kifür -
készhetetlen eleven-pillanatnyi megnyilvánulása. A vallásos ember számá -
ra a szimbólum konkrét jelenség, amely minden szónál világosabban fejezi
ki a belefoglalt isteni és abszolút gondolatot. Üdvtörténeti szempontból a
szimbólum a teremtõ és a teremtmény közötti megszakítatlan kapcsolat-
nak kifejezése. Ha az isteni õskép gazdagságából egyes képek látható for-
mát öltenek, akkor ezek tulajdonképpeni értelme a szümbolon, vagyis egy -
beesés, idõ és örökkévalóság összetalálkozása. A szimbólum beburkolás,
elleplezés, és ugyanakkor megnyilatkozás is.”4

A téma irodalma óriási, bár magyar nyelven csak egy egészen kicsiny
része hozzáférhetõ. Nálunk még csak mostanában kezdjük újra felfedezni
a nem-nyelvi kifejezésben rejlõ lehetõségeket, amellyel megnövelhetjük
közléseink hatékonyságát. E tanulmány célja a téma körvonalazása, kérdé -
sek fölvetése és a továbbgondolásra késztetés. Annak bemutatása, milyen
le hetõségeket rejthet a szimbólumok felhasználása az egyházi gyakorlat
te rületén. 

II. Milyen szerepet játszottak a szimbólumok a kereszténység
évszázadaiban?

A kereszténységtõl sohasem volt idegen a képi megfogalmazás. Részben
tovább használták a zsidóság jelképeit, de most már új összefüggésekben,
hiszen Jézus Krisztus földi élete és küldetése új értelmet adott a zsidóság-
ban elõ várakozásnak és az azzal összefüggésben kialakuló fogalom- és
szimbólumrendszernek. Amit addig vártak, eljött, aminek a beteljesülését
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re mélték, megtörtént: Isten országa megjelent az embervilágban, és meg-
mutatta azt az utat, amelyen Istenhez juthat az õt keresõ. Jézus megjele -
né se, minden szava, minden mozdulata valóságos volt, de egyben túl is
mutatott önmagán: Atyjára mutatott és arra a mennyei világra, amelyben
az ember ismét találkozhat Teremtõjével. Jézus utat mutatott Isten felé, de
õ maga volt az út, amelyen Istenhez lehet jutni. Szimbólumok sokaságát
hozta és jelentette õ maga is. Ezek a szimbólumok feltámadása után to -
vább éltek követõi között, és mutattak Isten országára. Ez az új eszkatolo -
gikus várakozás határozta meg a Krisztust követõk gondolkodását, minden
cselekedetük, minden szavuk ezt tükrözte. Így vált kezdetben minden
szim bólummá, így lett minden megfogalmazás szimbolikussá.5

A középkor folyamán a szimbólumok olyan átfogó rendszere alakult
ki, amelyet már csak az érthetett teljesen, aki egész életét a tanulmányozá -
sá ra szentelte. De a hétköznapi élet és a hétköznapi vallás is a szimbólu -
mok sokaságára épült, lévén, hogy az olvasás csak kevesek privilégiuma
volt. Ha szemügyre veszünk egy a középkorban épült templomot, kívül és
be lül egyaránt jelképek százait fedezhetjük föl. Ezek szerepe nem csak a
díszítés volt, hanem részben a tervezõ és az építõk hitének megvallását,
részben a nép tanítását szolgálták. A képeken keresztül jutott el a keresz -
ténység és végsõ soron Isten üzenete az emberekhez. Ez a jelképek igen
szövevényes, kifinomult rendszerét alakította ki. 

A középkor hanyatlásával a szimbólumok szerepe is csökkent: egyre
ke vesebben és kevesebbet értettek meg belõlük, jelentésük elhalványult
vagy feledésbe merült. A döntõ fordulat a könyvnyomtatás ipari méretûvé
válása után következett be, amikor az írásbeliség addig elképzelhetetlen
méretekben terjedt. A képi megfogalmazás helyébe az írásbeli megfogal-
mazás lépett. A képek helyett a betûk és a szavak közvetítik az informá-
ciókat.6 Jól példázza ezt a folyamatot a szimbólumok jelentésének és jelen-
tõségének változása a reformációban. A képek detronizálása, egyes irány -
za tokban teljes eltörlésük, kifejezi, hogyan racionalizálódott a közlés, és
hogyan lett uralkodóvá a verbális megfogalmazás. A protestáns templo -
mok ban az építészeti tér központja az igehirdetés helye, a szószék lett.
Egyes irányzatokban az oltár helyére is az ún. úrasztal került, amely tu da -
to san mellõzött az oltárhoz kapcsolódó minden szimbolikus jelentést.7

Ezek a változások kezdetben az addigi, csupán képi ábrázolás ellensúlya -
ként történtek. Luther számára a külsõ formák az adiaforon kategóriába
tartoztak, amelyek nem szükségesek az üdvösséghez. De nem vetette el
õket teljesen. Azt vallotta, hogy önmagukban ezeket elveszettnek és hiába -
va lónak kell tartanunk, lényegüket Isten Igéje adja meg.8 A szertartásokat
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mint szimbolikus cselekedeteket sem vetette el teljes egészében, csak az a
fontos, hogy jól használjuk õket, annak megfelelõen, amire valók: „A szer-
tartásoknak urai vagyunk és nem a szolgái.”9

A katolikus és a protestáns egyházak szimbólum-értelmezésében egy -
re inkább megvalósuló közeledés ellenére máig megfigyelhetõ a hang súly-
eltolódás. A katolikus liturgiában nagyobb szerepe van a szimbolikus moz-
zanatoknak,10 a protestáns istentisztelet középpontja és csúcsa az igehirde -
tés. Az evangélikus liturgia megpróbál egyensúlyt teremteni a két felfogás
között, a valóságban, a gyakorlatban azonban itt is inkább a verbális köz -
lé sen van a fõ hangsúly.11 Errõl a továbbiakban részletesen szó lunk.

III. Mit jelentenek a szimbólumok és a jelek
a lelkigondozás területén

Az, hogy vannak olyan jelek, szimbólumok, amelyek minden ember szá -
má ra jelentenek valami többletet, és mindenki számára ugyanazzal a több -
letjelentéssel bírnak, lehetõséget teremt arra, hogy felhasználjuk õket az
emberek közötti kapcsolat kiépítésében, vagy továbbépítésében. És itt el is
érkeztünk a lelkipásztori munkavégzéshez. Hiszen a lelkész segítõ munká -
já nak alapfeltétele a másik emberrel való jó, bizalmas viszony kialakítása.
Ko rábban, a lelkipásztori pszichológia „öntudatra ébredésekor”, a lelki gon -
dozás nem más volt, mint predicatio specialissima, vagyis az volt a fon tos,
hogy a lelkigondozó hogyan fogalmazza meg a másik számára az evan gé -
liu mot. Ezen irányzat úgy tekintette az evangéliumot, hogy az csakis sza -
vak kal adható tovább. A kérügmatikus lelkigondozás, amelynek legpreg-
nánsabb képviselõje századunkban H. Asmussen és E. Thurneysen volt, azt
vallja, hogy mivel a lelkigondozás cselekvõ alanya csak Isten Szentlelke
lehet, a lelkigondozói beszélgetés metodikai hangsúlya csakis a hallgatá-
son lehet.12 Abban a másik fõ irányzat, a partnercentrikus lelkigondozói né -
zet hívei is egyetértenek, hogy nincsen valódi találkozás hitvallástétel (ige-
hirdetés) nélkül, ám míg a kérügmatikus lelkigondozás szerint verbálisan,
bib liai igék idézésével kell az evangéliumról bizonyságot tenni, addig a
partnercentrikus lelkigondozás irányzatának képviselõi szerint krisztusi
ma gatartással kell azt megtenni.13 A partnercentrikus lelkigondozói irány -
zat nagy lépést tett elõre, amikor felismerte: a segítségre szorulóval való
együtt mûködés valóban együtt-mûködés, vagyis élõ, valóságos kapcsolat,
koi nonia kell legyen, amely élõvé, megtapasztalhatóvá teszi az evangéliu-
mot, ne csupán egy egyirányú, reflexió nélküli közlése az isteni üzenet-
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nek.14 Hiszen a verbális hitvallásnak csakis akkor van értelme és meggyõzõ
ereje, ha Isten elfogadó szeretete a szavakon túl közvetlenül, emberi szin-
ten is megtapasztalható. A két felfogás közötti józan, kiegyensúlyozó állás -
pon tot képvisel W. Jentsch, aki szerint a verbális és nem-verbális bizony -
ság tevési formákat nem szabad úgy kijátszani egymással, hogy egyiket a
má sik helyettesítõjévé avatjuk.15 „Amire ma szükségünk van a lelkigondo-
zásban, az a dialogikus és argumentatív bizonyságtétel, amely a másiknak
Jézus teljes igazságát a másik iránti teljes szeretetben mondja el.”16

Azt ma már nem tagadhatjuk, hogy a lelkigondozott és a lelkigondozó
közötti kapcsolat milyenségének óriási szerepe van abban, hogy a lelki -
pásztori segítségnyújtás sikeres lesz vagy sem. E közösség kiépítésében is
nagy jelentõsége van a szimbolikus megfogalmazásnak, a szimbólumok,
jel képek alkalmazásának. A lelkigondozók szinte naponta tapasztalják,
hogy az embereket egyre nehezebb megszólítani, egyre nehezebb bármi -
fé le bizalmas kapcsolatot kialakítani velük. Sokszor éppen a segítségre
szo ru lóval nem lehet szót érteni, akkor sem, ha egyébként õ maga is kérte
a segítséget. Az ilyen esetekben is a szimbólumok, jelképek adhatják a
meg oldást, hiszen a tudományos kutatások alapján tudjuk, hogy a krízis -
hely zetben lévõk, vagyis a „bizonytalan állapotba kerültek”17 igénye sokkal
nagyobb a rítusok, vagyis bizonyos szimbolikus jelentésû cselekmények
iránt, amely egyébként minden embernél megtalálható valamilyen mér -
tékben. Ennek magyarázata az – és ebben az antropológia és a valláspszi-
chológia is megegyezik –, hogy a rítusok növelik az egyén és a közösség
biztonságérzetét.18 Eszünkbe juthatnak a mai kor vallástalan emberének
sa ját maga által kialakított rítusai: pl. a televíziónézés rituáléja, amikor a
kü lönbözõ sorozatok epizódjainak mindig ugyanabban az idõpontban való
megnézése jelenti az állandóan és ugyanabban a formában ismétlõdõ
szim bolikus cselekményt. 

1. A liturgia mint speciális szimbolikus cselekmények sorozata

A fentiekbõl következik, hogy az istentisztelet liturgiája, mint szimbolikus
cselekmények sorozata, önmagában is alkalmas lehet a lelkigondozásra.
Ám ennél jóval többet jelent, hiszen rajta keresztül Isten szól hozzánk és
a segítségre szorulóhoz. Ettõl lesz több, mint bármely más rítus19. A litur-
gia állandó elemei az isteni állandóságot jelenítik meg, amely mindig, min-
denkor ugyanolyan formában van jelen, és amely az Istent keresõ ember
számára mindig elérhetõ. A változó részek megjelenítik a változó idõt,
amelyet szintén Isten alakít, és amely e világ múlandóságára figyelmeztet,
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és arra, hogy ez a múlandóság azonban az eljövendõkre mutat. A változó -
ság jelképezi a mindig változó feladatainkat, a mindig változó erõnket,
amellyel ezeket a feladatokat kell végrehajtanunk. 

A liturgia részei szimbolikus cselekvések, amelyek azonban valóságo -
sak is: valóságosan megvalljuk bûneinket Istennek, valóságosan vesszük
Is ten bocsánatát, valóságosan dicsõítjük szavakkal és énekkel. Az úrvacso-
ra is szimbolikus és valóságos is egyben, hiszen a kenyér és a bor színe
alatt valóságosan Krisztus testét és vérét vesszük, amely valóságosan esz -
közli bûneink bocsánatát. Annyiban speciális jelenség ez, hogy a hit teszi
valósággá azt, ami a kívülálló számára még csak nem is szimbolikus, ha
nem hisz abban, hogy ami történik, túlmutat önmagán. 

A liturgiában szereplõ tárgyak (pl. a kenyér és a bor az úrvacsorában,
a víz a keresztelésnél), jelenségek (pl. sötétség – világosság, fény, csönd –
hang, mélység – magasság), cselekvések (pl. áldásra emelt kéz, kereszt ve -
tés, fõhajtás) mindegyike egyetemes érvényû és jelentésû, a világ szinte
bármely szegletében megértik õket, és végsõ soron mindenhol ugyanazt
jelentik.20 Ám a keresztény liturgiában többletjelentést is hordoznak, ame-
lyet Jézus Krisztus személye és megváltó munkája ad meg.

2. Az építészeti tér mint nem-nyelvi kifejezõeszköz

Az építészeti tér nemcsak elõsegítheti vagy nehezítheti az üzenet célba ju -
tá sát, hanem önmaga is hordozhat információkat.21 A tér nagysága kifejezi
a fontosságot. A középkorban épült templomok óriási mérete Istennek az
ember számára felfoghatatlan nagyságát volt hivatott közölni. A hatalmas
és sötét belsõ tér félelmet keltett, amely nagyon jól kifejezte az akkori kor
emberének viszonyát Istennel: a Hatalmassal szemben a kicsiség, a jelen-
téktelen állt, amelyhez mégis lehajolt a Fölérhetetlen. A reneszánsz már
szûkített a téren, inkább hajlékonnyá, kecsessé tette a merev vonalakat és
formákat. Ezzel fejezte ki az életszemléletben bekövetkezõ változást: az
éle tet már nemcsak végigélni kell, hanem már lehet benne és a világban is
gyönyörködni. A vallásos megnyilatkozásban is helyet kaptak az összetett
emberi érzelmek. A világ általában bonyolultabb lett, de élvezhetõbbé is
vált. A reformáció is e kor gyermeke: az ember mer gondolkodni, át meri
lépni az addig demarkációs vonalnak hitt és mostanra szûknek bizonyult
ha tárokat. A templom újra erõdítmény-formát ölt, de ez a forma azt fejezi
ki, hogy Isten megoltalmazza az övéit. Kikerül a templomból minden, ami
megoszthatja, elterelheti a figyelmet Isten Igéjérõl, világosabb, áttekint he -
tõb bé válik a tér, és az egyoldalú közlést az Istennel való párbeszéd váltja
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föl: az ember felnõtt a kérdésfeltevéshez, és az új válaszok megkeresésé -
hez.

A ma épülõ templomok világosak, családiasak, inkább a praktikum ha -
tározza meg a belsõ tér kialakítását. Minden azt szolgálja, hogy az igehall -
gató ne csak hallgatója, hanem aktív résztvevõje is legyen az istentiszte -
letnek. Egyre kevesebb tabu, érinthetetlen, megközelíthetetlen tér van, az
ol tár körülállható, már nincsen a falhoz építve, és nem választja el rácsos
ke  rí tés az úrvacsorához járulóktól. Mindez azt fejezi ki, hogy az Istent ke -
re sõ ember valóságosan is közel akar kerülni Istenhez, részt akar venni az
is ten tisztelet minden mozzanatában. Ebben az egyre elhidegülõ és sze -
mély te len világban meleg és családias kapcsolatot akar kialakítani Istené -
vel, és hitbeli testvéreivel. A szóbeli megfogalmazás mellett igényli a képi
kifeje zõ eszközöket is, így tudja pontosabban és árnyaltabban kifejezni ér -
zéseit és gondolatait.

IV. Végül…

Bizonyára sokat lehet vitatkozni a fent tárgyalt téma egészérõl, vagy bizo -
nyos részeirõl. Az azonban nem tagadható, hogy a szimbólumok, jelek, jel -
képek segítségünkre vannak és lehetnek az egyházi munka minden terüle -
tén, így a lelkigondozói munkavégzésben is. Segítségükkel érthetõbbé vá -
lik Isten Jézus Krisztusban testet öltött üzenete, amely egész keresztény
éle tünk alapja. Általuk érthetõbbé és megfoghatóbbá válhat Jézus Krisztus
személye, élete és cselekedetei, amelyek mintául szolgálnak számunkra,
hogy követendõ példaként, úgy vagy olyan módon éljük le földi életünket,
mert csak akkor találjuk meg életünk igazi értelmét, akkor kaphatunk vá -
laszt kérdéseinkre, problémáinkra.

A szimbólumok segítségével megtapasztalhatjuk az egyetemes emberi
létben az isteni jelenvalóságot és az isteni teleológiát. A szimbolikus cse-
lekvések révén részesülhetünk az isteni kegyelemben. Mindez hozzájárul-
hat ahhoz, hogy jól vagy jobban érezzük magunkat ebben a világban, hogy
megtaláljuk, amiért teremtettünk. És lehet-e más célja a lelkigondozói
mun kának, mint hogy ehhez hozzásegítse a segítségre szorulókat?
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Jellemezze a funkcionális analfabétizmust és kapcsolatát az embert elérõ
információáradattal! Miért fontos szem elõtt tartani ezt a jelenséget a lel -
ki gondozói munka során?

2. Miben ragadná meg a szimbólum lényegét és jelentõségét?

3. Gyûjtsön össze ókeresztény szimbólumokat! Milyen jelentéstartalom kap -
cso ló dik hozzájuk?

4. Hogyan változott meg a szimbólumok jelentõsége a reformáció folyama -
tá ban?

5. Milyen lehetõségeket lát a szimbólumok felhasználására az egyházi gya -
korlatban (elsõsorban is a lelkigondozás és a liturgia területén)?
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A lelkipásztori látogatás realitása
a mai gyülekezeti életben

Különös tekintettel a falusi ember megszólíthatóságára
Útmutatás kezdõ lelkészek számára

t

Féléves vidéki szolgálat után csak azt mondhatom: napjainkban hihetetlen
igény él az emberekben a beszélgetés iránt. Vágy, hogy valaki meghallgas-
sa õket. Függetlenül attól, hogy épp örömük, bánatuk, vagy csak jó ked-
vük van-e. Úgy tûnik viszont, hogy amilyen nagy az elvárás, olyan ritkán
fordul elõ, hogy önszántukból kopogjanak be lelkészük ajtaján. Ezt csak a
rendszeresen istentiszteletet látogatóknál tapasztaltam. 

Mivel nem lehetünk bizonyosak abban sem, hogy sokszor túlzó, idõt
hú zó, több órás ülésre kényszerítõ, bõbeszédû, gyakran unalmas egyházi
rendezvényeink elnyerik tetszésüket, ezért nincs mire várnunk, nekünk,
gyülekezeti tagoknak, lelkészeknek kell hozzájuk mennünk.

I. Erõterek vonzásában

Mielõtt tovább lépnénk, szeretném megvilágítani azt az alapszituációt,
ami ben valamennyiünk élete zajlik. Nem indulhatunk anélkül látogatóba,
sem lel keket gondozni, hogy ne tudnánk: egyszerre mozgunk ég és föld
erõ te ré ben. Két erõtér, melyektõl nem áll módunkban függetleníteni ma -
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gunkat. Két erõtér, mely nem választható el egymástól. Maga az inkarná-
ció ugyan ezt a tényt erõsíti meg. Az Isten Fia, amikor a mennybõl a földre
jött Em berfiává lett. Az Ige testet öltött. 

Két erõtér, mely tulajdonképp összeér. Ez fizikai valóság is. Ki tudná
megállapítani, hol van az ég és a föld határa?

Jézus prédikációiban ugyanezt a valóságot ábrázolja: földi dolgokkal
világítja meg a mennyeieket. Érdemes megfigyelni példázatait. 

– „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett
a szántóföldjébe.” (Mt 13,24b)

– „Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítõhálóhoz is,
amely mindenféle halfajtát összegyûjt.” (Mt 13,47)

Isten valósága és az élettörténetem egymásba illeszkednek.1 Ha reggel
felkelek, ha eszem, ha alszom, ha szeretek, benne élem az életem. Téves
az a gondolkodás, amelyik Isten jelenlétét lokalizálni akarja. Egyesek azt
kép zelik, az istentisztelet az a hely, ahol vele találkozhatunk. Pedig Isten
való sága át- meg átjárja az egész világot. 

Ennek a meghatározottságnak a tudatában, azt hiszem, sokan másképp
élnék meg hétköznapjaikat, másképp fognák fel munkájukat, szolgálatu kat.

II. Találkozások ég és föld erõterében

Az imént körülírt helyzetben – a falusi „atyafiakról” szerzett tapasztala ta im
számbavétele elõtt – szükségesnek érzem a „hogyanra” való rákérde zést. 

Menny és föld erõterében hogyan, milyen beállítottsággal közeledhe -
tek a vidéki emberhez? Milyen metódusok vannak, milyen lelkigondozói
koncepciók segíthetnek egy-egy beszélgetés során?

A pszichológiában a terapeutának is szüksége van valamiféle modellre,
amin tájékozódva fel tudja állítani a diagnózist, és amivel megtervezi és
vé gigvezeti a terápiát. Aki a módszerekre való rálátás és azok ismerete nél -
kül próbál embereket kísérni, akaratlanul is kárt okoz, és becsapja önma -
gát. Elengedhetetlenül szükséges a szakirodalommal való rendszeres fog -
lal ko zás és egy szupervizor jelenléte, akivel idõrõl-idõre mindent meg be -
szél he tünk. Az is igaz azonban, hogy ha nem is vagyunk tudatában, akkor
is rendelkezünk valamilyen lelkigondozói alapállással. 

A módszerek alkalmazása során a pszichológiatörténet tanúsága sze -
rint mindig az jelenti a veszélyt, ha egyetlen modell válik egyeduralkodó -
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vá.2 Azért hasznos minél többet ismernünk, mert a valóságnak mindegyik
csak egy szeletét tárja fel. Minél több van elõttünk, a lehetõségek annál
szélesebb skáláján mozoghatunk. Ráadásul ezek nem örök érvényû struk-
túrák; keverednek egymással, átfedések vannak közöttük, hisz’ legtöbb-
ször építenek egymásra. 

Így szeretnék most néhány elgondolást megmutatni a lelkigondozás lé -
nyegével kapcsolatban, amik kapaszkodót jelenthetnek a kísérés mû vésze -
té ben. 

A poimenikában egyébként klasszikussá vált a cura animarum genera -
lis (istentisztelet, prédikáció...) és a cura animarum specialis (kórházi, te -
lefonos... lelkigondozás) megkülönböztetése.3 Esetünkben természetesen
a speciális lelkigondozói tevékenységekrõl lesz szó. De miközben megnéz-
zük, ki hogyan értelmezte azt a maga számára, nem feledkezhetünk meg
az örök problémáról: a humántudományok és a keresztyén lelkigondozás
propriumának kényes egyensúlyáról. 

Íme a koncepciók röviden, a teljesség igénye, illetve különösebb kriti-
ka nélkül. Ki-ki válogathat belõlük saját lelkialkata, meggyõzõdése és az
adott helyzet kívánalmai szerint.

1. A kérügmatikus irány

A kérügmatikus irány híres képviselõje, Eduard Thurneysen (1888-1974)
központi üzenete Isten igéjének továbbítása minden gondozott felé. Az ige
nélkül ugyanis – vallja – hatástalan és hiábavaló a munkánk. Az õt követõk
az élet egészét Isten igéjének ítélete alá állítják, és a beszélgetés folyamán
azt a pontot keresik a bûnös ember életében, ahol cselekedetei, érzései el -
lentétben állnak a Szentírásban foglaltakkal. Így a társalgás menetét meg -
tör ve (Bruchlinie) Isten ítéletét hirdetik a szemben ülõnek, annak üdvös -
sé ge érdekében (Kampfgeschpräch).4 Thurneysen elméletében használt
har cias kifejezései hozzájárultak ahhoz, hogy kissé félreértve õt és kon-
cepcióját a terapeutikus vonal sokat támadja.

2. A terapeutikus irány

A pszichológiai kutatások eredményeit követõ terapeutikus irány Joachim
Scharfenberg – a képzett pszichoanalitikus – kezdeményezéseként szü le -
tett meg, aki a hangsúlyt lelkigondozói módszerében egy valóban szabad,
segítõ beszélgetés kialakulására helyezi.5 Feltételez az emberben egy bi zo -
nyos pszichikai érettséget, mely a megfelelõ klímában aktivizálhatóvá vá -
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lik. Az emberben keresve a gyógyulás lehetõségét túlságosan neki rendeli
alá magát; olyannyira empatikus, hogy új ember fogalmat alkot, s ezt az
in karnáció teológiájával okolja meg: mivel Isten emberré lett, ezért õt az
em berekkel való érintkezésben találjuk meg. Kerülni kell minden paszto -
rális monológot, melyek megtörik a beszélgetés szabad menetét. Alig szü -
lettek meg 1970 körül Dietrich Stollberg, Scharfenberg, Richard Riess
nagy olvasótábort gyûjtõ munkái, válasz-reakcióként az ellenirány kritikái
is megjelentek.

3. A hitre való segítés

Helmut Tacke Thurneysen nyomán indulva, de õt kissé korrigálva a pszi -
cho lógiát is beépítette rendszerébe. A lelkigondozás magvát pedig elõdjé -
hez hasonlóan a hitre való segítésben látta. (Glaubenshilfe als Lebenshilfe)
Számára a pásztorolás az evangélium szabad beszélgetés formájában való
átadását jelenti, melyben Isten lelkigondozása valósul meg. Ezt olyan ese -
mény nek nevezte, mely a „név védelme” alatt áll. Mivel Isten a nevében
van jelen, ezért a név jelenléte szabadságot kölcsönöz a beszélgetésnek. A
lelkigondozó tehát nem a saját, hanem az Úr nevében érvel, ezért mentes
a megtérítés sikerének kényszerétõl.6

A „név védelme” alatt kifejezés azt is magában hordozza, hogy én
magam is rászorulok Isten lelkigondozó jelenlétére, így más fényben tûnik
fel elõttem az is, akivel beszélgetek.7

Ez a felfedezés talán megment minket az egyszeri lelkész esetétõl, aki
beteghez érkezve látogatóba rögtön imádságba kezdett... Évek múltán ez
a gyülekezeti tag új papjának panaszolta fájó emlékét: bár a tisztelendõ úr
imádkozott velem annak idején, de azt sem kérdezte meg, hogy érzem ma -
gam! 

4. A „parakletikus lelkigondozás”

A 70-es évek poimenikai diagnózisát Manfred Seitz szomorúan így fogal-
mazta meg: metódusok kerültek a tartalom helyére, a teológiával szemben
egyfajta bizonytalanság állt elõ, s ez oda vezetett, hogy a kinyilatkoztatás
igazságai háttérbe szorultak. Saját poimenikai koncepciója számára ezért
a vezérfonalat tudatosan a Bibliában kereste és így talált rá a „parakletikus
lelkigondozás” alapjaira. Véleménye szerint a pásztorolás nem a mi felada -
tunk, mert Isten teremtésünktõl fogva gondoskodik rólunk. Ez a gondos -
ko dás Krisztus halálában és feltámadásában lett láthatóvá, s a gyülekezet
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életében folytatódik tovább. Általa még a távolra szakadtaknak is meghí -
vója van Isten országába. 

Minden négyszemközti beszélgetésnek, vigasztalásnak ez adja a hátte -
rét, melyben a segítõ feladata nem más, mint Isten eme gondoskodásának
továbbadása.8

5. Érzékenység a mindennapok iránt

Henning Luther, mainzi teológus érdekes felfedezése, hogy érzékenyebbé
kel lene válnunk a mindennapok iránt. (Alltagssorge) Legyenek azok bármi -
lyen szürkék is, a valóság részét alkotják. Mindannyian érintettek va -
gyunk, segítségre szorulunk, hiszen az életünk betegség, halál, kudarcok
mezsgyéjén zajlik. 

Az általunk kísért emberek semmivel sem kevesebbek nálunk, nem
defi ci tesek, hisz sokszor mi magunk sem leljük helyünket a társadalom-
ban. Sõt, aki egy idõre elveszíti lába alól a talajt, az talán többet tud az
élet miértjérõl. A lelkigondozás feladata – úgy véli – ezeknek a határ-szi-
tuációknak a feldolgozása. Megszabadítani a másikat bizonyos rögzült ál la -
potokból, s új teret és életújító lehetõségeket nyitni számára, hogy önmaga
lehessen egy olyan világban, ahol állandó elvárásokkal kell megküzdenie.9

Akármilyen koncepció váljon is számunkra ezután meghatározóvá,
biz tos vagyok benne, hogy sem szimpla humanizmussal, sem Isten védõ-
ügyvédeiként az igét sulykolva nem jutunk elõbbre. Ehelyett inkább vagy
kapaszkodó nélkül, vagy leforrázva hagyjuk magunk mögött a megértésre
vá gyót. 

6. A hermeneutikus elgondolás

Íme egy modell, melyben óriási szerephez jut a nyelv és a beszéd. A her -
me neutikus elgondolás szerint olyan az élettörténetem, ahogy-amilyennek
megszólaltatom. A lelkigondozás tehát segítségnyújtás, impulzus adás az
illetõ saját, összetéveszthetetlen történetének rekonstruálásában.10 A lel ki -
gon dozott a visszaemlékezés és a narráció folyamatában – szinte öntudat-
lanul fogalmazza újra maga elõtt is élete eseményeit – s ezzel jövõje is új
fénybe kerül. 

A lelkigondozásnak tehát az élet egésze a témája: Isten és ember közös
történelme, melynek horizontja elválaszthatatlanul egymásba olvad. Az
egyéni élettörténetek ugyanis a kollektív történelembe ágyazottak, ezért
az objektív csak a szubjektív eszközén keresztül lesz megtapasztalhatóvá.
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A lelkigondozó akkor tölti be jól szerepét, ha a neki „mesélt” élettörténe -
tek teljesebbek lesznek, mint nélküle lennének. 

Ajánlom átlapozásra Hans Streib: Heilsames erzählen c. cikkét, mely a
megakadt narráció tovább gördítésére rengeteg nagyszerû ötletet ad.11

7. Az „energetikus lelkigondozás”

Érdekes tippel szolgál Manfred Josuttis is a jövõ poimenikáját illetõen. A ké -
 rügmatikus és a terapeutikus iránytól is kölcsönözve lendületét valami egé -
szen újat fogalmaz meg. Mivel a lelkigondozásnak szerinte a Szent energia
terében kell zajlania, ezért elméletének az „energetikus” elnevezést adta.12

Izgalmas cikkében párhuzamot állít a mágia és a lelkipásztori beszél-
getés közé. Egy német-török terapeuta hölgy és egy francia pszichoanaliti -
kus nõ boszorkánysággal kapcsolatos, illetve indiánok közt szerzett élmé -
nyeit használja arra, hogy bemutassa: a vallásos rituálé mindig erõterekbe
vezet. S mialatt ezekbe bevezetést nyer az ember, a valóság kitágul, õ pe -
dig változáson megy keresztül. Azzal a különbséggel, hogy a keresztyén
lel ki gondozásban a Szentlélek erõtere az, amiben az ártó hatalmak félre -
ál líttatnak s a gyógyító erõk új életre hívnak. Azaz a negatív és a pozitív
erõk helyet cserélnek. 

Tapasztalat teszi a mestert. Aki nem imádkozik, nem meditál, nem ke -
resi a kapcsolatot a Mennyeivel, az ne higgye magáról, hogy ért valamit
Istenbõl, vagy akár élmény nélkül is alkalmas a lelkigondozói szerepre. 

Végigszaladva az elméleteken azt hiszem kitûnik, milyen nehéz meg-
valósítani egy-egy metódust, mivel a praxis esetenként nem harmonizál a
teóriával.

III. Találkozás a valósággal

Ezek után nem marad más hátra, mint a vidéki emberre és élethelyzetére
való koncentrálás. 

A falusi gyülekezetben minden mindennel összefügg. Az új jövevény ti t -
kos, rejtett szálak láthatatlan szövevényébe kerül. A mélyben sokszor ne -
hezen kibogozható rokoni kötõdések, megkövesedett okok, közös vagy ép -
pen ellentétes érdekek, õsöktõl örökölt megromlott viszonyok dolgoznak.
A falusi ember drámai lény, ha ok adódik rá, naivan, keményen gyûlöl, ne -
he zen vagy nem alkuszik, kompromisszumokra képtelen. Teszi mindezt a
maga természetes módján. Ez a légkör a falu életét minden szinten meg -
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határozza. Az önkormányzati üléstõl az egymásnak való köszönésen át
egészen az utolsó szeg beverésének módjáig. 

A gyülekezeti élet másik, mindent átfogó, sarkalatos pontja a pénzkérdés.
A vitás kérdések innen indulnak, és ide futnak vissza. Még el sem kezdõ dött
a tárgyalás, de már ott lóg a levegõben a kérdés: „hogyan olcsóbb”? Sajnos
ez az, ami legtöbbször az elvégzett munkák minõségét is megha tá roz za.
Faluhelyen a pénz nem csereeszköz, aminek segítségével megsze rezhe -
tünk valamit, hanem ez az, amit meg kell szereznünk, és ha már van, ak -
kor gondosan vigyáznunk kell rá. Így a gyülekezet építése szempontjá ból
szinte haszontalan, mégis jó ha van. Így az ünnepi, megrendezésre ke rülõ
alkalmi istentiszteleteknek sem elhanyagolható szempontja a persely pénz.

Amikor a közös kasszába kell adni, akkor az a közös a másé. Mikor be -
le kellene nyúlni, úgy érzik, mintha személy szerint az õ zsebükbõl húznák
ki a pénzt. Az újonnan odakerült lelkész gyakran nem érti, miért reagál-
nak olyan hevesen és indulatosan pénzügyekben a máskor oly nyugodt és
szeretetreméltó hívek. Bizalmatlanságuk nem egyszer valamelyik lelkész-
elõd hanyag és kétes pénzkezelésének egyenes következménye! 

Mindemellett a vidéki kis gyülekezetek speciális adottságai közé tarto -
zik a családias hangulat, a személyesebb, figyelmesebb légkör, melyben ki-ki
jól ismeri a másikat. Ebben a miliõben könnyebben érzi úgy az ember, hogy
szükség van rá. Elõnyt jelentenek a közvetlen, kevésbé felszínes kap cso la -
tok, s mindenek mögött ott munkál a közös történelem, a közös jövõ.13

IV. „Óda a paraszthoz”14

„A földmûvelõ, a parasztgazda ma az utolsó, aki még a végtelenben, a ha -
tár talan égbolt alatt tevékenykedik, és egész pályája szembesülés a végsõ
kérdésekkel: születéssel, gondviseléssel, halállal.

Lehet õ nyomorgó kisbirtokos, mégis a Teremtõ képmása, papkirály!
Hi szen az élet létrehívója, midõn vet, állatait fedezteti, elleti, költeti,
gondviselõ atya, midõn neveli, táplálja, oktatja õket, s õ a végzet is, a ha -
lál, amikor arat, szüretel és levágja állatait. Életrendje egységes és szerves.
Minden benne van és minden a helyén. A világtörvény szinte tapintható,
nem takarják el közvetítõk, a média. Nem a tévébõl tudja meg, hogy met-
szeni kell a szõlõt, itt az ideje megsimogatni a kutyát...

A mûvelõ röghöz kötött, hiszen etetni kell a disznót, jártatni a lovat,
en nek ellenére nincsen nála szabadabb ember. Életrendjét maga választot -
ta, céljait nem kívülrõl plántálják belé a reklámmal és a versennyel. Miért
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is versenyezne? Miért akarná legyõzni anyját vagy a természetet? Szabad,
mert fõnöke az Isten és a természet... Szabad, mert polihisztor. Vagyis tu -
dása nem rész, hanem egész. S bár tanácsot elfogad, nem függ specialista
szakértõktõl. Otthonában õ a konzervgyáros, az állatorvos, a birkakopo -
nya-lékelõ, a meteorológus, az ács, a növénytermesztõ, a mûvész: lakbe -
rendezõ, hímzõ-szövõ, faragó, formatervezõ, továbbá külkereskedõ, köz -
gazdász, pedagógus, állatidomár. Nincs tisztes szakma, amely a földmû ve -
lõk közösségébõl hiányozna....

A mûvelõ ember mindenütt megkeresi kapcsolatát a természettel,
hogy a végtelennel az érintkezést fönntartsa. Ha kertje van, azt nem a h a -
szo nért mûveli, ha csak egy cserép muskátlija, az számára az áldásra emlé -
kez tetõ meditációs tárgy.

Külön kell megemlékezni arról, hogy pap is, aki gondoskodik arról,
hogy közösségében megszentelõdjenek a mindennapok, az étkezés, a gaz -
dálkodás, az alvás, hogy fönnmaradjon a kultusz és a kultúra természetes
egysége. Szabad azért is, mert felelõs. Mégpedig az Egészért felel...”

V. Specialitások

A falusi életmódot, annak összes mozgatórugóit aligha lehetséges ennél
mélyebben megérteni.

De hát mi lehet akkor az egyház dolga, ha a földmûvelõ papkiráy, élet
és halál ura s ráadásul polihisztor is? Bár tanácsot elfogad, de eszerint
nem függ a lelkésztõl sem, mint Isten exegetálójától, mert önmaga lelké -
nek csi szolója is. 

Nem lát hát hiányt semmiben? Nem lakik benne igény arra, hogy va -
lakivel megossza, valakinek elújságolja élete „átkait vagy épp áldásait”?!
Talán tökéletes?! 

Még ha így lenne is, életünk milyenségérõl, pillanatnyi lelkiállapotunk -
ról akaratunk ellenére minden percben árulkodunk. Babits Mihály Psy cho -
analysis Christiana címû verse így vall errõl:

Úgy is csak az Úr lát mindenki szemével,
s hamis tenmagadból szégyenkezve nézel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által
az Isten is nézi, az Isten is látja!

Krisztus urunk, segíts meg!
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Óh jaj, hova bujhatsz, te magadnak-réme,
amikor magad vagy az Ítélõ kéme?!...

Nyomokat, jeleket hagyunk magunk után arról, ami bennünk van.
Ezek azok a fogódzók a lelkész számára, amiken elindulva s nyitott füllel
odahallgatva, velük valódi közösségben élve, õket otthonában hellyel kí -
nálva idõvel nyitott utat lel szíveikhez.

De álmokat ne kergessen senki, s ne törjön össze, ha nem életgyónást
bíz nak rá pár rövid hónap után. 

1. A falusi ember nem a szó embere, de imád mesélni

Élete sûrûjérõl sosem fog órák alatt úgy kitárulkozni, mint azt városi társa
tenné. Ha csöndesen, fél mondatban említi csak, hogy felesége beteg s az -
tán rögtön témát vált, akkor bizalmával ajándékozott meg minket. 

A látogatás és a beszélgetés akkor folyik jó mederben, ha érdeklõdõ
kérdésekkel, természetes kíváncsisággal faggatják a múltról. Ezért nagyon
há lás tud lenni; nem is sejtjük mennyi, az élethez alapvetõen szükséges,
addig ismeretlen dologra fog megtanítani. Ez az állandó, rendszeres be -
szélgetés a tulajdonképpeni lelkigondozás lényege. Ha találkozunk, mesz -
szirõl üdvözlöm, megállok vele és elbeszélgetünk...

Scharfenbergnél láttuk, hogy a lelkigondozás alapeleme a dialógus.
(Seel sorge als Gespräch) Martin Nicol magának a beszédnek a pótolha tat -
lanságát látva koncepciójának pillérévé tette azt, és azt állítja: maga a be -
szélgetés a lelkigondozás, történjék bárhol, akár kerítés mellett. (Ge spräch
als Seelsorge15)

Mivel a falun élõ ember életében ilyen nagy jelentõsége van a beszél-
getésnek, mesélésnek, elengedhetetlenül fontosnak és szükségesnek tar-
tom a hermeneutikus lelkigondozói módszer, a narráció alapos végiggon-
dolását szolgálatunk egész területén! Különösen istentiszteleten figyelhetõ
meg, hogy a végeleáthatatlan lelkészi monológok alatt lehorgasztott fejjel
ülõ (fõleg idõs) emberek hogy kapják fel fejüket a mondatra: szeretnék
most megosztani veletek egy történetet... .

Vidéken maga az élet a lényeg és nem az, amit arról írnak. A népmoz-
galmi adatlap kitöltésekor ne rémisszen minket a statisztika, ne szégyeljen
senki falusi lelkészként valós számokat beírni a „lelkipásztori beszélge té -
sek száma” rovatba.

Bár furcsán, kicsit elkeserítõen hangzik, de eddigi tapasztalataim sze -
rint lelkész és gyülekezeti tagok közt nem a prédikáció milyenségén, inkább
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a látogatásokon és a társalgáson fordul meg minden. Illetve csak akkor
van talaja az igehirdetésnek, ha rendszeres a kapcsolat közöttük. Persze az
elõbbi nem jelenti a készülés minõségének el ha nyagolható voltát. Ha vala-
ki nem az ékesszólás mestere a szószéken, de érzik rajta, hogy komolyan
veszi õket, meleg szeretettel, barátsággal viszo nozzák fáradozását. Voltak
elõ deink, akik nagyszerûen hirdették az igét, mégis szívesebben em le ge -
tik, õrzik annak az emlékét, aki oly sokszor ment el hozzájuk, vagy telepe -
dett le melléjük egy-egy alkalommal. 

A szószéken sem vágynak nagy szavakra, filozófikus, magas röptû esz -
mefuttatásokra tele idegen szavakkal. A történetek, a képek, szimbólumok
világa azonban tartósan képes elgondolkodtatni és lebilincselni õket. A vi -
lágos gondolatmenetnél, tiszta, egyszerû mondanivalónál semmit sem
ked velnek jobban. S bizony nem kell más stílus a nagyvárosok gyüleke ze -
teinek sem.

2. A falusi gyülekezet arcokból és a mögöttük megbújó sorsokból áll

Nem kritizálhatunk senkit, míg nem ismerjük egészen élettörténetét, hét -
köz napjai színterét. Schleiermacher öntötte szavakba a végtelen igazsá-
got: „Senki sem ismeri az indítékot, míg azt a másik el nem árulta ne ki.”16

Óvakodjunk véleményt nyilvánítani bárkirõl, bármilyen ügyrõl, amit elénk
tárnak, ha még nem beszéltünk azzal, akit mindez érint.

Szolgálatunk szempontjából hallatlanul fontos jól ismerni a ránk bízott
emberek sorsát. Gyermekkori örökséget, családi hátteret, megbúvó szála -
kat. De azért szükséges mindez, hogy a látogatások során a lehetõ legna -
gyobb tapintattal tudjak viselkedni.

3. A falusi gyülekezetnek speciális toleranciaszintje van

Látogatások megkezdése elõtt illõ a gyülekezet oszlopos tagjaitól útmuta -
tást kérni, hova is induljunk elõször. Azért, hogy a betegek és a vezetõség
után a hûséges, régi tagok helyett nehogy azokhoz menjünk elõször, akik
évtizedekig távol maradtak a gyülekezet közösségétõl. Vidéken az idõsek -
kel való törõdésnek a legnagyobb a kisugárzása. Különösen is áldásos le -
het az õsi egyházi szokás újraélesztése, amikor böjtben és ádventben a lel -
kész úrvacsorával és igével látogat el azokhoz, akiknek régen mindez éle -
tük szerves része volt. A faluban ennek jó híre megy. Ilyen és ehhez hason-
ló, talán észrevétlen hangulati elemek könnyíthetik a munkánkat. 

IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

248



4. A falusi ember sajátos történelemben él

Saját, a világétól független történelme van, melynek ismerete óriási segít-
séget nyújt az idegennek az eligazodásban. A falu múltja, a templom körül
végzett évszázados munkák története, a helyi szokások, a lelkészek, kántor-
tanítók, jegyzõk sora az, amin az idõ múlását méri. Sokkal fontosabbak
számára ezek az értékek, mint például egy külföldi államfõ hazánkba tör -
ténõ látogatása. Követésre méltó kezdeményezés Vönöckön (Vas me gye) a
Demizson Klub, ahol a falu férfi tagjai a lelkész vezetésével egy po hár bor
mellett az idõszakos munkákról, régi szokásokról, egyházi eszten dõrõl, a
magyar történelemrõl s ezek kapcsán Isten munkájáról beszélgetnek. 

Ezek a gyökerek az idõsek életében eltéphetetlenek. 1999 februárjá -
ban hallottam a televízióban a romániai Bözödújfalu vízzel való elárasz tá -
sának hírét. A fedél nélkül maradtakat a közeli város peremére, lakótelepi
panelházakba költöztették. A TV2 riportere tíz évvel a tragédia után láto-
gatta meg a falu egykori lakóit, akik ezeket az eseményeket azóta sem tud -
ták feldolgozni. Sokan közülük öngyilkosok lettek, mások pszichiátriai ke -
ze lésre szorulnak ma is, s aki még él, nem látja értelmét életének. Eltépett
gyökerek, idegen környezet, az otthon hiánya ide vezethet. 

Gyülekezetünk néhány tagjától megkérdeztem, miért van szükség a
lelkészre, egyáltalán mit várnak tõle? A következõ válaszokat kaptam:

• a fiatalok összegyûjtését,
• család- és beteglátogatást,
• „a lelkek jó irányba terelését”,
• a közösség összetartását. (Régen a lelkész, a jegyzõ és a tanító „vitte

az életet” a faluban.)

Álljanak itt ezek a válaszok kommentár nélkül végiggondolásra azzal
a megjegyzéssel, hogy ezek is a látogatások szükségességét húzzák alá. 

Ám „Jó lelkiismerettel, derûsen, felszabadultan, tehát igazi elkötele -
zett  ség gel dolgozni”17 még falun is csak akkor lehet, ha nem feledkezünk
meg a legfontosabbról: nem mi, hanem maga a Szentlélek az, aki erõlkö -
déseinktõl, szervezõkészségünktõl függetlenül összeköti a mennyei és a
föl di erõteret, s jelenlétével helyére igazgatja éle tünket.
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?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen alapvetõ lelkigondozói koncepciókat ismer? Melyiket alkalmazná
szí vesen, miért?

2. Véleménye szerint milyen nehézségekkel kell szembenéznie a lelkésznek
az egyes lelkigondozói koncepciók alkalmazása során?

3. Falusi gyülekezetben milyen speciális jellemzõket kell szem elõtt tartania
a lelkésznek a gyülekezetépítõ munka során?

4. Hogyan ítéli meg a hétköznapi beszélgetések szerepét a lelkigondozás-
ban? Milyen kontextusban válik érthetõvé a „maga a beszélgetés a lelki -
gondozás, történjék bárhol, akár a kerítés mellett” mondat?

5. Milyen tapasztalatai vannak azzal a kijelentéssel kapcsolatban, hogy „a fa -
lusi ember sajátos történelemben él”? Hogyan értékeli ezzel kapcsolat-
ban a tanulmányban említett Demizson Klub mûködését? Ismer-e hason-
ló kezdeményezéseket?
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Kontraszt

Fiatal lelkész találkozása az idõsödõ gyülekezeti tagok életével
Élettörténetek hatása a lelkipásztori szolgálatra

t

Áldott, aki megértéssel kísér és fogja reszketõ kezünket,
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk nehezen kapja el

már a szót,
Áldott, aki nem csodálkozik, hogy sok mindent nem látunk

és lassan jár nálunk az ész,
Áldott, aki nem veszi észre, hogy ma megint kiömlött

a kávé az asztalon,
Áldott, aki mosolyogva áll meg, hogy elbeszélgessen velünk,
Áldott, aki nem árulja el, hogy ma már kétszer hallotta

tõlünk ezt a történetet,
Áldott, aki fel tudja idéztetni velünk a tegnap

emlékeit,
Áldott, akitõl megtudjuk, hogy nekünk is jut még tisztelet,

szeretet, hogy nem vagyunk azért még mi se egyedül,
Áldott, aki segíti vinni öregségünk keresztjét, amely

nekünk is oly nehéz,
Áldott, aki szeretõ leleményességgel segíti ingadozó

lépteinket a hazafelé vezetõ úton.

(Mécs László: Áldottak az öregek barátai)
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Érvek, és ellenérvek, cinikus fölényeskedõ állásfoglalások, a napi emberi
vélekedések szintjén megfogalmazott sztereotípiák, jó és rossz tapasztala-
tokról szóló beszámolók, élmények, általánosíthatóan összetett élethelyze -
tek kel való találkozás. Mindez jellemzõen kitapintható az idõsödõ ember
szituációjával, problémáival kapcsolatban szûkebb és tágabb környezet -
ben. Lelketlenítõ szólamok, a pesszimizmust erõsítõ kilátástalansággal, re -
ménytelenséggel, láncreakciószerûen gerjesztõdõ öregség- és öregellenes -
ség gel kapcsolódnak. A megváltozott emberi élet életminõségi és érték krí -
zise, a vágyak, képességek és lehetõségek nagyfokú aránytalansága min -
dennapi, valós tapasztalat. Ebben a sodrásban és emberi küzdelemben a
naprakész, és azonnal megkapható, a megszerezhetõ, a lemérhetõ, a piac -
képes és versenyképes az, ami mérték és érték. A személy teljes sza bad sá -
gá val, a jóléti és fogyasztói elégedettség ezredfordulós mítoszával ke cseg -
tetõ reklám-diktatúrában az öregedés témájával való szembesülés elõli
me nekülés sokkal inkább jellemzõ vonása a környezetnek, mint az em beri
ön becsüléssel és önállósággal jellemezhetõ kiegyensúlyozott öreg kor le he -
tõ ségének megteremtésével, az idõsödõ ember esélyeivel, alapkér déseivel
való foglalkozás.

Az öregedési folyamat állandó küzdelmet jelent az identitás, a gondo-
latok, az érzelmek és a cselekedetek koherenciájának fenntartásáért olyan
körülmények között, amelyekben a testi és szervi, lelki és szellemi, szociá -
lis, gazdasági, környezeti tényezõk átalakulnak, egyes megszokott szere -
pek eltûnnek, új, még szokatlan szerepek keletkeznek. E változásokra tör -
ténõ felkészülés, a változások megemésztése és új egyensúlyok létrejötte a
személyiségben olyan megterhelésekként jelentkeznek, ami az idõsödõ
ember számára feltorlódó nehézségként vannak jelen. Ebben a folyamat-
ban külön konfliktushelyzetet eredményez az, hogy abban az értékrend-
szerben és világképben, amit a társadalmi környezet állít elénk, az idõsödõ
embernek nincs megfelelõ helye. És bár az idõsek száma és aránya ugrás -
sze rûen nõ az összlakosságon belül – a magyar társadalomról elmondható,
hogy öregedõ társadalom – nincsenek hagyományai az idõskorra való tu da -
tos és szervezett felkészülésnek és a veszteségek feldolgozásának. Így hi -
ányzik a „munkás életbõl” a „nyugdíjba vonulás utáni élet” szerepváltására
való felkészülés, az egész napokat kitöltõ, tartalmat és célt jelentõ elfog -
laltság rendszerének kialakítása, a személyre szabott munkavégzés és fel -
adat megtalálása, az idõsödõ ember tudásának, tapasztalatának közkincs -
ként való elfogadása. Mintha az ezredforduló emberének gondolatai kö -
zött az öregedés csupa negatív képzettel társulna. Elmúlás, leépülés, csök -
kenés, elvesztés, halál, halandóság, terméketlenség, az idõ fogságában va -
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ló vergõdés. Mindez együtt az emberi szorongás legfõbb forrása a világon,
és ezért nem is illeszkedik a pillanatot az örökkévalóság védettségének
igényével kínáló modern kori civilizáció eszményképébe. Ez az idegenke -
dés tükrözõdik az idõsödés folyamatával való találkozáskor az emberi vi -
szonyulásokban és viselkedésben egyaránt.

A felelõs gyülekezeti lelkigondozói feladat tehát ott kezdõdik, ahol az
értéktelenné, idegenné válás életérzését felválthatja az a szemlétet, amely
az öregedés folyamatát nem a távlatvesztés felõl közelíti meg, hanem az
idõsödõ ember helyét és integrálását tûzi ki célul az adott közösségen be -
lül. Mintegy bemutatva és felmutatva azt az értékrendszert és azt a bibliai
antropológián alapuló emberképet, amely egészen másfajta megközelítés-
sel és látással ismeri fel az emberi élet egészét és szakaszait is. Ahol az idõ -
södõ ember életében szerepet kapnak a fiatalabb nemzedék tagjai úgy is,
mint akik tanulhatnak az elõttük járótól, úgy is, mint akik gyakorlatilag a
biztonságot nyújthatják azzal, hogy a segítség elérhetõségével vannak je -
len. Ennek a természetes kapcsolatnak a helyreállítása a fiatal számára is
létfontosságú, hiszen megtanulható az idõsödéssel együtt járó konfliktu-
sok megértése, bizonyos képességek csökkenésével vagy elvesztésével járó
helyzetek felmérése, illetve a másik oldalon a sokrétû regresszióval és tárgy -
vesztéssel szemben a pozitív szublimációs folyamatok segítése, erõsítése.
Rendkívül fontos annak a meglátása, hogy a „harmadik életkorba” érkezõ
ember, különbözõ megterhelõ hatásokkal birkózik, de a kellõ feltételek
mellett a nehézségeket hajtóerõvé tudja átalakítani, ha megfelelõ adottsá-
gok nyomán kompenzáló, kiegyenlítõ készséggel rendelkezik. A kreativi -
tás nem a fiatalok privilégiuma. Galileo Galilei 73 évesen fedezte fel a Hold
naponkénti és havi ingadozását, 74 éves korában publikálta a mechani ká -
ról szóló mûvét. A mûvészek között magas kort élt meg, a haláláig tevé -
kenykedõ Michelangelo. Igaz Proust „Az eltûnt idõ nyomában” járt, viszont
a környezet lelkesítõ, tárgypótló szerepe segítette Bernard Shawt még 90
éves korában is, Franklin Benjamin pedig 80 éves korában feltaláló, diplo-
mata és író volt.

A hanyatlással szembeni kreatív folyamat tehát egyfelõl utat tör magá-
nak a személyiség gazdagításával, másfelõl új tárgyat keres, mondhatni, új
kiélési és szublimálási módot. Leonardo da Vinci élete utolsó szakaszában
mûvészi tevékenysége mellett új tudományos utakra lépett. Rossini idõs
ko rában büszkébb lett szakácsmûvészetére, mint zenei alkotásaira.

A gyülekezeti szolgálat keretein belül a fiatal lelkész az idõsödõ embe -
rekkel való találkozás során ilyen komplex problémakörrel kell, hogy szem -
be találja magát. Ez egyszerûen abból az adottságból is következik, hogy
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a konkrét lelkészi munkában az esetek többségében a gyülekezeteink tag-
jai nagy létszámban az idõsebb generációból kerülnek ki. A fiatal lel kész -
nek egyfelõl õk a munkatársai, a presbiterei, õk a vasárnapi igehirdetés
hallgatói, az egyházi tradíció hordozói, másfelõl õk azok, akiknek legin -
kább szükségük és igényük is, hogy a közösség figyelemmel kísérje az éle -
tük változását, történéseit és eseményeit, az örömökben másokkal együtt
osztozhassanak, a veszteségek között pedig támogatásra leljenek.

Mécs László versének címében is megfogalmazódó és a sorok között ki -
raj zolódó „öregek barátai” kép megragadó és kifejezõ, a gyülekezeti va ló -
ság ban is használható hozzáállást és viszonyulást nyit meg elõttünk, olyan
helyzetben, ahol nemcsak az öregedési folyamatra jellemzõ jelenségekkel,
hanem a tágabb társadalmi környezet kesernyés megnyilatkozásainak, az
életkori sajátosságokból adódó feszültségeknek a hátterével kell számolni,
illetve a gyülekezeti közösség hordozó és megtartó felelõsségének igényé -
vel kell elindulni. Ezt az indulást és közeledést kell segítenie:

• Annak, hogy komolyan vesszük azt a feszültséget, hogy a valós gyü -
le kezeti szituációban a fiatalodó lelkészi kar és a zömmel idõsödõ
gyü lekezet szembetalálkozásával napról napra élethelyzetté válik
fiatal pályakezdõ lelkészek idõsödõ gyülekezeti tagokkal való kap -
csolata; a közös munka vagy kísérõ szolgálat területén, az egymásra
utaltság és a különbözõ látásmód nehézségével való küzdelemben.

• Annak a szemléletnek, amely az idõsödõ ember helyzetét folyamat -
ként és nem statikus állapotként fogadja el. Ebben segítségünkre siet
az öregedés folyamatára való biblikus válaszok megtalálása és köz -
ve títése a különbözõ más válaszokkal szemben.

• Olyan „hidak” kiépítésének, melyek segítik az életkorra jellemzõ izo -
lá ció veszélyének elkerülését, csökkentik a környezettel való kapcso-
lat káro so dásának esélyét, a fenntartások és feszültségek helyett egy
új mi nõséget adhatnak az emberi kapcsolatnak. A gyülekezet életébe
való bekapcsolás, egyszerû és nagyobb megterhelés nélkül elvégez -
he tõ feladatok megtalálása, az alkalmak elérhetõségét biztosító lehe -
tõsé gek tartoznak ide.

• Annak a törekvésnek, amely az önállóság, az autonómia megõrzését,
a függõ helyzet kiküszöbölését fontos szempontként kezeli, ugyanak -
kor, ha kell, a gyülekezeti közösség hátterével segíteni képes a rászo -
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rultakon szellemileg, lelkileg és akár anyagilag is. A testi, lelki be -
tegség idején is úgy állhatunk oda a szenvedõ mellé, mint akiknek
fontos mondanivalójuk, üzenetük van – errõl nem feledkezhetünk
meg. A gyülekezet, az egyház ilyen szempontból sajátos helyen áll,
hiszen nemcsak feladata, hanem hivatása is ennek a szerepnek a be -
töl tése, és egyben ez fokmérõje is küldetése komolyanvételének.

I. „Hû az Isten”

A tolna-baranyai és a somogyi német ajkú gyülekezetek egy mondatos hit-
vallása ez arról az Istenrõl, aki még a szétszóratás, a felmorzsolódás, a ki -
te lepítések és a közösségek leépülése közben is hûségesnek bizonyult a
személyes élethelyzetekben, életsorsok alakulásában. „Hû az Isten” – valós
tapasztalata volt ez a 60-as évei végén járó gondnok testvérnek, aki meg -
ál modta, hogy egy 10 éve üresen álló, rossz állapotban lévõ és bontásra
ítélt parókiát újíttat fel a kicsi, szinte életképtelen gyülekezet összefogásá-
val. Ígéret és biztosíték emberi oldalról nem volt, csak az álom és az elha -
tározás, hogy a 800 lelkes „zsákfalu” – ahol az alsó tagozatos iskola is csak
összevont osztályokkal mûködik, ahol állandó a szektaveszély és jelentõs
a más felekezetû keresztyénség túlsúlya, ahol az egykori jellegzetes sváb
evangélikusság alig 100 lélekre zsugorodott – egy az evangélikusság szem-
pontjából hatalmas missziói terület bázisa, központja lesz. Hihetetlen kez -
deményezõ- és szervezõkészség, akaraterõ és állhatatosság az, amire itt
szükség volt. Meglepõ a türelem és a céltudatosság, amivel a feszültségek -
tõl, ellentmondásoktól, személyes emberi konfliktusoktól sem mentes
hely zetben nagyon különbözõ érintettségû és elkötelezettségû embereket
egy komoly ügyért élõ, lelkes, tettre kész közösséggé sikerült formálni.
Egé szen különös és megható érzés, hogy a gyülekezet tagjai milyen nyi-
tottsággal, várakozással teli szeretettel, tevékeny odaadással készültek ar -
ra, hogy a számukra ismeretlen, idegen, fiatal lelkész talán majd beköltöz -
het a felújított parókiára. „Hû az Isten!” – ha ez a rövid hitvallás, ez a tö -
mör megfogalmazás nem ért volna el a szívekig, aligha lett volna képes er -
re az erõt meghaladó vállalkozásra a maroknyi kis evangélikusság.

Mindig emlékezni fogok erre az elkötelezettségre. A lelkészi szolgá la -
tom elsõ fontos benyomásai és tapasztalatai nem elöljárók, lelkészek, ige-
hirdetõk munkájának hatása, nem bibliatanulmányozás, igetanulás, vagy
bármi más „vallásosnak” tartott tevékenység elõremozdító légköre, hanem
az Isten ügyéért a hétköznapi élet valóságában áldozatot és kockázatot
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vál laló idõs gondnok testvérnek és csapatának a bátorsága. Abban a hely -
zetben, amikor idegen környezetben, a falusi szokásrendszer sokszor el -
len tétes ritmusú lüktetésében kellett megszólítani az embereket, éppen a
kö rülöttem legszorosabban élõk belsõ elhivatottsága és lelki szilárdsága
se gített el a nehezebbnek tûnõ feladatok megoldásához. Amikor már ke -
vés erõt éreztem magamban ahhoz, hogy „mosolyogva álljak meg elbeszél-
getni velük”, akkor tudtam belekapaszkodni az erõs és határozott kézfogá -
sok ba, biztató szavakba, bátorító, segítõ mondatokba, abba a hozzáállás-
ba, amely kilátástalan helyzetben is jövõt kutatott, és a jelenben vállalt
eltökélt munkát a holnapért.

II. „Lelki örökség”

A nemzedékek együttélésének fontos tartóoszlopai az áthagyományozott
érték- és magatartási minták, ezen belül természetesen az átörökített hitbe -
li tapasztalatoknak is döntõ jelentõsége van. Csak a hiteles, a következõ
ge neráció elé élt istenkép az, ami az utódok számára a megújuló formák
és a változó körülmények között is vállalható és továbbadható marad. Ha
a lelki örökség félreértésekkel és torzításokkal ér el a legfiatalabbakhoz,
ak kor ez gátja és akadálya lehet az Istennel való bensõséges kapcsolat meg -
is merésének és átélésének. A legnagyobb veszély az, ha csupán a vallásos -
ság, a tradíció külsõ formái, szabályrendszerek, szertartások, parancsok,
til tások hagyományozódnak át, gátolva, megfojtva az élõ hit, az Istennel
va ló személyes kapcsolat kialakulásának lehetõségét. Az eleven lelki tarta -
lom helyett az „így szoktuk meg…” kérlelhetetlen és ellentmondást nem
tû rõ, magyarázatot mellõzõ érvelése idegenít és hidegít el. A ilyen indok-
lás mögött természetesen valaha megélt és valós hitbeli élmény vagy
nemzedékekre visszanyúló eredeti tapasztalat áll (lelkészek munkája, ige-
hirdetések, konferenciák formáló erejû élményei, gyülekezetszervezési el -
gondolások, korábban sikeresen megvalósított tervek), de mégis valamifé -
le megcsontosodott és megfásult, elkérgesedett formában. A fiatalabbak
számára értelmezhetetlen és éppen ezért továbbadhatatlan ebben az álla -
po tában. Sok gyülekezet és hívõ közösség küzd ezzel a problémával, és
szinte bénult tanácstalanság, ijedt kapkodás, vagy éppen erõteljes, sokszor
erõ szakos nyomás tapasztalható, ha a kérdés elõkerül vagy valaki azt boly-
gatni próbálja.

A bibliaórán, amelyet elsõsorban az idõsebb gyülekezeti tagok látogat-
nak, sorozatot indítottunk „Hagyományaink és szokásaink – Lelki öröksé -
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günk” címmel. Minden alkalomnak elõre megvolt a maga témája, arra kér -
tem a bibliaórás testvéreket, hogy készüljenek velem együtt csütörtökön -
ként. Végigbeszéltük talán a gyülekezetben fellelhetõ összes hagyományo -
san rögzült formát és rendet, szimbólumot és kifejezési módot, a megszi -
lárdult és kikristályosodott megoldási mechanizmusokat. A feltétel az volt,
hogy nem lehet arra hivatkozni, „így szoktuk…, nálunk ez a rend…”,
mélyre kellett ásni és fel kellett tárni mindennek az eredetét és okát. A
kez deti hûvös fogadtatás után egyre lelkesebb kutatómunka indult el,
fényképek, történetek, élmények, igehelyek kerültek elõ, a legkonzervatí -
vabbnak és legmerevebbnek tartott testvérek nyíltak meg és elevenítették
meg a látszólag élettelennek, kiszáradtnak, hervadtnak tûnõ „örökséget”.
Él mény volt látni idõs emberek szemében a lelkesültséget, a lendületet, az
érintettséget. A megfogalmazott érzéseket és a lelki ráhangoltságot a külsõ
vallásos formák feloldása és a valóságos élményeken keresztül a Krisz -
tussal való élõ kapcsolat megtalálása nyitotta föl.

Meg lehet hallgatni a történeteket, azt sem kell elárulni, ha már két-
szer hallottunk ugyanazt. Fel lehet idéztetni tegnap emlékeit, hogy valódi,
eleven, megélt és friss lelki örökséget vihessünk tovább.

III. „…a hazafele vezetõ úton…”

A lelkészi szolgálat talán egyik legnehezebb feladata az életétõl búcsúzó
ember kísérése, segítõ és õszinte kapcsolat megteremtése egy olyan hely -
zet ben, amikor a félelem és a bizonytalanság érzéseivel küszködõ ember
mel lett kell megállni és megtalálni az utolsó „ingadozó léptek” segítését.
Mind ez gyakran lelketlenítõ kórházi környezetben, idegen helyen, a kive -
tettség és a teljes magárahagyottság érzésével küszködõ, a valós környeze -
tébõl – közösségébõl – kiszakított testvérrel való kapcsolatban válik élet -
hely zetté. Itt sablonok, panelek, jól begyakorolt mondatok nem állnak
meg, mindig más az, ami releváns; többszöri találkozás és beszélgetés, úr -
va cso rai lehetõség megteremtése és biztosítása, rövid imádság, egy fontos
ének sorai, közös csend és hallgatás, egy igevers, együtt-sírás. 

A gyülekezet közösségében olyan szolgálat ez, amely újra és újra pró -
bára teszi a hitünket, a lelkületünket, a tapintatunkat és az erõforrásain -
kat. Nem fogom soha elfelejteni azokat a kórházi találkozásokat, amikor
egy komoly hitû idõs asszonyt, gyülekezetünk presbiterét kellett végig kí -
sérni a néhány hetes döbbenetesen gyors leépülés útján. A beszédkészség
elvesztése után az erõ megfogyatkozása, a reszketõ kezek szorítása, a riadt
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te kintet menedéket keresõ fájdalma, a panasz nélküli csöndes sírás, a
megadó bólintás, néhány zsoltárvers és röviden elsuttogott imádság egyre
lassuló üteme és végül az emberi szavak nélküli párbeszéd mélysége. Ami -
kor borzasztóan fontossá válik a másik ember jelenléte, érintése, tekintete.
Ami kor a végletes magány néhány percre oldódik és talán egy mozdulat-
ban benne van a reménység biztató lehetõsége.

259

IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Sorolja fel az idõsödõ ember számára jelentkezõ „feltorlódó nehézsége -
ket”! Hogyan viszonyuljon ezekhez a közvetlen környezet?

2. Határozza meg a lelkész lelkigondozói feladatát az öregedés folyamatával
kapcsolatban!

3. Elképzelt szituációkon keresztül vizsgálja meg az „idõs lelkész – fiatal gyü -
le kezeti tagok” és az „idõs gyülekezeti tagok – fiatal lelkész” találkozásá-
nak kérdéseit!

4. Milyen témákat érdemes feldolgozni bibliaórai keretben a generációk
egymás melletti helyzetét vizsgáló program keretében?

5. „Tradíció és megújulás” idõsek aktivizálásával hogyan érhetõ el egy váro -
si/falusi evangélikus gyülekezet mindennapi életében?

6. Mi a nonverbális párbeszéd szerepe és lehetõsége az emberi életút leg-
nehezebbnek tûnõ szakaszában? Hogyan viselkedjen a lelkipásztor az el -
kö szönés, elbúcsúzás alkalmával, a földi életút utolsó óráiban?
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Az igehirdetést alakító másodlagos
tényezõk

t

„Minden igehirdetés a Bibliára épül,
az emberek viszont általában nem a Bibliára építenek.

A prédikációban ennek a különbségnek meg kell szólalnia,
nem mindegy azonban, hogyan szólal meg.”1

Coram Deo – coram hominibus

Fõcímünk feltételezi az igehirdetés elsõdleges tényezõjének, az opus pro-
priumnak ismeretét, melyre a tanulmány témájának nagysága elõtti meg -
haj lással, bevezetésként utalunk. Az igehirdetésre elsõdleges módon ható
alaphelyzet ez: igehirdetõ és gyülekezet mindig Isten elõtt (coram Deo) áll.
Innen, a teológiai antropológia közös nevezõjérõl indul minden igehirde-
tés, „Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten di -
csõ ségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg õket kegyelmébõl, miután
megváltotta õket a Krisztus Jézus által.” (Róm 3,23-24) Az igehirdetõnek
eb  ben a relációban kell ismernie és megértenie a hallgatókat, önmagát is
kö zéjük sorolva. Az elsõ lépés ember és igehirdetés felé az Istenhez való
viszonyulás. Elsõsorban tehát nem szociológiai, biológiai, pszichológiai,
pe dagógiai, politikai összefüggéseket kell hangsúlyozni, hanem rá kell
mu tatni arra, hogy az ember alapvetõen Istenhez tartozó lény. Nem csak
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múltja van, nem csupán korának gyermeke, de van – az örök élet távlatát
ígérõ – jövõje is.

A „Quid?” kérdésre adott válasz is elsõdlegesen fontos az igehirdetés -
hez: „Tudom, kit hirdetek”.2 Luther mondta valaha, hogy az igehirdetõnek
egy alapvetõ feladata van: Jézus Krisztust prédikálni. Aki õt hirdeti és róla
ta nít, nem pedig a maga hasznát, dicsõségét lesi, és nem tér el az evangéli-
umtól, az küldött, azt hallgatni és követni kell.3 Luther tudta, kit prédikál.
Ennek az elsõdleges feladatnak ad képzeletbeli keretet a négy újszövetsé-
gi evangélium közül a legkorábban összeállított márki változat: Jézus Is -
ten evangéliumának hirdetésével kezdi mûködését és az abban való hitre
biztat. „Betelt az idõ, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg és
higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,15) Amikor pedig feltámadása után
kiküldi tanítványait, így szól: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdes -
sétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) „Ez a spe ciá -
lis jézusi megbízatás. Az evangélikus lelkésznek ma sem kell mást tennie
– ezt a Jézus Krisztustól és Jézus Krisztusról szóló evangéliumot kell hir -
det nie...”4

Ugyanakkor az ember biológiailag, szociológiailag, pszichikailag meg -
ha tározott lény. Erõsen befolyásolja a foglalkozása, hivatása, a társadalmi
rétegzõdésben elfoglalt helye, politikai érdeklõdése is. Korának reprezen-
tánsaként, az igehirdetõ kortársaként az „örök” ember és a mai ember egy -
szerre van jelen a gyülekezetben. Ha nevelni és növelni akarjuk az igehall -
gató közösséget – hiszen a tanítói (igehirdetõi) tevékenység (educatio) és
a gyülekezetépítés szorosan összetartozik5, úgy is, hogy az építés – mely-
ben Isten cselekvése a döntõ – emberi cselekvés és megszólalás közben, co -
ram hominibus valósul meg,6 fontos kérdéssé válik az igehirdetésre ké szü -
lés során a „Cui?” (Kinek prédikálok?) és a „Quomodo?” (Hogyan?). A pré -
di kációnak ezekre a másodlagos, mégis meghatározó tényezõkre is te kin -
tettel kell lennie azért, hogy „a változó világ kontextusában az örök érté -
ket jelentõ evangélium érthetõen szólaljon meg.”7 Tanulmányunkban – a
címben megfogalmazott feladatnak eleget tenni igyekezve, a rendel ke zé -
sünk re álló keretek között, az igehirdetésre váró mai kihívásokat szem
elõtt tartva – ezeket a tényezõket próbáljuk meg vázolni az alábbi csopor-
tosításban, illetve szempontok szerint:

• Inkulturáció • Élethelyzet-analízis
• Kontextustudat • Pásztorálpszichológiai szempontok
• Dialóguskarakter • Gyülekezetszerûség
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1. Inkulturáció

Gyökössy Endre, a népszerû lelkész-pszichológus írja egyik könyvében:
„Jör gensen..., dán bölcselõ az embert a pókhoz hasonlította, amely felül-
rõl ereszkedve megköti... hálóját. Emberi kultúránkat, civilizációnkat érti
ezen, amelynek közepén ül az ember és azt mondja: Én vagyok az úr. A
pók soha nem vágná el azt a szálat amelyen leereszkedett, de az ember
megteszi. Így szól: Az a szál, amin felülrõl lefelé ereszkedtem, már feles -
le ges. Ha ezt a pók tenné, saját hálójába gubancolódna és ott pusztulna.
Mi úgy véljük, hogy a fölfelé vezetõ szál már nem érdekes, nem modern,
kilóg az egészbõl, el kell vágni... Manapság a gondolkodó ember azon bo -
rong, hogy a maga alkotta civilizációjának, kultúrájának és saját lelkének
vagy önzésének, gyûlöletének foglyává lett...”8

Másképpen fogalmaz, de hasonló következtetésre jut a szakteológus is:
„A mai teológiai gondolkodásban az evidenciák lettek problematikussá, s
nem részletkérdéseket, hanem alapkérdéseket kell ismét végiggondolni és
ki fejezni a mai kornak megfelelõ nyelven (nemcsak a szavak összességét,
ha nem a gondolatformát is értjük a nyelven). Az egyház gyakorlati életé -
bõl tudjuk, hogy ma nem a felépítményünket (struktúrát), hanem az ala -
pot (fundamentumot) kérdõjelezik meg... Nem az a baj, hogy híveink nem
tudnak utánunk jönni..., hanem az, hogy el sem tudnak indulni. Ma nem
a részletkérdések izgatnak embereket..., hanem az axiómák. Nem az a kér -
dés, hogy milyen az Isten..., hanem az, hogy van-e Isten. Nem az a problé -
ma, hogy milyen legyen az igehirdetés, hanem kell-e tulajdonképpen ige-
hirdetés.”9

Témánkat a fenti két idézet tükrébe állítva megállapíthatjuk: a ma –
hívõ és nem-hívõ – társadalmában, a missziói célokat homloktérben tartó
ige hirdetésnek számolnia kell az embernek ezzel a fogoly-helyzetével, a
kul túrájába, civilizációjába gubancolódásával vagy az abba való mély beá-
gyazódottságával, azaz a megszólítandók evangéliumhoz, illetve egyház -
hoz fûzõdõ viszonyának, kötõdésének teljes vagy részleges hiányával. A
kulturális, vallási és ideológiai autonómia gyors térhódításának korszaká -
ban az igehirdetésnek fel kell vállalnia az inkulturáció (az evangélium
adott kultúrába ültetése) illetve az indigenizáció (az evangélium társadal -
miasí tá sa, honosítása) kihívását.10 „Az evangélium begyökereztetésében
minden kultúrához alkalmazkodni kell.”11

Gyökössy azonban még tovább megy és a korábbi gondolatmenetet a
következõ, figyelemre méltó megállapítással folytatja: „A vallásba is bele
lehet bonyolódni.”12 Agyonkomplikált, kegyes világról, a vallásába is vég -
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képp „belecsavarodott” néprõl beszél.13 Az ökumené évszázadát, korát las-
san felváltó interreligiós korszakban az evangélium inkulturációja az adott
felekezeti, illetve vallásos sajátosságokra való igehirdetõi figyelmet is meg -
kí vánja, a türelem (tolerancia)-elfogadás-befogadás-együttes szolgálat14 je -
gyé ben. Egymás vallásos nyelvét, kifejezésrendszerét, hitvilágát, az ahhoz
való egyéni vagy kollektív ragaszkodás intenzitását is ismernünk kell. Vilá -
gosan kell látnunk, hogy adott esetben a vallásos örökség, hitbeli merev -
ség, tradicionalizmus is akadálya lehet az evangélium továbbadásának.15

Igehirdetésünk hatékonyságának egyik záloga az, hogy „le tudjuk-e fordí-
tani” Isten igéjét egy adott kultúra – vagy vallás – nyelvére, szóhasz ná la -
tá ra, bele tudjuk-e foglalni a mindenkori hallgatóságnak megfelelõ, érthe -
tõ gondolati formába, tudva és vállalva, hogy „Nagy fordulat zajlik ezek-
ben az évtizedekben a misszió teológiájában a század elején vallott tanítá-
sokkal szemben. Egy afrikai keresztyén így szólt errõl: Minket, afrikaiakat,
keresztyénné tettek. Most eljött az ideje annak, hogy mi, keresztyének,
afrikaiakká legyünk. A külmisszió »fénykorában« (a századforduló körüli
évtizedekben) a misszionáriusok nem a názáreti Jézus Krisztust prédikál -
ták, hanem az angol (anglikán) Krisztust, az angol kultúrával összekötve,
a német Johann Sebastian Bach muzsikájával színezve. Ma már látjuk,
nem szabad kultúrát (bármifélét, a legmagasabb rendût, a »keresztyén«
kultúrát sem) exportálni misszió címén. Megszületett a jelszó: inkulturá-
ció. Ez azt jelenti, hogy a meglevõ, a mûködõ kultúrába kell beoltani a
»krisztusságot«. Ez egészen más, mint az asszimiláció, valamelyik idegen
kultúrához való odaigazulás, hasonulás. Tanulságos példa: Egy katolikus
misszionárius, aki hosszú évtizedeket töltött missziói szolgálatban Japán -
ban, hazatérve ezt vallotta: Az ázsiai nép nem olyan aktív lelkületû, mint
a nyugati világ, nagyon szereti a csöndet, a meditációt, ezért az ázsiai misz -
sziónak »kontemplatív«, azaz szemlélõdõ, elmélkedõ jellegûnek kell
lennie, ha »inkulturálni« akarjuk a Jézus ügyét Japánban.”16

2. Kontextustudat

„Manapság a teológiának mindig figyelembe kell vennie az idõt és a he -
lyet, amikor és ahol mûvelik. A világban lévõ társadalmi helyzetek plura -
liz musa, amely a világot átfogó tömegtájékoztatási eszközök hálózatának
köszönhetõen eddig nem látott mértékben hatol az emberek tudatába,
megköveteli, hogy megfelelõ figyelmet is szenteljenek neki. Ebben az ösz -
szefüggésben a kontextualitás vált hangsúlyos jelszóvá. Ma minden teoló -
giá nak kontextuális teológiának kell lennie, azaz szövegeiben és fordítá -
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sai ban ügyelnie kell azokra a sokrétû kontextusokra, amelyekbe be vannak
ágyazva a szövegek, illetve amelyekbe belekerülnek” – írja Hans Walden -
fels, bonni egyetemi tanár.17 Írhatott volna „teológia” helyett akár „igehir -
de tést” is. Az igehirdetésnek is figyelembe kell vennie az idõt és a helyet
ami kor és ahol mûvelik (leírják, kinyomtatják vagy elhangzik). Az egy-
ház(ak)at alkotó gyülekezetekben (a hely, idõ és az igehallgatók sajátossá -
gaira való tekintettel), de egy-egy önálló gyülekezeten belül is a társada -
lomban elfoglalt helyzetek sokfélesége megköveteli, hogy az igehirdetõk
kellõ figyelmet szenteljenek ennek. Ügyelni lehet és kell itt is a kontextua -
li tásra, a gyülekezet idõbe, korba, adott élet- illetve társadalmi helyzetbe
ágyazottságára, vállalva, hogy „the Church’s calling is to challenge secu-
larism, not to surrender to it.”18 A hatékonyság szempontjából ma minden
igehirdetésnek kontextuális igehirdetésnek kell lennie, azaz megfogalmazá -
sában, felépítésében, az elsõdleges mondanivalón túlmenõen még tartal -
mát illetõen is figyelnie kell azokra a különbözõ kontextusokra, amelyekbe
a hallgatók belekerül(het)nek. Az igehirdetõnek tudnia kell interdiszcipli -
náris módon gondolkodni és mérlegelni, azaz: az „idõk jeleit” mindig az
„evangélium fényében” vizsgálva19, a divinumot a humánummal nem össze -
ke verve20, a humán és a társadalomtudományoktól kölcsönzött eszköztár
segítségével elvégezhetõ társadalmi és kulturális elemzésekre is figyelni és
építeni, merészen vállalva, hogy ennek eredményeképpen szükségessé vál-
hat a teológia21 – esetünkben az igehirdetés – klasszikus mûvelésének
megváltoztatása, egészen addig, hogy „a kiindulópont nem annyira az Írás
vagy az egyházi tanítás, hanem a nép reménysége és szorongása”.22

3. Dialóguskarakter23

Szintén Waldenfels idézi a rendszeres teológus Bertram Stubenrauch egy
írását, melynek címe: „Dialogikus dogma”.24 A ma egyre hangsúlyosabbá
váló, jelen tanulmányban is említett interreligiós, vallások közötti pár be -
szédben fontos, hogy a keresztény dogmatika tételeinek legyen ún. dialó-
gus-képességük, azaz „szóba tudjanak állni” más vallások alaptételeivel, ta -
nításával.25 Ehhez hasonlóan szükséges, hogy az igehirdetésnek is legyen
dialogikus jellege, dialóguskaraktere. Egyszerûbben, olyan képessége, hogy
meg tudja szólítani, vagy fordítva, szóra, tettre tudja bírni, mozgósítani
tudja az igehallgatót. Az igehirdetés másodlagos tényezõi közé tartozik az
is, mennyire párbeszéd-képes a gyülekezettel. Ebbõl az igénybõl követke -
zik, hogy a dialógusnak még az igehirdetés elhangzása elõtt meg kell in -
dulnia az igehirdetõ és az igehallgató(k) között. A prédikáció késõbbi dia -
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ló gus-képességének záloga lelkész (igehirdetõ) és gyülekezet folyamatos
párbeszéde. Kell a megfelelõ „input”, adat-, illetve információ-bevitel/fel -
vétel – lelkipásztori látogatások/beszélgetések, kazuális szolgálatokat kö -
rü lölelõ pásztori kísérés vagy bibliaórai, illetve egyéb gyülekezeti fórumok
al kalmával – és kell a „feedback”, az értékelés, a visszacsatolás is, hasonló
kör ben és alkalmakon.26 Jóllehet, az igehirdetõ nem monológot mond,
amikor prédikál,27 a tulajdonképpeni dialógus, illetve interakció (kölcsönös
kap csolat) mégsem egyszerûen prédikátor és gyülekezet, hanem a hallot-
tak alapján maga az igehirdetés (a viva vox evangelii, az élõ Krisztus) és az
igehallgató között jön létre CA IV-V. értelmében, hitébresztõ, hitben meg -
erõ sítõ célzattal.28 Egyes homiléták szerint a prédikáció egyenesen a hall-
gatóval kezdõdik, benne születik meg és válik igehirdetéssé. Õ értelmezi,
fo gadja el vagy utasítja vissza a szavak közvetítette evangéliumot.29 Követ -
ke zésképpen, a párbeszédre képtelen igehirdetés meddõ szövegmondás,
ha lott igehirdetés marad. Figyelni, összpontosítani kell tehát a gyülekezet -
re, mert az aktuális, naprakész igehirdetés titka nem a beszédben, hanem
in kább a hallgatásban rejlik („Great preaching begins with careful listen-
ing.”).30 Mindebbõl az is nyilvánvaló, hogy az igehirdetés elhanyagolha tat -
lan tényezõje a hallgatóság kérdése (Hörerfrage). Trillhaas szerint tökélet -
len az a homiletika, amely errõl a kérdésrõl megfeledkezik, illetve ezt nem
mérlegeli.31 Ez a tényezõ megkerülhetetlen abból a szempontból is, hogy
az igehirdetés elsõ hallgatója mindig maga az igehirdetõ. Hogyan viszo -
nyul, nem csupán a gyülekezet, a hallgatóság, de maga a hirdetõ a hirde-
tetthez? Trillhaas a kapcsolópontot (Anknüpfungspunkt) keresi, és így jut
el az emberi tényezõig, mint a hatékony igehirdetés másodlagos, de min-
denképpen figyelembe veendõ feltételéig.32 Ahhoz, hogy az emberekhez a
saját nyelvükön, nekik megfelelõ kifejezõ eszközökkel közvetíthessük az
evangéliumot, más szóval, hogy – mint igehirdetõk – adaptálni33 tudjunk
hozzájuk, tudnunk kell, kicsoda az ember,34 kikbõl áll a hallgatóság, a gyü -
lekezet. Tanulmányunk további részében az emberi tényezõhöz mint az
ige hirdetés másodlagos feltételéhez való közelítést kíséreljük meg.

4. Élethelyzet-analízis35

Az igehirdetõnek alaposan ismernie kell a hallgató világát (Lebenswelt),
mely fogalom alatt az igehallgatók magatartását, illetve cselekedeteinek
összességét értjük. A szûkebben értelmezett mindenkori „élethelyzet” (Le -
bens situation) ennek a „világnak” egy térben és idõben behatárolható,
megfelelõ módszerekkel elemezhetõ része. Hermeneutikai szempontból az
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igehirdetésnek a hallgató világához igazodva, konkrét élethelyzetekben
kell hitet ébresztenie. Ahhoz, hogy az igehirdetés ennek a fontos szem-
pontnak meg tudjon felelni, a prédikátornak ismernie kell mind az ige-
hallgatók világát (ld. fent), mind pedig adott élethelyzetüket.36 Az igehir -
detõ kortársként benne él hallgatói világában. Ez a pozíció lehetõvé teszi
szá mára, hogy az eltérõ, a sajátjától részben talán idegen élethelyzeteket
is megközelítse és értelmezze, jóllehet egy írott szöveghez hasonlóan eg -
ze getálni, szavakra, betûkre bontva analizálni az adott élethelyzeteket
nem lehet.37 A igehirdetésre való felkészülés gyötrelmét jelentheti, hogy
egy-egy alkalmi szónoklat (Sprechakt) általában nem képes egyidõben
több élethelyzetre reagálni és az azok által támasztott kihívásoknak, vá -
lasz kényszernek egyszerre megfelelni. Egy igehirdetés – ha a másodlagos
té nyezõket komolyan veszi – alapvetõen csak egy bizonyos helyzetre vo -
nat kozik (hic et nunc). Éppen ezért, az igehirdetõ elõtt általában nincs egy
határozott hallgatói alaphelyzet (Standardsituation), hiszen minden élet -
helyzet más és más kihívást hordoz. Ebben az összefüggésben – vagy in -
kább összefüggéstelenségben – kell tudni mégis rákapcsolódni, adaptálni
(ld. ott) az igehallgatók mindenkori helyzetére. Jelenti mindez aktuális
gondjaik, problémáik ismeretét, az együtt megfogalmazott kérdéseket és
vá laszokat, a kommunikációs, illetve interaktív kapcsolatot igehirdetõ és
ige hallgatók között (ld. 4. pont). Így szerzett ismereteit, élményeit az ige-
hirdetõ, elemzésüket megelõzõen rendszerezi. Megállapítja, hallgatói köré -
ben mely problémák, krízisek a leggyakoribbak és a leghangsúlyosabbak.
Az okokat kutatva, a változtatás, segítségnyújtás szándékával (is) készül
az igehirdetésre.38

5. Pasztorálpszichológiai szempontok

Szabó Lajos az ember megközelíthetõségét a lelkipásztori (tanítói, igehir -
de tõi) gyakorlat egyik igen fontos kérdésének nevezi.39 „Hogyan kerülhe -
tek közelebb az emberhez? Hogyan lehetséges úgy szólni vagy cseleked ni,
hogy az ne az ember felett vagy tõle távol kapjon helyet, hanem valahol
mélyen, ahol létezik rezonancia? ... »Úgy érzem, ma nekem szólt az ige -
hirdetés.« ... »Épp ez az, amire szükségem volt«. Akár az igehirdetõi, akár
a lelkigondozói területrõl emeljük ki a mondatot, egyformán érezzük, a
döntõ érték a kommunikáció eredménye.”40 A folytatás pedig, Gyökössy
Endre szavaival: „A bajba jutott ember ... a pásztori pszichológus-lelkigon-
dozónak ... partnere, mert a lelkigondozó lemondott a prófétai dirigizmus -
ról, a könnyen infantizáló atyáskodásról, és gondozottjával mint partneré -
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vel a gyógyító-pap módján beszélget, és nem »prédikál«, dörög rá. Ám dia -
lógusban a szó, az Ige (Logosz) és a tett egymást kiegészíti és egyszerre
történik. Paul Tillich kifejezésével: korrelációban hatnak. Ez a korreláció
nemcsak a beszélgetésben, illetve beszélgetésvezetés alatt történik, hanem
a lelkigondozó katalizátori magatartása által, mégpedig a jézusi, az evan -
géliumi szeretet sajátos dimenziójában.”41 Milyen legyen az igehirdetõ,
hogy lényénél fogva válhasson az ige közvetítõjévé42 és igehirdetésének ka -
ta lizáló, pozitív (élet)változást eredményezõ hatása legyen? Még inkább:
„Milyen az az ember, akit korunkban a keresztyén tartalommal el akarunk
érni?”43 A megszólíthatóság szempontjából, az igehirdetés jellegének, ká -
zu sának megfelelõen, nagy mértékben tekintettel kell lennünk a különbö -
zõ élethelyzetek lelki-pszichikai hátterére: az érzékeny típusú, az elsza-
kadt életû, a keresõ, az alkotó, a vágyakozó, a beszélõ, a zárkózott, az erõ -
tel jes típusú, a bizalmatlan, a rezignált és kétségbeesõ, a társtalan vagy a
nyitott, illetve a családban élõ, a krízisbe jutott, az öregedõ, a szenvedé-
lyeitõl, illetve a betegségben szenvedõ, a gyászoló, végül az élettõl búcsú -
zó emberre.44 Ha a felsorolás nem is teljes és a maga töredékességében
nem is jelent kizárólag pszichológiai alapú megközelítést, az igehirdetõ -
nek mé gis számolnia kell mindegyik jellemzõ létezésével.45 Igehirdetésünk
sikeré nek egyik meghatározó elõfeltétele az emberismeret alapossága.46 A
má sod lagos tényezõket taglalva fel kell figyelnünk még a modern társada -
lomban élõ ember lelki megosztottságára és az életértelmezés területén,
különbözõ pólusok között folytatott harcára: Egyrészt a védettség és rend
iránti igényére, másrészt a szabadság, függetlenség és önmegvalósítás
iránti vágyára, valamint a munka és a hivatás, a kultúra, a szabadidõ és az
idõ beosztás területén végbemenõ változásokra is.47

6. Gyülekezetszerûség48

Az eddigiek alapján, tanulmányunk végéhez érkezve már-már tanulság -
képpen is levonhatjuk: Mi emberek nem tudunk adekvát módon szólni Is -
tenrõl, mégis róla kell beszélnünk, az õ nevében, vállalva, hogy predicatio
verbi Dei est verbum Dei.49 Az igehirdetésnek ugyanakkor gyülekezetsze rû -
nek is kell lennie, számolva az azt hallgató embercsoport, közösség ösz -
szetételével, érettségével, lelki-szellemi alkatával és helyzetével, nyelvével,
gazdasági, politikai, társadalmi, életkori sajátságaival, mûveltségével. Ma
egy igehirdetõ számára elengedhetetlenek a természettudományos alapis-
meretek, a pedagógiai, szociológiai, környezetvédelmi tájékozottság. Má -
sod lagos, de fontos szerepe van az igehirdetés helyének, a templomnak,
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vagy más istentiszteleti helyiségnek (szabad tér, tábori körülmények, kór -
ház, börtön, oktatási intézmény) is. Milyen az akusztika, hogyan hallatszik
a prédikáció, van-e és kell-e mesterséges hangosítás, a megszólíthatóság
szempontjából hogyan helyezkedik el a gyülekezet a prédikáció helyszí -
nén, milyen kiegészítõ vagy egyéb liturgiai eszközök, események (Ágenda,
énekeskönyv, imakönyv, berendezési tárgyak, úrvacsora, keresztelõ) lehet-
nek összefüggésben az igehirdetéssel – megannyi el nem hanyagolható
szempont, akárcsak az igehirdetés adott helyszínének tisztasága, szellõzte -
tése és fûtése. „Nem könnyû kérdés: Milyen a szószék nyelve. Az utca nyel -
ve, színházi nyelv, irodalmi nyelv, közbeszéd, tudóskodó szaknyelv, egyhá -
zi zsargon?” 50 A prédikáció nyelvezetével kapcsolatban ügyelni kell a gyüle -
kezet mûveltségi fokához alkalmazkodó megfogalmazásra, a logikus fel -
építésre, a választékosságra, tisztaságra, világosságra és szabatosságra, ke -
rül ve a felesleges idegen szavakat, a kedélyeskedést. Ifjúsági és gyermek-
istentiszteleteken kívánatos a korosztálynak megfelelõ nyelvezet használa-
ta, de sohasem a tartalom rovására. Irodalmi illusztrációkat, idézeteket
módjával elbír az igehirdetés, de óvatosnak kell lennünk, nehogy ezek
meg osszák, eltereljék a hallgatóság figyelmét a lényeges közlendõrõl, az
evangéliumról.51 Összefoglalva: „Alkalomra szóló, a jelenben megérke zõ
és alkalmazott legyen a prédikáció. A prédikáció idõszerûségét és mo dern -
ségét nem a divatos közhelyek, napi hírek adják, hanem a mai hallga tóhoz
odaforduló szeretet, együttküzdõ hit és engedelmesség. ... Az igehir detõ
vállalja ... a gyülekezet történetét, jelen sorsát, és ebbõl fakad prédi ká ció -
jának idõszerûsége.”52
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IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen alapvetõ kapcsolat áll az igehirdetõ elõtt, mint a homiletikai mun -
ka kiidulópontja?

2. Hogyan kapcsolódik az igehirdetéshez a gyülekezet „nevelése” és „nö ve -
lé se”?

3. Egy-egy mondatban fejtse ki, hogy mire érdemes gondolni az alábbi sza -
vak/kifejezések meghatározásánál! (mindig a prédikáció eseményére gon-
dolva)
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Lelkipásztorolás és pró fé ta ság

t

Nem szok tunk fog lal koz ni a pró fé ta ság gal. Ha igen, ak kor is csak mint va -
la mi tá vo li, tõ lünk ide gen je len ség gel. Pe dig a pró fé ta ság je lenléte lét kér -
dés az egy ház szá má ra. Szük sé günk van igaz és kor sze rû ige hir de té sek re,
az egy ház je len ben va ló hi te les meg szó la lá sá ra. Az egy ház pe dig nem
mond  hat mást, csak amit Is ten bíz rá.

I. A pró fé ta ság jel lem zõi

A pró fé ták be so ro lá sa na gyon vál to za tos ké pet mu tat a Bib li á ban.1 A kü -
lön bö zõ pró fé tai cso por tok és cso por to sí tá sok vé gig ve ze té sé re nem vál lal -
ko zik ez a rö vid dol go zat. Fel ada tá nak te kin ti azon ban, hogy a pró fé ta ság
va  ló di tar tal mát né mi képp kö rül ír ja, hi szen cél ki tû zé se nem el sõ sor ban a
pró fé tai szel le mi ség, je len ség vizs gá la ta, ha nem an nak mai meg je le né se, a
lelkipásztorolás gya kor la ti te o ló gi ai össze füg gé se i nek vizs gá la ta ve le kap -
cso  lat ban.

A pró fé ta ság végiggondolása nem egy sze rû en em be ri sor sok, kül de té -
sek elem zé se, ha nem vi lá gunk kü lön le ges je len sé ge. Olyan csa tor na ez,
ame lyen ke resz tül Is ten szól ni akar az em ber hez. Martin Buber azt írja:
„Prófétálni annyit tesz: a közösséget, amelyhez az ige szól, közvetlenül
vagy közvetve választás, döntés elé állítani.”2

Ál ta lá nos ér te lem ben pró fé ta ság alatt olyan kü lön le ges ember – Isten
kap cso la tot ér tünk, mely ben Is ten úgy szól az em ber hez, hogy er re egy
em  ber éle tét, sza va it, tet te it hasz nál ja fel. 

277



Ah hoz, hogy meg tud juk vizs gál ni, mit kezd ko runk ez zel a kü lö nös ké -
pes ség gel, adott ság gal, kény szer rel, mit kell ér te nünk a pró fé ta ság fo gal -
mán, vissza kell te kin te nünk a pró fé ta ság klasszi kus kor szak ára. 

1. Ószövetség

Az Ó szö vet ség a klasszi kus pró fé ta ság ide je. Itt bon ta koz nak ki azok a jel -
lem  zõk, amik nagy vo na lak ban rög zí tik ezt a kü lön le ges je len ség et. A pró -
fé taság alap fel té te le va la mi fé le el hí vás. Ennek egyik oldala, hogy az ember
átéli a Szenttel való találkozás borzalmát, gyönyörûségét.3 A másik fontos
vonása az, hogy Is ten ki je lö li azt a fel ada tot, ami re a pró fé tát szán ja.4 Az
adott hely zet nek meg fe le lõ en bíz za meg egyet len fel adat tal vagy egész
élet re szó ló kül de tés sel. Más jel le gû az azo nos kor ban élõ Haggeus kül de -
té se és Za ka ri á sé. Haggeus temp lom épí tés re buz dít, Za ka ri ás lel ki éb re -
dés re.5 Azo nos jellemzõ az, hogy a pró fé ta nem bir to ko sa az igé nek. Sõt,
ma ga is ki szol gál ta tott já vá vá lik, oly kor ál do za tá vá. Vizs gál juk meg, két
pró  fé ta sor sát példaként állítva, rö vi den ezek et a jel lem zõket.

a. Jó nás

Jó nás pró fé ta tör té ne te ma gá ról a pró fé ta ság ról szól. Vé gig ve ze ti az ol va -
sót azo kon a jel leg ze tes vo ná so kon, amik a pró fé tát pró fé tá vá te szik. Az
el hí vás, a fel adat ki sza bá sa egy ér tel mû. Is ten egy fel adat ra szán ja a pró fé -
tát.6 Ben ne rej lik az a ki zá ró la gos ság, hogy éle te egyet len cél já vá kell,
hogy le gyen az a kül de tés, amit Is ten rábí zott. 

Ugya nak kor a pró fé ta ság ré sze az el len ál lás is. Jó nás az el len ke zõ
irány ba in dul.7 Ért he tõ, hi szen fé lel me tes a fel adat. El for du lá sá ban ott van
az a til ta ko zás, melyben az em ber til ta ko zik az el len, hogy Is ten ki hasz nál -
ja õt. A tör té net ezt is a pró fé ta ság sa já tos sá gá nak tud ja. 

A kö vet ke zõ jel lem zõ a baj, amit a pró fé ta az zal zú dít a kör nye ze té re,
hogy en ge det len.8 Is ten annyi ra el szánt üze ne te köz ve tí té sé ben, hogy
átok  ká te szi az en ge det len pró fé tát. 

Ta lán a leg szebb ré sze a tör té net nek az, ami kor a hal el nye li Jó nást.9

A hal gyomrában megszólaló mondatok és más utalások is nyilvánvalóvá
teszik, hogy a kép halálról és feltámadásról beszél.10 A pró fé ta a ha lá lán
ke resz tül vá lik esz kö zé vé Is ten nek. Jé zus nem vé let le nül hasz nál ja ugya n -
ezt a ké pet sa ját ha lá lá val kap cso lat ban.11 Az zal, hogy Jó nás meg hal a hal
gyom rá ban a ma ga aka ra ta, út ja, szán dé ka szá má ra, az zal vá lik al kal mas -
sá ar ra, hogy Is ten út ján jár jon. A tör té net így mond ja el azt az em be ri ér -
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te lem ben vett ka taszt ró fát, amit az igaz pró fé ták éle té ben cso dál és Is ten
cse lek vé sé ben ret teg ve fi gyel. Is ten be avat ko zik sza vá val a vi lág éle té be,
de úgy, hogy köz ben va la ki az emberek közül meg kell, hogy hal jon ezért.12

A kér dés: nem túl drá ga-e az em be ri élet egy üze net el jut ta tá sá hoz? Is ten
vá la sza a ke resz tig me nõ en az, hogy ez ezek nek az em be rek nek a sor sa.
Mi  köz ben ma ga is szen ved ve lük, tud ja, hogy a vi lág paradoxonához hoz -
zá tar to zik az, hogy õk bol dog ta lan sá guk ban vál nak bol do gok ká, a vi lág
pe  dig szen ve dé sü kön ke rül kö ze lebb Is ten hez. 

A könyv má sik ko moly mon da ni va ló ja a ninivei ese mé nyek ben bon ta -
ko zik ki. Is ten meg kö nyö rül a meg té rõ vá ros on.13 Jó nás – pe dig meg halt
már a ma ga si ke rei szá má ra – mé lyen meg van bánt va ami att, hogy át szel -
le mült ige hir de tés ének jós la tai nem tel je sül nek. Is ten azon ban nem hagy
két sé get afe lõl, hogy õ az ura sza vá nak.14 At tól, hogy a pró fé ta vég re en -
gedelmeskedett, nem lesz bir to ko sá vá az üze net nek. Az üze net to vább ra is
Is ten személye mi att ér vé nyes. Nem le het a sza vak tól el sza kí ta ni õt ma gát,
a sza va kat pe dig tõ le, még ke vés bé le het a sza vak mö gé be he lyez ni Jó nást.
Is ten ir gal ma na gyobb, mint a kö vet ke ze tes sé ge. 

b. Je re mi ás

Azért kell Je re mi ás pró fé ta sá gát pél dá ink kö zé emel ni, mert ben ne raj zo -
ló  dik ki leg in kább az a tra gé dia, a tra gé di á nak az a vég le tes sé ge, ami a
pró fé tát naggyá te szi. Be szél het nénk per sze Hóseásról is, aki nek egész éle -
te, sze rel me, há zas sá ga, gye rek ne ve lé se vá lik a mon da ni va ló ál do za tá vá,
de az õ éle té ben még mind ig van va la mi bol dog ság, kü lö nö sen a vé gén.15

Je re mi ás éle te azon ban tel jes ku darc. Nin cse nek fel ol dá sok, a pró fé ta ma -
ga so ha nem éli át mon da ni va ló já nak ka tar zi sát, sõt szen ved a sa ját iga za
mi att is.16

Fi a tal ko rá ban va ló el hí vá sa is már ve sze de lem rõl szól.17 Csak egy egész
rö vid ide ig ma rad csend ben, ami kor a Jósiás-fé le re form mi att jó nak lát ja
a nép irá nyí tá sát. Utá na vi szont baj bajt kö vet éle té ben. Az ese mé nyek vé -
gig ve ze té se nél kül is jól lát szik az, hogy mon da ni va ló ja mi att gyak ran tart -
ják po li ti kai áru ló nak, el íté lik, ki ne ve tik, meg kí noz zák. 

Ki cso da Je re mi ás? Éles sze mû po li ti kus hí võ ál lás fog la lás ok kal? Vagy
va ló ban Is ten – szá má ra is ti tok za tos – ki je len té se i nek hor do zó ja? Ta lán
mind ket tõ. Mert a pró fé ta ság nak fon tos ele me a va ló di hely ze tek ben va ló
ak  tív rész vé tel. Ha prófétákról van szó, nem csu pán el va rá zsolt em be rek -
rõl be szé lünk, ha nem okos, fi gye lõ és a hely ze te ket jól is me rõ em be rek rõl. 
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Je re mi ás köny vé nek má sik fon tos elem zé si te rü le te a ha mis pró fé ták
mû kö dé se. Ko rá nak fe szült po li ti kai hely ze té ben kü lö nö sen is von zó vá vá -
lik a po li ti kai ural ko dást ki szol gá ló ha mis pró fé ta ság. A ret te ne tes az, hogy
õk is az zal az igénnyel lép nek fel, hogy sza vuk mö gött az Úr áll. Ki dön ti
el, hogy me lyik az igaz? Csak a ké sõb bi ese mé nyek, ma ga a tör té nel met
for má ló Is ten. Ez azon ban hal lat la nul ne héz hely ze tet te remt a hall ga tók -
nak, akik egy adott in ter val lum ban ta lál koz nak a Szó val. Ne kik ott és ak -
kor a hi tük kel kell ér té kel ni ük, ki nek higgye nek. Ez a pró fé ta ság gal együtt
járó vo nás kü lö nö sen is nagy sze re pet kap az új szö vet sé gi pró fé tai ér tel -
me zés ben. 

2. Új szö vet ség

A klasszi kus pró fé ta ság le zá rul Ke resz te lõ Já nos mû kö dé sé vel.18 Ez nem el -
sõ sor ban a jö ven dõ ki ve tí té sé nek Jé zus utá ni ér tel met len sé gé vel áll kap -
cso lat ban, hi szen a pró fé ta ság több, mint jö ven dõ mon dás. Igaz vi szont az,
hogy a pró fé ta ság vo ná sai kö zül az ed di gi vizs gá ló dá sa ink so rán a leg fon -
to sabb nak azt tar tot tuk, hogy ezen ke resz tül Is ten kü lön le ge sen tisz tán
szó lal meg. Ez a tisz ta ság és egy ér tel mû ség Jé zus ban raj zo ló dik ki leg in -
kább. Ez el sõ ként ab ban fo gal ma zó dik meg, hogy Jé zust ma gát is pró fé ta -
ként ke ze lik.19 Ta ní tá sá nak tisz ta sá ga, egy ér tel mû sé ge, tör vény ma gya rá za -
tá nak szép sé ge ki emel te ko rá nak ta ní tói kö zül.

Jé zus pró fé ta sá gát, Is ten szán dé ká nak tisz ta köz ve tí té sét azon ban csak is
a ke reszt össze füg gé sé ben ért het jük meg. Jé zus nem csak sza va i ban, ha -
nem egész éle té vel, sor sá val, ha lá lá val, fel tá ma dá sá val nyi lat koz tat ja ki Is -
ten szán dé kát. 

Felvetõdik a kérdés, van-e szükség még más in for má ci ó ra Jé zus ke -
reszt je után? 

Így ér ték te le ne dik el a pró fé ta ság az új szö vet sé gi kor ban. Ez az ér ték -
te le ne dés szá munk ra életet adó, hi szen Jé zus ban Is ten va ló di szán dé ka
mu tat ko zik meg. Ezután minden pró fé ta ság a ke reszt tar tal má nak ren de -
lõ dik alá. Nem való már másra, csak a ke reszt üze ne té nek is mé tlé sére,
meg je le ní té sére, ak tu a li zá lá sára. Ez azonban olyan méretû feladat, amely
kitölti az egyház egész küldetését.

a. Bibliai igazolások 

Az ige he lyek vizs gá la ta kor Mt 11,13 Ke resz te lõ Já no sig tart ja ér vé nyes nek
a klasszi kus pró fé ta sá got. Jel 19,10 azt iga zol ja, hogy az új szö vet sé gi pró -
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fé ta ság csak is a Jé zus ról va ló bi zony ság té tel le het. Ugya nak kor 1Pt 1,21
tud ar ról, hogy a Szent lé lek ál tal volt és van pró fé ta ság. Nagyon fontos a
pünkösdi történetben az az utalás, amelyben Jóel próféta szavát idézve
pün kösdkor látja beteljesedettnek a prófétai szolgálat karizmatikus voltát
és szélsõséges kiáradását. Csel 2,17 idézet Jóel 3,1-5-bõl:

Az utolsó napokban, így szól az Isten: 
kitöltök Lelkembõl minden halandóra, 
és prófétálnak fiaitok és leányaitok,
és ifjaitok álmokat álmodnak,
még szolgáimra és 
szolgálóleányaimra is 
kitöltök azokban a napokban Lelkembõl,
és õk is prófétálnak.

Csel 19,6 Pál mû kö dé sé ben em lít olya no kat, akik a Lé lek ál tal lesz nek
pró fé ták ká. 1Kor 14,37 a gyü le ke ze ti karizmák egyi ké nek tud ja a pró fé tá -
lást. 

b. Me lyek azok az üze ne tek, amelyek a ke resz ten vál nak nyil ván va ló vá? 

• Is ten sze re te te kor lát lan. Ez a sze re te te a ke resz ten nyil vá nul meg leg -
ért he tõb ben, ahol – mint egy kor Áb ra hám Is ten nek – most õ ál doz -
za az õ egyet le nét az em ber nek, hogy meg nyer je fi gyel mét és jó in du -
la tát. Gyá szá ban sem bosszú ál ló, ha nem új le he tõ sé get ad mind azok -
nak, akik fel fe de zik ezt a kü lön le ges von zal mát az em ber hez.

• Is ten drasz ti kus mó don tör be az em ber vi lá gá ba sze re te té vel. Eb ben a
sze re te té ben egye dül ál ló. Ilyen for mán vá lik ide gen né az em ber szá -
má ra.20

• Is ten szu ve rén sze mé lyi ség. Ve le ta lál koz ni le het, de nem le het sa ját
ké  pünk re szab ni, kor lá toz ni és sza bá lyoz ni. Is ten nem zár ha tó ren -
dek be, te o ló gi ák ba, egy há zi rend sze rek be. Ezek csu pán meg is me ré -
sé nek tö re dé kes esz kö zei.
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II. Lelkipásztorolás és pró fé ta ság

A lelkipásztorolás az egy ház olyan funk ci ó ja, mely ben ige hir de tés ét sa já -
tos mó don jut tat ja el az em be rek hez. Eb ben a kül de té sé ben azo kat az esz -
kö zö ket hasz nál ja fel, me lyek ben kü lö nö sen is elõ tér be ke rül a sze mé lyes -
ség, az em be rek meg is me ré se, meg szó lí tá sa, az oda haj lás és a segíteni
aka rás. A lelkipásztorolás mind ig na gyon ko mo lyan ve szi azt, hogy eb ben
a sze mé lyes sé gé ben nem akar ja el ve szí te ni a mon da ni va ló ka rak te res vol -
tát, de ép pen jel leg ze tes szol gá la ta mi att gya kor la tá ban el sõ sor ban azo kat
a vo ná so kat erõ sí ti, me lyek az em ber fel ol dá sát, se be i nek be gyó gyí tá sát
szolgálja. 

Hogy je le nik meg a pró fé ta ság szél sõ sé ges sé ge egy alap ve tõ en lelki -
pásztorolásra épült egy há zi mon da ni va ló ban?

1. Az egy ház mon da ni va ló já nak gyen gü lé se 

Egyházi életünket vizsgálva õszintén kell szólnunk arról, hogy hallatlanul
nagy erõt fordítunk annak a technikának kidolgozására, amivel eljuttatjuk
in formációinkat az emberekhez. Érthetõ ez egy olyan korban, amelyik el -
sõrangú kérdéssé teszi a kommunikációt. Elbátortalanodunk viszont azon
a ponton, amikor magát a mondanivalót kell körvonalaznunk. Az egyház
ökumenikus mozgalmai nagyban segítik azt a szemléletet, amelyik óv a
mon danivaló túlzott karakterizálásától, mondván, ez elszakít. 

Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a lelkipásztorló egy ház a gya kor -
la  ti te o ló gia ol tá rán nem  ál dozza-e fel a krisztológiát? A pszi cho ló gia las-
san na gyobb sze re pet kap az egy ház gya kor la tá ban, mint a te o ló gia. Ez a
gya kor la ti ke resz tyén ség torzítja az egy ház egé szé nek ar cu la tát. Az ige hir -
de tés fél „meg bán ta ni” a hall ga tó kat, a lel ké szi gya kor lat óva tos ko dik a
ka  rak te res mon da ni va lók ér vé nye sí té sé ben, az egy ház szer ve zés nél kü löz
min  den egy ház fe gyel met. 

Nem csu pán a szol gá lat ol da lá ról érez he tõ ez a tor zu lás, ha nem az el -
vá rá sok ol da lá ról is. Az egy ház szol gál ta tó vá vá lik, szol gál ta tá sá ban kö te -
les a szol gál ta tást igény be ve võk igé nye it ki elé gí te ni. 

Leg vég le te sebb a szent sé gek el ve szí té se. A ke reszt ség és úr va cso ra
olyan cse lek mé nyei az egy ház nak, me lyek ben át él he ti idõt len sé gét, örök -
ké  va ló sá gát. Tar tal ma olyan zárt rend szer ben áll, hogy azo kat gyak ran
sze  ret jük ti tok ként ke zel ni. 

Az egy há zi élet má sik fon tos te rü le te az élet kü lön le ges al kal ma i hoz
kap  cso ló dó ün ne pi al ka lmak (kazuálék). Itt az tán – ép pen azért, mert még
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a szent ség szent sé ges vol ta sem szab ha tárt – vég képp a szol gál ta tás élet -
for  má já ban él az egy ház. 

Az ez red for du ló egy há za i nak egyik sar ka la tos kér dé sé vé vá lik ez. Hol
az egyen súly a pász to ro lás ban és a ki szol gá lás ban? Míg van nak vál lal ko -
zók, akik ezt a kér dést leg alább el vi leg tisz táz ni ké szek, a gya kor lat sok -
szor el bu kik: a jól szol gál ta tó gyü le ke ze tek lesz nek nép sze rû vé, a szol gál -
ta tó élet for mát meg ta ga dó, az el len til ta ko zó gyü le ke ze tek el nép te le ned -
nek. 

En nek ter mé sze tes re ak ci ó ja ként ala kul ki a szél sõ sé ges egy há zi jel le -
gû cso por tok egész so ra. Ezek a cso por tok – té mánk szá má ra jól fel lel he -
tõ mó don – pró fé tai igé nyek kel lép nek fel. 

A Hit Gyü le ke ze te be csap ja hí ve it az zal, hogy egy nagy kö zös ség gon -
dos  ko dá sá ba he lye zi õket. Va ló já ban a tö meg pszi chó zis esz kö ze i vel nyáj -
ba te rel ge ti né pét, ma guk ra hagy va õket va ló di kér dé se ik kel. Pró fé tai ve -
ze  tõ jük ki je lent, ki nyi lat koz tat, de nem lép iga zi kö zös ség re ve lük.21

A Je ho va Ta núi sok kal ér de ke sebb hely ze tet te rem te nek. Tag ja i kat te -
szik ál ta luk pró fé ta i nak vélt üze ne tek hor do zó já vá. Ugya nak kor – fõ képp
saj  tó ter mé ke i ken ke resz tül – egy fé le atyai lelkipásztorolást gya ko rol nak,
fõ  képp élet hely ze tek re cept sze rû meg ol dá sa i val.22

A pa let ta hal lat la nul sok szí nû. A leg dur vább és leg nyá ja sabb meg ol dá -
sok kö zött kell meg ta lál nunk sa ját utun kat. Az azon ban eb bõl a pa rá nyi ki -
te kin tés bõl is lát szik, hogy a pró fé tá lás nak leg na gyobb el len sé ge a szol gál -
ta tó egy há zi ma ga tar tás. Ez pe dig el sõ sor ban a kon ven ci o ná lis tör té nel mi
egy há zak szá má ra je lent kí sér tést. A legnagyobb bajt azonban az okozza,
hogy a megoldások általában a „Jobb gyakorlatot!” elv irányába haladnak. 

2. A pró fé tai hang he lye egy há zunk ban

Mi köz ben a szol gál ta tó egy ház vi lá gá ban vizs gál juk a pró fé tai hang je len -
lét ét, ad dig újabb ve széllyel ta lál ko zunk. A pró fé tai hang ugya nis gyak ran
áll pár ban a kö nyör te len rend, fe gye lem, ri deg szá mon ké rés fo gal ma i val.
Ott pe dig, ahol szí vé lyes ség, ba rát sá gos ság, ked ves ség, emberhez hajlás
van, so kan el kép zel he tet len nek tart ják a pró fé tai üze ne te ket. Pe dig a pró -
fé ta ság nem han gu la ti kér dés. Hadd em lé kez tes sek új ra gon do lat me ne -
tünk ele jé re mint ve zér fo nal ra. A pró fé ta ság je len sé ge Is ten kü lö nös aján -
dé ka. Az új szö vet sé gi pró fé ta ság pe dig a ke reszt hez iga zo dik. 

Ugya nak kor a gyü le ke ze tek ben meg je le nõ pró fé ta ság nem fe led he ti a
Lé lek moz gá si for má it: „sze re tet, öröm, bé kes ség, tü re lem, szí ves ség, jó -
ság, hû ség, sze líd ség, ön meg tar tóz ta tás”23 A té má val kap cso la tos egyik leg -
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fon to sabb ige hely, az 1Kor 14,1-3, a fon tos sá ga mi att hadd áll jon itt idé -
zet ként: „Igye kez ze tek a sze re tet re, buz gón kér jé tek a lel ki aján dé ko kat,
de leg in kább azt, hogy pró fé tál ja tok, mert, aki nyel ve ken szól, nem em be -
rek hez szól, ha nem Is ten hez, Nem is ér ti meg õt sen ki, mert a Lé lek ál tal
szól tit ko kat. Aki pe dig pró fé tál, em be rek hez szól, és ez zel épít, bá to rít és vi -
g asz tal.” 

A má sik prob lé ma, hogy a pró fé ta ság Is ten szu ve rén jo ga. Nem le het
egy sze rû en fel adat tá ten ni vagy cél ki tû zés sé ala cso nyí ta ni, legfeljebb az
ér te va ló imádkozást. Nem le het meg bíz ni ve le em be re ket, nem le het ta -
ní ta ni, rend szer be szer vez ni. Ilyen össze füg gés ben az egy há zi te vé keny sé -
gek pe re mé re ke rül. 1Kor 14 úgy be szél ró la, mint ka riz má ról, te hát aján -
dék ról, sõt a ke gye lem ered mé nyé rõl.24

A  sza bá lyoz ha tat lan te rü le tek kel kap cso la tos ál lan dó kí sér tés, hogy az
egy ház – mint min den más szer ve zet – ki ik tas sa mint el len õriz he tet len
funk ci ó ját. Itt az az elv ér vé nye sül, hogy in kább meg va gyunk nél kü le,
mert az át lát ha tat lan sá ga, ke zel he tet len sé ge ve szé lyez te ti a töb bi funk ció
lé tét is. Ez zel az óva tos sá gá val azon ban be áll azok so rá ba, akik el hall gat -
tat ják Is ten pró fé tá it.

En nek az el hall gat ta tás nak jó tá pot teremt a ha mis pró fé ták kal kap cso -
la tos fé le lem is. Mint ha Jé zus sza va it lát nánk iga zo lód ni ko runk ban.25 A
leg kü lön fé lébb ide o ló gi á kat, ta ní tá so kat kép vi se lõk, cso da te võk, pré di ká -
to rok áll nak elõ az zal az igénnyel, hogy az Úr sza vát hir de tik. Hogy le het
el iga zod ni eb ben a ká osz ban?

3. Tá jé ko zó dá si pon tunk a ke reszt

Vég sõ kö vet kez te té se ink elõtt össze gez zük ed di gi meg ál la pí tá sa in kat:

• Is ten nek kü lön le ges kö ze le dé si mód ja az em ber hez a pró fé ta ság.
• Az ó szö vet sé gi pró fé ta ság ban em be rek éle te, sor sa, sza va vá lik Is ten

esz kö zé vé.
• A pró fé tai üze ne tek csú csa Jé zus éle te, ha lá la és fel tá ma dá sa.
• Az új szö vet sé gi pró fé tá lás a Lé lek aján dé ka.
• Az új szö vet sé gi pró fé tá lás alá ren delt a ke reszt üze ne té nek.
• Egy há zunk ban ve szély ben van az egy ház pró fé tai jel le ge.

A pró fé ta ság ilyen ér te lem ben a ha mis val lá sos ság kri ti ká já ban ér he tõ
tet ten. 
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• Az igaz val lá sos ság nincs te kin tet tel az em ber si ke res ség ére.
• Az igaz val lá sos ság nem egyen ge ti az em ber ál tal ki je lölt uta kat.
• Az igaz val lá sos ság nem tá mo gat ja az em ber ál tal meg fo gal ma zott

bol dog sá got.
• Az igaz val lá sos ság nem iga zol ja az em be ri szán dé ko kat.
• Az igaz val lá sos ság csak va ló di bûn bá na ton ke resz tül ad bûn bo csá -

na tot.
• Az igaz val lá sos ság össze tö ri az em bert, hogy bol dog gá tegye.
• Az igaz val lá sos ság nem ala kít is tent, ha nem ta lál ko zik Is ten nel mint

tõ le füg get len nel.

4. Pró fé ta ság és lelkipásztorolás

Eb ben az ér te lem ben a pró fé ta ság szer ve sen össze kap cso ló dik a lelkipász-
torolással. Össze kap cso ló dá suk azon ban egy irá nyú. Csak a pró fé tai üze net
irá nyá ból haladhat a lelkipásztorolás felé. A lelkipásztorolás csak ak kor
tud meg áll ni az egy ház fe lé irá nyu ló sze mé lyes vagy kö zös sé gi, eset leg tár -
sa dal mi el vá rá sok fék te len vi ha rá ban, ha Is ten üze ne té re szél sõ sé ge sen fi -
gyel. Formai megoldásaiban is Jé zus sze mé lyén tájékozódik, hi szen lel ki -
pásztorolásunk fõ pél dá ja is õ. Men ta li tá sá ban az em ber hez kö zel ha jo ló,
bû nét meg ér tõ, de el nem fo ga dó Jé zust kell kö vet nie. Tar tal ma pe dig az
a ke reszt és a keresztrõl szóló beszéd, ami élet és üd vös ség. Gyakorlati teo -
ló giánk feladata pedig megtalálni azt az alázatos formarendszert, melyben
ezt a leghatékonyabban, korszerû és igaz módon tudja az emberekhez el -
jut tatni. 

Összeg zés

Ko runk nak ta lán kü lö nös kép pen is szük sé ge van ar ra, hogy Is ten em be re -
ken ke resz tül szól jon hoz zá. Bo nyo lult rend sze re ink ben ne he zen ta lá lunk
biz tos pon to kat, ren ge teg út vesz tõnk ben egy ér tel mû sé get. Kel le nek tisz ta
és vi lá gos út mu ta tás ok. Leg fõ kép pen azon ban meg kell ér te nünk, hal la -
nunk a ke reszt mai üze ne teit a min ket sze re tõ szent Is ten rõl, aki ke res
min ket. Ezért a pró fé ta ság nak kü lö nös sze re pe van kö zöt tünk. 

Ké szek va gyunk ar ra, hogy a Bib lia em be ré hez ha son ló an mi is el hall -
gat tas suk a prófétákat. Ad ja Is ten, hogy so ha ne tûnjenek el kö zü lünk,
hogy Is ten sza va so ha ne hall gas son el kö zöt tünk. 
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IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Biztos, hogy igaz az az állítás, hogy keveset foglalkozunk a prófétaság
kérdésével napjainkban?

2. Jellemezze az Ószövetségben szereplõ egyik klasszikus prófétát abból a
szempontból, hogy hogyan alakult az életpályájának története a „meg -
hallgatott” és a „meg nem hallott” Istentõl érkezõ beszédek során!

3. Hogyan lehet Jézus Krisztus prófétai szolgálatát világosan és érthetõen
összefoglalni konfirmációban résztvevõ fiatalok számára?

4. Milyen összefüggés van az igehirdetõi magatartás lelkipásztori és prófé-
tai meghatározottsága között? A „bántó” prédikáció lehet-e „vigasztaló”
szó is egyszerre? Szükség van-e ma erõszakos hangra az igehirdetésben?

5. Mitõl és hogyan válik egyértelmûvé egy korszerû igehirdetés?
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A temetés kazuális szolgálata
mint gyülekezeti esemény

különös tekintettel az igehirdetésre

t

„Az embernek szüksége van a vigasztalásra.
A csecsemõ bölcsõjében sírva, az aggastyán a ha -

lálban egy szeretõ körülzáró kézre várva, aki a vi -
lágra jön, és aki elmegy, vigasztalásra szorul.

Kezdet és vég sejtetik, hogy a vigasztalás ember-
létünkhöz alapvetõen hozzátartozik.”

Rudolf Bohren

A lelkész megáll a koporsó mellett. A koporsó körül állókat nem ismeri.
Nem tartoznak szorosan a gyülekezethez. Az elhunytról is akkor hallott
elõször, amikor az ismeretlen család bejelentette halálát és az igényt a te -
me tésre. A ravatalozónál álló sírásókat ismeri a jelenlévõk közül a legjob-
ban. Egyedül kezdi el az éneket, és késõbb sem kapcsolódik hozzá senki.
A liturgia szavai nehezen érik el a gyászolókat. A prédikáció közben egyre
tá volabb érzi magától a jelenlevõket. A hitvallást, a Miatyánkot megint
csak egyedül kell végigmondania. – Mit keresek én itt? – A kérdés egyre
erõsebb benne, és érzi, ahogyan a tehertõl szabadulhat, amikor kilép a te -
metõ kapuján. 

Kérdések, kihívások, bizonytalanság, kudarcok, feszültség. Talán ezek
a szavak jellemzik lelkészi szolgálatunk egyik legnehezebb feladatát, a te -
metés szolgálatát. Talán éppen ezen a területen érezhetjük legjobban a kö -
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rü löttünk élõ emberek változását, a társadalmi folyamatok hatását, a be -
vett gyakorlat hibáit. Ugyanakkor legtöbbször egyedül kell a lelkésznek
megküzdeni problémáival. A következõ temetés pedig nem vár. Az idõpon-
tok feszítenek, egyszer csak megint oda kell állnunk a koporsó mellé, el -
hallgat az ének és meg kell szólalni. 

Ebben a néhány gondolatban szeretném olvasóimmal közösen átgon-
dolni a temetés kazuális szolgálatának legfontosabb kérdéseit. Szolgála -
tunk alapját, tartalmát, feladatát, és a „hogyan?”-t. Gondolatmenetünk vé -
gé re meg kell születnie a válasznak. Tudnunk kell, mit keresünk a temeté -
sen.

Ne lépjen evangélikus lelkész koporsó mellé, amíg nem tisztázza ma -
gában a temetés kazuáléjának dogmatikai hátterét. Ennek a tanulmány-
nak nem feladata ez a tisztázás, mégis említsük meg azokat a fogalmakat,
me lyeknek tartalmával, dogmatikai fejlõdésével tisztában kell lennünk.
Ide tartozik a feltámadás, a halhatatlanság és az örök élet hármas foga -
lom csoportja. Ezek egymáshoz való viszonya, annak átgondolása sokat se -
gíthet a tisztánlátásban. Át kell gondolnunk az ítéletrõl szóló dogmatikai
tanításokat, és tisztáznunk kell viszonyunkat a „mindenek üdvözítésérõl”,
il letve az „örök kárhozatról” szóló tanításokhoz. Sok homályos, zavaros
pré dikációtól kíméljük meg a gyülekezetet, ha tisztán látunk ezekben a
kér dé sekben. 

Különös figyelmet kell fordítanunk az igehirdetésre. A gyakorlatban
ugyanis itt küzdi meg a lelkész igazi harcait. Az igehirdetés ugyanakkor a
te metési szolgálatunk közepén áll. Ide futnak össze az elõzmények szálai,
és innen indulhat ki a gyászolók késõbbi lelkigondozása is. Tisztáznunk
kell tehát ennek az igehirdetésnek feladatát, és azt az utat, amelyen eljut -
hatunk ehhez a speciális helyzetben elhangzó igehirdetéshez.

I. „Mit keresek én itt?”

Az a kevés információ, ami rendelkezésünkre áll, azt mutatja, hogy már a
ko rai keresztyénség idején is természetes volt, hogy a gyülekezet a gyüle -
kezeti életben részt vevõ tagjait az élet fontos eseményeinél elkísérje. A
gyülekezetben az élet minden eseménye a Krisztusban élõ gyülekezeti tag-
gal történt, így ezek az események az imádságon és Isten szavának hirde-
tésén keresztül „megszentelõdtek”. A gyülekezet feltámadásról tett bi zony -
 sága, az Isten irgalmáért könyörgõ imádságok és az errõl tanúskodó éne kek
azt mutatják, hogy a halál nem szakít ki bennünket Krisztus gyülekezetébõl. 

A temetés kazuális szolgálata mint gyülekezeti esemény...
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A gyülekezet Isten küldését kapta. Ez a feladat nem más, mint annak
az örömhírnek hirdetése, mely Krisztus halálában és feltámadásában gyö -
kerezik. Ha Krisztus éppen a halálban mutatta meg Isten erejét, szeretetét
és az embert megmentõ szándékát, ez bennünket is arra kötelez, hogy az
ember halálánál jelen legyünk és bizonyságot tegyünk. Bizonyságot arról,
hogy a halál Isten ellensége, hogy azt Krisztus feltámadása és ígérete erõt -
lenné tette. Bizonyságot arról, hogy a halál fájdalmát ismerõ Isten nem
hagy el minket halálunkban. Bizonyságot arról, hogy az Isten, miként Jób -
bal, együtt érez a szenvedõ, gyászoló emberrel, elfogadja fájdalmát, gyá -
szát, és így tartja meg. Amikor koporsónál állunk meg, Isten teremtményét
kísérjük utolsó földi útjára. Istentõl kapott feladatunk, hogy az õ szavát,
ígéretét elmondjuk.

II. A temetés: istentisztelet

Erre utalnak a temetés külsõ jelei. A Szentháromság nevében veszi kezde-
tét, Isten igéjét hirdeti a lelkész, és a gyülekezet a liturgián, az énekeken
és imádságokon keresztül résztvevõje ennek az istentiszteletnek.1 Egy em -
beri élet végsõ állomását egy ünnep jelenti tehát, ahol Istentõl való meg -
ha tározottságunk lesz láthatóvá. A fent említett három karakterbõl az elsõ
kettõ kevésbé problémás mai gyakorlatunkban, mint a harmadik.

Nagyon fontos, mégis egyre kevésbé jellemzõ karakter ugyanis a gyü -
lekezet jelenléte. A temetési istentisztelet nem a lelkész és a gyászoló csa -
lád exkluzív alkalma, hanem része az egész gyülekezet életének. Ma, ami -
kor a városi gyülekezetekben, de egyre inkább a falusi környezetben is az
lesz a jellemzõ, hogy a családtagokon kívül a lelkész az egyetlen, aki a
gyülekezetet képviseli, ez a tartalom a közös vasárnapi istentiszteleti élet-
ben valósulhat meg. A hirdetéseken keresztül értesül mindenki a halál -
eset rõl, de ez nem egyszerû információközlés, hanem minden esetben fel-
hívás a gyülekezet felé, hogy a gyülekezet egésze kísérje végig a temetés
fo lyamatát, a gyászoló családot, a hirdetéstõl, a halottra emlékezõ, Isten
vi gasztalását kérõ vasárnapi istentiszteleti imádságig. Ha sikerül gyüle ke -
ze ti életünkben visszaszerezni a temetés istentiszteleti jellegét ebben az
ér te lemben, és sikerül a gyülekezetet bevonnunk ebbe a folyamatba, akkor
könnyebben meghatározhatjuk szerepünket, átélhetjük küldetésünket. A
gyá szolók pedig azt érezhetik, hogy a gyülekezet menedéket nyújt ebben
az idõben. 
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III. Lelkigondozás a kázus kapcsán

1. A haldokló kísérése

Az elsõ nagyon fontos, mégis ritkán megvalósuló lelkigondozói helyzet a
haldokló kísérése. Az idevonatkozó pasztorálpszichológiai irodalom rész -
le tesen tárgyalja ezt, ezért most csak a jelen helyzet zavaraira szeretnék
utalni. Gyülekezeteinkben nem szokás a lelkész segítségét kérni akkor, ha
haldokló van a családban. A lelkész a legtöbbször már csak a halálhírt tud -
ja meg, hacsak nem kap más gyülekezeti csatornákon keresztül értesítést
a betegrõl. A családok ugyanakkor egyre kevésbé tudják megoldani a hal-
dokló családtag jelenlétével kapcsolatos feladatokat. Megdöbbentõen ki -
üre sedett azoknak az „eszközöknek” a tárháza, amely a családot segíthet-
né abban, hogy végigkísérjék szerettük életének utolsó szakaszát. A féle -
lem legtöbbször tabuvá teszi ezt a kérdést, és miközben mindenki tisztá -
ban van a jövõvel, éveken át szerepek mögé bújva kerüli a valóságot. Át
kellene gondolnunk, hogy tanítói szolgálatunkhoz nem tartozik-e hozzá ez
a terület. A gyülekezeten belüli tanítás ebben az irányban komoly és való -
ságos segítség lehet sok családnak és sok haldoklónak egyaránt. Elképzel -
hetõnek tartom akár egy a témával foglalkozó füzet kiadását, akár egy
gyü lekezeti szeminárium elindítását, de elõvehetjük ezt a témát szeretet -
ven dégségen, istentiszteleti igehirdetésben vagy bibliaórákon is. A lényeg,
hogy ne kerülgessük, ne féljünk attól, hogy túl érzékeny területre téve -
dünk. A családok mai gyakorlata a haldokló családtag kísérése terén félre -
érthetetlenül segítségért kiált. 

2. A gyászolók

Lehetne itt elõször arról beszélni, mekkora szükség lenne a gyászolók kí -
sé rése abban az idõben, amikor haldokló családtagjuk mellett vannak. Ezt
a területet azonban már az elõzõ részben érintettük. Most gondoljuk át azt
az idõszakot, ami a halál bekövetkezte és a temetés idõpontja között áll.
Sajnos a legtöbbször ebben az idõben csak egyszer, akkor is a lelkészi hiva -
talban találkozik a lelkész a gyászolókkal. A gyászolók már talán túl van-
nak az elsõ sokkos állapoton, és már a temetés szervezésével vannak elfog -
lalva, ami leköti õket.2 A lelkészt gyakran meglepi és esetleg félrevezeti az,
hogy a gyászolók milyen nyugodtan, kimérten viselkednek ebben a hely -
zet ben, már-már azt érzi, hogy nyoma sincs a gyásznak. Gyakran pe dig
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egé szen váratlanul törik meg ez az elfoglalt nyugalom, és lesz látható vá a
gyászolók fájdalma. 

Fontos tudni tehát, hogy a család a lelkészi hivatalba nem lelki segít-
ség miatt jön, hanem azért, hogy „elintézzék” a lelkésszel a temetés kap -
csán adódó feladatokat. A helyzet azért sem ideális, mivel ebben a pilla -
natban a gyászolók a lelkésztõl függõ viszonyban érezhetik magukat. Ott
van bennük az a félelem, hogy vajon mit fog majd mondani a lelkész a te -
metésen, hogy vajon hogyan fogadja õket, ha már régóta nem tartoznak a
gyülekezethez. Félnek attól, hogy nem lesz-e valami akadály, valami meg -
oldhatatlan feladat. Nagyon nehéz tehát ebben a helyzetben õszinte lelki -
pásztori beszélgetéssé alakítani az ügyintézésnek induló találkozást. Sok
gyü lekezetben anyagi kérdések is elõkerülnek ilyenkor, a sírhellyel, az egy -
ház fenntartói járulékkal kapcsolatban. Az itt adódó esetleges nézetel té ré -
sek végképp lehetetlenné teszik a valóságos lelkigondozást. Fontos tehát
eze ket a lelkész személyétõl határozottan elválasztani, és azt a gyülekezet
ar ra megbízott személyére bízni (gondnok, pénztáros). 

Mindenesetre nagyon komoly segítség lehet, ha a lelkész a gyászolókat
még a temetés elõtt meglátogatja otthonukban. Itt õk vannak védett hely -
zet ben, nem idõpontokról esik szó, nem neveket kell összeírni, nem kell
fel tétlenül óvatosan és körültekintõen fogalmazni az elhunytról. A lelkész
szándéka itt nyilvánvaló: érdekli a család helyzete, állapota, szeretne se gí -
tõ ként jelen lenni, meghallgatni, együtt hallgatni, sorsközösséget vállalni.
Az igehirdetés óriási segítõje lehet egy ilyen találkozás. Pontosabb képet
ka punk a családról, arról, hogy kit hogyan érint a gyász, hogy ki hogyan
reagál a megtörtént eseményre. Elõkerülnek régi fényképek – melyek kö -
zül egyet akár el is kérhetünk –, és közelebb kerülhetünk mi magunk is az
elhunythoz. A lelkész szolgálata során, de különösen az elsõ idõben, szá -
mára ismeretlen embereket temet. Minden olyan alkalom, ami kilendítheti
ebbõl a vert helyzetbõl, ajándék az igehirdetõnek. A gyászoló családnál
tett látogatás éppen ezért nagyon fontos eleme az igehirdetésre való ké -
szü lõ désnek. 

3. A temetés után

A temetés után a gyász folyamatát végig kísérõ lelkész, gyülekezet kézzel
fogható segítséget adhat, és küldetéséhez ez a segítség szorosan hozzátar-
tozik. A gyakorlati teológia ide vonatkozó irodalma részletesen tárgyalja a
gyász folyamatát, annak megakadását, zavarait. 
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Foglalkozzunk most itt is az igehirdetéssel! Gyakori tapasztalat, hogy
a személyes, a „jól sikerült” igehirdetés is rezonancia nélkül marad a teme -
té sen. A gyászolók lelkiállapota nem teszi lehetõvé azt, hogy figyeljenek,
hogy kövessék a lelkész szavait. Visszajelzést a temetésen a lelkész legin -
kább csak akkor kap, amikor a hallgatói az elhunyt életrajzi eseményeit
hallják újra. Azonban az, ami megkülönbözteti az igehirdetést egy gyász -
be szédtõl, nem jut el a gyászolókhoz. Jó gyakorlat lehet, ha a lelkész a te -
metésen elhangzó szavakat leírja, és azt egy látogatás alkalmával a gyá -
szo lóknak odaadja. Egy ilyen találkozás lehetõséget ad arra is, hogy az ige -
hir detés párbeszéddé válva újra megszólaljon. Sok félreértett gondolat is
a helyére kerülhet egy ilyen beszélgetésben. El kell fogadnunk azt, hogy a
te metésen elhangzó igehirdetés meghallásához is idõ kell, és ezt a folya -
ma tot végigkísérhetjük.

4. Az igehirdetés és a temetést megelõzõ beszélgetés

„A másik ember megrázó sorsának átérzése, együtt szenvedése, együtt
hordozása nélkül, a gyászolókkal való lelkipásztori kapcsolat nélkül a te -
metési igehirdetésünk éhen hal”.3 A lelkész általában feszített élettempó -
ban él. A halál azonban nem igazodik a lelkész napi beosztásához, és így
gyakran érkezik a gyászoló család úgy a lelkészéhez, hogy annak éppen
valóban nincsen ideje. A tény tudomásul vétele mellett megbeszélt nyu-
godt találkozásra alkalmas idõpont kérése a gyászolóktól még mindig
jobb, mint egy elsietett, külsõségekre korlátozott adatfelvétel. Ahogyan
már korábban szó volt róla, legtöbbször csak egyetlen alkalom adódik ar -
ra, hogy a gyászolókkal beszéljen a lelkész. Éppen ezért érdemes jól felké -
szül ni ezekre a beszélgetésekre. Tudnunk kell, hogy kérdéseinkkel mi irá -
nyítjuk, mi vezetjük majd a beszélgetést. Úgy kell hallgatnunk minden
választ, hogy a kimondott szavak mögött is meghalljuk, megértsük a gyá -
szo lók gondolatait és érzéseit, vagy éppen félelmüket, bûntudatukat. Le he -
 tõleg ne csak külsõ hivatalos hallgatói legyünk a családnak. Ha lehet, pró -
báljuk meg valóban átérezni helyzetüket, felvállalni sorsukat. Fontos, hogy
õk is megérezzék, hogy a halálunkban bennünket elkísérõ és el nem ha gyó
Isten képviseletében van jelen a lelkész. És nekünk is tudnunk kell, hogy
most nem a halotti anyakönyv kitöltése az ok és cél, ami miatt leültünk be -
szélgetni. 

Jó, ha kérdéseink vázát egy ûrlapon elõre elkészítjük. Minden fontos -
nak tûnõ részletet jegyezzünk fel, hiszen sokszor egyetlen mondat, vagy
egyetlen szó segít az igehirdetõnek abban, hogy a beszélgetés után igehir -
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de tésére készüljön. A temetés elõtt történõ beszélgetés a prédikáció egyik
fõ forrása. Homiletikai szempontból elengedhetetlenül fontos. Tisztázza a
szi tuációt, reményeket, és félelmeket fed fel, melyeket a gyászolók vetíte -
nek elõre az igehirdetéssel kapcsolatban. Megtapasztalhatjuk, hogy mit
vár nak tõlünk a gyászolók, hogy milyen a kapcsolat a család és a gyüleke -
zet, a család és a lelkész között. Ezeknek a tapasztalatainknak, jegyzete -
inknek tudatosa feldolgozása segíthet bennünket abban, hogy igehirdeté -
sünk azoknak szóljon, akik a koporsó mellett állnak, úgy szóljon, ahogyan
õk azt megértik, és arról szóljon, akit gyászolnak. Ha ezek közül bármelyik
elem hiányzik az igehirdetésünkbõl, kicsi az esélye annak, hogy a Lélek jó
eszközei legyünk.

Nézzük meg most sorban, hogy mely kérdések lényegesek egy ilyen be -
szélgetés alkalmával. Ezek általában nem mindig ugyanabban a sorrend-
ben következnek, hiszen gyakran a beszélgetésben egyetlen téma megnyi -
tása más területekre is elvezethet. Az elsõ csoportba az elhunyt életével
kap csolatos adatok kerüljenek, tekintettel a lelkész adminisztrációs köte-
lességeire is. Ezt a részt külön most ne részletezzük. 

A második csoportba kerüljenek azok a kérdések, melyek a haláleset
körülményeit tárhatják fel elõttünk. Ide a következõk tartoznak: 

1. Hogyan történt a haláleset? Ki volt jelen, itthon, vagy kórházban
tör tént-e? 

2. Ha nem hirtelen bekövetkezett halálesetrõl van szó, mi volt az elõz -
ménye, lehetett-e számítani arra, ami történt?

3. Tudott-e az elhunyt arról, hogy betegsége mennyire súlyos?
4. Beszélt-e a család nyíltan a beteggel az esetleges következmények rõl?
5. Ha igen, hogyan készült, készült-e a halálára?

Ezek a kérdések segíthetnek bennünket abban, hogy jobban lássuk a konk -
rét helyzetet. A válaszok sokat elmondhatnak a család állapotáról, arról,
hogy kit hogyan érintett a haláleset, ki hogyan értékeli azt. Sok fontos rész -
letet megtudhatunk arról is, hogy az elhunyt ki volt, hogyan készült élete
végére.

A harmadik kérdéscsoport az elhunyt életére irányul. Ki volt õ? Itt
gyakran általánosságokat hallunk, talán ezeknél a kérdéseknél legkevésbé
õszinték a válaszok, itt indulnak el az elhunyt hibáit elrejtõ reflexek. Tud -
nunk kell, hogy még a legszélsõségesebb negatív tulajdonságokkal bíró
em bert is megvédi a család ebben a helyzetben. Fontos tudatni tehát a csa -
ládtagokkal, hogy nem a prédikációban hallják majd újra azt, amit elmon-
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danak. Egyszerûen csak képbe kell kerülnie az igehirdetõnek. Ide tartozó
kérdések lehetnek a gyerekkorra, a munkahelyre, a családi kapcsolatokra
vonatkozó kérdések. Sokat elmond valakirõl az, hogy mivel foglalkozott
leg szívesebben. Itt minden részlet, minden elejtett félmondat fontos lehet.
Sokszor egy-egy ilyen félmondat enged mélyebb bepillantást egy ember
életébe. Ne felejtsük el, a temetést megelõzõ beszélgetés a temetési igehir -
detés egyik fõ forrása. Ha ezt a forrást nem becsüljük meg, kiszárad az ige-
hirdetésünk is. Ne legyen tehát az a gyakorlatunk, hogy a feltett kérdése -
ink szinte kizárólag az elsõ kérdéscsoportra szorítkoznak, míg a másik két
kérdéscsoport a „megjegyzések” címszóban veszik el. 

Itt kell még azt is megemlítenünk, mennyire fontos a temetés szolgá -
la ta, a haldoklóval, gyászolókkal való beszélgetés elõtt a „bemosakodás”,
majd utána a „kimosakodás”. Gyökössy Endre használja gyakran a lelki -
gondozással kapcsolatban ezeket az orvosi gyakorlatból kölcsönzött szava -
kat, melyek a temetés gyakorlatánál is fontosak. A lelkész gyakran a roha -
nó életbõl érkezve ül a haldokló beteg mellé, beszélget síró gyászolókkal,
áll meg a koporsó mellett. Idõre, talán csendre, imádságra van szüksége
ah  hoz, hogy valóban résztvevõje legyen ezeknek az eseményeknek, és ne
csak üres szavakkal részvétet nyilvánító kísérõje. Azután pedig le kell ten-
nie azt a terhet, amit a gyászolókkal való közösség jelent. Különösen a na -
gyobb gyülekezetek lelkészei érzik, hogy milyen védekezõ reflexek alakul-
nak ki a gyakori temetések során, melyek önvédelembõl távol tartják a lel -
készt az eseményektõl, ha erre külön nem figyel. 

IV. Az igehirdetés

A temetésen elhangzó igehirdetés alapvetõen hasonlít a gyülekezeti szolgá -
lat más igehirdetéseihez. Itt is arról van szó, hogy egy bibliai textus alap -
ján, az adott élethelyzetben kell megszólaltatnunk Isten igéjét úgy, hogy az
a hallgatóinkhoz eljusson. A temetési igehirdetés tehát nem lehet ennél
kevesebb, sem ennél több. Az igehirdetéssel kapcsolatban két kér désre
keressük a választ: 1. Mi az igehirdetés feladata, célja?, 2. Mi a tartalma?

1. A temetési igehirdetés célja

A gyakorlati teológia a gyászról mint folyamatról beszél. Akkor, amikor
meghatározzuk a temetési igehirdetés célját, ezt nem szabad elfelejte -
nünk. Nem eshetünk abba a tévedésbe, hogy a gyász folyamatában egyszer,
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egy speciális pillanatban megszólaló igehirdetés mindent elrendez, min-
dent megváltoztat, és minden gyászolót megvigasztal. Nem célja az igehir -
detésnek, hogy ott és akkor megváltoztassa, átfesse azt a képet, amit a
gyá szolók élethelyzete mutat. Nem célunk, hogy a temetésrõl hazatérve,
már másként lássák a halál értelmét. Nem célunk, hogy megnyugtassuk
õket, hogy ott és akkor megvigasztaljuk õket. Azért se válasszunk ilyen cé -
lokat, mert ezek megvalósítása lehetetlen. Aki ezt mégis megteszi, nem ve -
szi figyelembe a gyászolók valóságos élethelyzetét. 

Mint mondtuk, a gyász egy folyamat. A vigasztalás pedig ugyanígy
csak egy folyamat lehet, nem pedig egyszeri, az idõegyenesen egyetlen
pontban meghatározható esemény. Senki se higgye el, hogy a gyászolók
lel kigondozása egyenlõ a temetési igehirdetéssel. A temetési igehirdetés a
vigasztalás folyamatába szeretné bevonni a gyászolókat. Nem megvigasz-
tal, hanem felkínálja az Isten közelében a vigasztalás folyamatának lehetõ -
sé gét. Korábban szó volt arról, hogy a gyülekezetet újra be kell vonni a te -
me tési istentiszteletbe, a temetés folyamatába. Itt most arról van szó, hogy
a gyászolóknak egy közösséget, a gyülekezet közösségét tudjuk adni, ahol
az Isten vigasztalásának folyamatát átélhetik. Nem tudjuk megvigasztalni
õket egyetlen igehirdetéssel, különösen nem akkor, amikor a körülmények
ezt amúgy is megnehezítik, szinte lehetetlenné teszik, de megmutathatjuk
az Istennel való találkozás helyét. Azt a helyet, ahol a hirdetett igén, a ki -
szolgáltatott szentségeken és az ezeken keresztül megélt közösségben az
Isten vigasztal minket. 

A temetésen nem a lelkész képviseli a gyülekezetet, hanem a temetés
ese ményeiben résztvevõ gyülekezeti tagok jelenléte adja meg a temetés
gyü lekezeti jellegét. A temetésen nem a lelkész vigasztalja meg a gyászo -
ló kat, hanem a gyász folyamatában a gyülekezet közösségében találkozhat
minden gyászoló a vigasztaló Istennel. Ha komolyan vesszük a gyászolók -
kal történõ életfolyamatokat, akkor nem választhatunk más célt a temetési
igehirdetésnek sem. Ahogyan egy három hónapos unokáját elveszítõ házas -
pár fogalmazta meg: „Akkor úgy éreztük, hogy el kell jönnünk újra meg
új ra a gyülekezetbe, hogy nyugalmat találjunk.” 

Hogy ezt jobban megértsük, figyeljünk oda Manfred Seitz egyik rövid
meditációjára: „Amikor az Isten egy embert elszólít, a fájdalom nem azon-
nal jelentkezik teljességében. Nem is tudjuk azonnal felfogni. Csak amikor
a sír bezárul, és az élet továbbmegy, akkor lesz az üres hely érezhetõ. Az
idõ nem csak gyógyít. Az idõ tudatosít is. Rendezgetjük mindazt, amit a
ha lott maga után hagyott. A dolgokat, amiket használt, vagy szeretett. Ol -
vas suk a keze írását. Szeretnénk tõle kérdezni valamit. De õ nincs itt töb -
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bé. Ezekben a pillanatokban bontakozik ki a fájdalom. Amikor a Biblia az
élet szükséghelyzeteire mutat, gyakran az özvegyekrõl és árvákról beszél.
Aki a gyülekezetében az özvegyen maradt férfiakra és asszonyokra odafi-
gyel, aki a korunkban egyre többször balesetben, gyakran az éjszakában
árván maradó gyerekekre odafigyel, az tudja. Mélyebben tudja, mint má -
sok, hogy az idõ nem csak gyógyít, hanem lépésrõl lépésre fájdalmat, elha -
gyatottságot, védtelenséget hoz elõ.”4

A gyászolók életének ezt a folyamatát kell végigkísérnünk, felkínálva a
lehetõséget, a gyülekezet közösségét mint a vigasz forrásával, az Istennel
való találkozásnak helyét. Át kell alakulnia a gyülekezeti tagokban a te me -
tés rõl kialakult képnek is ahhoz, hogy ezt a feladatunkat ellássuk. 

2. A temetési igehirdetés tartalma

A temetési igehirdetés nem halotti beszéd. Nem elégedhet meg azzal, hogy
az elhunyt életének eseményeit felsorolja, azok egyediségét, megismétel-
hetetlenségét megmutassa. Nem merülhet ki abban igehirdetésünk, hogy
a haláleset tragikumát ecsetelve próbálunk együtt érezni a gyászolókkal.
Vagyis nem veszhetünk el az esetben, a kázusban, hanem ennél több a fel -
adatunk. 

Ugyanakkor nem tehetjük meg azt sem, hogy temetési igehirdetésünk -
kel az utolsó ítélet eseményeit elõre hozva, Jézus szerepét átvállalva, mi
vá lasztjuk el a juhokat a kecskéktõl. Sem egyik, sem másik irányban nem
fel adata a temetési igehirdetésnek az ítélkezés. Nem kell a „mennybe pré -
di kálni”, sem onnan kizárni az elhunytat. Néha ez nem könnyû feladat. A
lelkészben összeálló kép ragyogó lehetõséget nyújt arra, hogy pro vagy
kontra irányban példaként használjon egy emberi életet a gyülekezet és a
gyá szolók elõtt. Talán igaz az, hogy nincsen jobb tanító, mint egy emberi
élet példája, de sem jogunk, sem képességünk nincs arra, hogy egy ember
életét megítéljük.

A temetési igehirdetés abban különbözik a gyülekezeti igehirdetés más
formáitól, hogy míg más esetben általában egy adott textustól jutunk el az
adott szituációig, addig a temetésnél a kázus szabja meg az igeválasztá-
sunkat5. Létfontosságú ugyanis az igehirdetésünk személyes volta. Szól -
nunk kell Krisztus halál feletti gyõzelmérõl, szólnunk kell feltámadásának
következményérõl, szólnunk kell az embernek adott ígéretrõl, az ítéletrõl
és az örök életrõl, vagyis mindarról, amit hitünk a halállal kapcsolatban
vall. Azonban ha ez nem lesz az adott helyzetben, az adott hallgatók szem-
pontjából személyessé, akkor igehirdetésünk egyszerûen csak része lesz a
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liturgiának. Az igehirdetés lehetõsége éppen abban van, hogy mindazt,
ami keresztyén hitünk tartalma, ami általánosan jelen van a temetés litur -
giájában, személyessé, érthetõvé, befogadhatóvá tegye. Amikor az Ige
test té lett, Isten a lehetõ legszemélyesebb találkozást tette lehetõvé az em -
ber nek. Sõt ez a találkozás túl van a mi lehetõségeinken, hiszen átlépi lé -
tünk határait. Amikor az igehirdetésben megszólalunk, ugyanennek a sze -
mé lyes találkozásnak vagyunk eszközei. 

Érdekes szempont az is, hogy Isten éppen az ember halálában tette lát -
ha tóvá az ember üdvösségét. Az ember Jézus halála különösen is ráirányí-
totta a figyelmet életünknek erre az eseményére. Az ember halálában nye -
ri el életének végsõ meghatározottságát, az Isten pedig éppen ezen a pon-
ton mutatja meg az emberi élet távlatait és reménységét.6

Ha biblikus választ keresünk a tartalmi kérdésre, akkor azt látjuk, hogy
a próféták ígéreteitõl kezdve, az evangéliumi és apostoli hagyományon ke -
resz tül karakteresen kirajzolódik az Isten halállal szemben megfogalma-
zott szava.7 Ez a szó Jézusban testté lett, és az õ feltámadásában valóságos
esemény bizonyította Isten elszántságát és hatalmát. Mindamellett, hogy
valljuk, egyikünk élete és halála sem történik az Isten akarata nélkül, azt
is hisszük, hogy a halál Isten ellensége. Ennek az állításnak belsõ feszültsé -
gét hordozva és nem feloldva kell tehát személyesen hirdetnünk az Isten
válaszát. A halál mindent megsemmisítõ nem szavára, az Isten életre adott
igenjét. 

V. Lelkész és gyülekezet megújulása

Temetésrõl temetésre érezzük jelenlegi kazuális gyakorlatunk hiányossá -
gát, erõtlenségét. Érezzük azt, hogy egyre többször tátong szakadék a ha -
gyományos irányú igehirdetéseink és a gyászolók között. Egyre többször
ér zünk lelkiismeretfurdalást amiatt, hogy nem, vagy csak rosszul végezzük
el a feladatunkat, a vigasztalás szolgálatát a temetéseken. A temetés gond-
jai ugyanakkor csak a lelkész a gondjai. A gyülekezet nem mint együttérzõ,
az eseményért együtt felelõsséget vállaló, abban részt vevõ kö  zösség jele -
nik meg, hanem látókörén kívül marad a probléma és a folyamat egyaránt.
Sokszor már csak a temetéshez szokásból hozzátartozó elem a lelkész je -
lenléte, aki úgy van ott, mint a fekete szín vagy a koszorúk. 

Ahhoz, hogy ezen változtassunk, egy egészen új hozzáállásra, egy a te -
me tés kazuális szolgálatát egészében érintõ megújulásra van szükség. En -
nek lényege az, hogy a temetés szolgálata legyen a gyülekezet közössé gé -
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nek szolgálata. Egyrészrõl a gyülekezetet kell bevonnunk a temetés folya-
matába, másrészrõl a gyászoló családot kell a gyülekezet közösségébe hív-
nunk. A keresztyén gyülekezet minden tagját elkíséri életének meghatá ro -
zó eseményeiben. Egy hozzátartozó elvesztése olyan esemény, ahol a gyü -
lekezet Isten vigasztalásának eszköze. Ebben lehet a temetési igehirdetés
fontos pont, amely elõsegítheti, meghatározhatja a vigasztalás folyamatát.
Ha ebben az irányban keressük a megújulás lehetõségét, újra megtalálhat -
ja a helyét lelkész és gyülekezet, és vigasztaló közösségre találhat a gyá -
szo ló család is. 
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IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen dogmatikai tételek jutnak eszébe a temetési szolgálatra gondolva?
Próbáljon felelni röviden néhány elképzelt gyászolói kérdésre az egyház
ta nításának mások által megfogalmazott rendszeres teológiai nyelvén!

2. Mivel lehet segíteni azt, hogy a temetési istentisztelet a gyülekezeti élet
va lóban szerves része legyen?

3. Gyûjtse össze azokat az igéket, imádságokat vagy meditáció részleteket,
amelyeket szívesen elmondana egy haldokló ágyánál az utolsó órák idején!

4. Milyen találkozási formát tud elképzelni leginkább a gyászoló családdal az
eredményes prédikáció elõkészítés érdekében? Mit gondol legfontosabb vi -
selkedési kritériumnak a gyászolók közötti mozgásban a lelkész számára?

5. Mikor válhat párbeszéddé a temetési igehirdetés a gyászoló család tagjai -
val?

6. Miért veszélyes, ha a temetési prédikációra mint egyszeri nagy alkalomra
te kintünk a vigasztalás folyamatában?

A temetés kazuális szolgálata mint gyülekezeti esemény...
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Kísérletezõ igehirdetések a kortársak
megszólítására

Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre a prédikációs
gyakor latban ahhoz, hogy elevenebbé, színesebbé és a kortárs

számára megfoghatóvá legyenek a szavaink?
Filozófia és irodalom a prédikációban

t

„Hogyan fogják elhinni az intelligens
emberek, hogy az elsõ, a második, a harmadik

nap és az este és a reggel léteztek a nap és
a hold és a csillagok nélkül?

Órigenész

Igehirdetõként kénytelenek vagyunk szavakba önteni mondanivalónkat,
akár tetszik, akár nem. Még akkor is, ha meg vagyunk gyõzõdve róla – mi -
ként sok neves és meghatározó teológus, hogy a tapasztalat felette áll a
sza vaknak. 

Azok számára, akik elõtte állnak az Istennel való találkozásnak, szava -
ink útjelzõként szolgálhatnak. Az igehirdetés kapcsán olyan szavakról van
szó, melyek az emberi élményvilágon keresztül akarnak másokat Istenhez
vezetni. 

Rudolf Otto szerint1: „…a hallgatót a kategória megértésében csak az -
zal segíthetjük, hogy körülírással megkíséreljük elvezetni saját lelkiállapo -
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tá nak arra a pontjára, ahol (a tárgyalt) kategóriának magának kell meg-
mozdulnia, létre kell jönnie és tudatosulnia… A mi ismeretlenünk a szó
szoros értelmében véve nem tanítható, csak ösztönözhetõ, felkelthetõ.”

A keresztyén hittapasztalatnak ebben a taníthatatlanságában áll a pré -
dikáció minden nehézsége.

Ennek függvényében tulajdonképpen minden igehirdetés kísérleti, hi -
szen olyan eszközt használ, mely csak útjelzõként szolgálhat a tényleges
tar talom megtalálásához. Ráadásul a nyelv nem biztosít egyértelmû kom-
munikációt. Nem a valóság leképezése. Egy sor bizonytalan elem összjátéka
révén teremt kapcsolatot beszélõ és hallgató között. Karlfried Froehlich2 iro -
nikus megjegyzése azonban feloldást kínál erre: „Istennek ugyanolyan ne -
 hézségei vannak az emberi nyelvvel, mint nekünk. Ez az inkarnáció ára.”

Egyben azonban biztosak lehetünk: Meg kell szólítanunk a kortársain -
kat és erre más eszköz nem áll rendelkezésünkre, mint a szavak és a beszéd.

Minden generáció más értékek és eszmék irányában nyitott. Ennek
tük rében lehetne különbözõ generációk megszólításáról beszélni. Viszont
igen ritka esetek azok, amikor tisztán egyetlen generációhoz szólhatunk.
Esetenként egyházi iskolai rendezvényeken, ifjúsági bibliaórákon vagy fia -
tal házasoknak tartott alkalmakon egyazon generáció tagjai vannak jelen.
Ezek azonban nem klasszikus értelemben vett prédikációs alkalmak. 

Az istentiszteleti alkalmakon több generáció vesz részt együttesen, és
az a sajátos feladat vár az igehirdetõre, hogy erre tekintettel alakítsa mon-
danivalóját és szólaltassa meg az evangéliumot.

A perikópa mindig kész feladat elé állítja az igehirdetõt, ezért a továb-
biakban néhány kiválasztott igehirdetési alapige köré fûzzük mondaniva -
lónkat.

1. Szeretethimnusz

Elsõ perikópánk ötvened vasárnapjának óegyházi epistolája. A jól is mert
Szeretethimnusz (1Kor 13,1-13) alapján. 

Tûnhet egyszerû feladatnak, de rendkívüli nehézségûnek is aszerint,
hogy mennyiben érezzük át azt a problémát, hogy a szeretetrõl ne lapos köz -
helyek szintjén nyilatkozzunk meg. Valóban létezõ problémával állunk szem -
ben, hiszen mi sem természetesebb és magától értõdõbb, mint az, hogy egy
lelkész a szeretetrõl beszéljen a szószékrõl. De hogy a szeretetrõl szóló ige-
hirdetés ne unalmat, iróniát vagy éppen csömört váltson ki a hallgatókból,
ezért szükséges keresni olyan megfogalmazásokat, amelyek új szerû han -
gon, nem az evidenciák szintjén szólaltatják meg a szeretet tit kait. 

V. A KÍSÉRÕ SZÓ
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Segédanyagok terén a sok lehetséges választás közül jelentõségében
kiemelkedik Martin Buber híres esszéje, az „Én és Te”.2 Ezt a könyvet a per-
szonalista filozófia alapmûveként tartják számon. Ez az úgynevezett dialó-
guselv sok protestáns teológust – többek közt Emil Brunnert – megihletett.

Mivel az igehirdetés a találkozás alkalma, legcélszerûbb, ha éppen a
sze retet kérdésének kapcsán egy találkozás történetét elevenítjük fel, egy
olyan találkozásét, mely kapcsolópontként szolgálhat Buber idevágó gon-
dolatainak idézéséhez. A Biblia nagy találkozásai közül most válasszuk
Mózes és az Úr találkozásának történetét. Elkezdhetjük úgy is mesélni a
történetet, hogy a hallgató menet közben jöjjön rá, hogy kirõl és melyik
bib liai történetrõl beszélünk:

Egyszer egy hazátlan, népétõl messzire vetõdött, idegen földön csak ím mel-
ámmal gyökeret eresztett, élete delét régen elhagyó, besavanyodott, ma gának
való pásztorember a kies pusztában legeltette a gyér fûcsomók között ténfer-
gõ birkanyáját. Az a nap nem különbözött semmiben a többitõl, kiment és ve -
zette a nyáját távoli, kevésbé sovány legelõk felé. De akkor, azon a magá nyos
napon, amikor már szinte minden nosztalgia kihalt belõle, akkor tör tént va -
lami. Végül is nem más, mint egy különös jelenség – nem különösebb, mint az,
hogy felkel a nap, vagy hogy a legszárazabb sivatagban is mindig van valahol
víz. Egy tüskebokor ágai közül néhány lángnyelv lobbant fel. Aki pedig ezt
látta, kíváncsi lett rá. Éppen annyira, hogy elindult, mert közelebb rõl akar-
ta látni, mi történik. 

Ez az ember észrevett valamit és egyszeriben megszólított lett. Akit a ké -
sõbbi korok irigységgel vegyes borzongással emlegetnek.

Megszólított lett. Beszélni kezdett hozzá a tövisbokor. Ez a hang magáról
csak annyit mondott Mózesnek – hiszen róla beszélek – hogy ÉN VAGYOK. Én
elõlépek. Elõlépek, itt vagyok, Én mindig is voltam és leszek, mert Én vagyok
az idõ és tér nélküli jelenlét. De most kilépek önmagamból. Itt vagyok, hogy
találkozzak Veled.

A megszólított pedig csak állt, majd mikor jobban összeszedte magát, ak -
kor elõször is buta kérdésekkel és kérésekkel tesztelte a varázslatból megszó -
laló hangot. 

Végül megértette, hogy Valaki megszólította. Ott állt szemtõl szemben Va -
lakivel. Egy olyan Valakivel, akit sem idõ, sem tér nem korlátoz. Isten beszélt
hoz zá. Õ szólt hozzá és Mózes is beszélt hozzá és kérdezett: a nevét tudakol-
ta. Nem kapott választ. Ha két személy áll egymással szemben, akkor van a
névnek jelentõsége? Ne a nevemet kérdezd. Hát nem érted: ÉN vagyok!

A történet magunk kreálta parafrázisa persze nem öncélú. Létjogosult -
tá csupán az teszi, hogy kezdettõl úgy alakítottuk mondanivalónkat, hogy
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a gondolatmenet folyamatában törés nélkül tudjuk idézni Buber bennün-
ket inspiráló könyvét, akár saját szavainkkal, akár szó szerint: „Köztem és
közted nem áll többé fogalom, sem elõzetes tudás, sem fantáziaképek. Én
és Te közötted nem áll cél, sem vágy, sem pedig az elõrevetítése mindan-
nak, ami következik. Még a vágy is átváltozik, amint kilép az álmodozás-
ból. Itt minden eszköz – akadály.”3

Így érkezhetünk meg az alapigéhez, mely – perszonalista értelmezés-
ben, a dialóguselv tükrében értelmezhetõ úgy is, mint az Istenhez köz ve -
tett módon való eljutás elégtelenségérõl, semmisségérõl elmondott vallo -
más: „Minden, ami közvetett, lényegtelenné válik. Legyen bár prófétálás: el
fog tö röltetni. Legyen nyelveken szólás, glosszolália: meg fog szûnni. Legyen
bár a legmagasabb tudományos megismerés: el fog töröltetni.

„Csak ha minden eszköz szétporladt, akkor következik a találkozás.”4

Itt érdemes újra visszatérni a példához, annak reményében, hogy erre
a történetre tekintettel válnak legitimmé – fõleg a rendszeres bibliaolvasó
hallgatóink számára – a szavaink:

Ott, Jetro nyája mellett az elfeledettségben, a pusztában, a vágyakról, re -
ményekrõl réges rég lemondva – ahol csak a homok pergése és a szúró napsu -
gár állandó, minden dologi eszköz hiányában, ahol nincs sehol egy értelmes
em ber: a sivatag porában elevenen eltemetve – ott történik meg a találkozás. 

Mózes és az égõ csipkebokor története az idõs, magára maradt embe -
rek számára olyan példa, mellyel tudnak azonosulni. A történetben önma -
gukra és saját helyzetükre ismerhetnek, ezért adhat erõt számukra és szol-
gálhat mintaként saját találkozásuk felismeréséhez.

„Az igazi határvonal nem a tapasztalás és a nem tapasztalás között hú -
zódik, nem az adott és a nem adott között, hanem közted és minden dologi
és tárgyi valóság között.”5

De most, amikor itt vagyunk, egymással szemtõl szemben, megszûnik,
ami töredékes. 

„Akadnak emberek, akik a dolgok világában megelégszenek azzal, hogy
tapasztalják és használják õket, az eszményekbõl, ideákból melléképítményt
tákolnak maguknak, melyben menedéket és megnyugvást találnak a semmis -
ség érzése elõl. A rút hétköznapok ruháját a küszöbön hagyják, tiszta gyolcs-
ba öltöznek és abban találnak felüdülést, hogy szemlélik azt, aminek lennie
kell, de amibõl az õ életük nem részesedik…”6

Pál apostol gondolatmenetének éppen az a lényege, hogy kritika alá
von ja azokat a hívõket, akik tulajdonképpen nem is Krisztus követõi, ha -
nem egy „eszme fanatikusai”, ahogy Bonhoeffer fogalmaz.
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De az elképzeltnek, az ideálisnak semmi köze a hús-vér emberekhez. Az
ideákat nem lehet megszólítani, és az ideák nem szólítanak meg. Az eszmé -
nyeket el lehet képzelni, lehet mellettük érvelni, rá lehet venni másokat, hogy
kö vessék ezeket, példát lehet mutatni az eszmékért való élésben. Növeke dés -
hez lehet segíteni ezeket az eszményeket: létre lehet eközben nagy teljesítmé -
nye ket hozni: meg lehet tanulni más nyelveken, még akár angyalok nyelvén
is, el lehet sajátítani a prófétálás tudományát, lehet valaki beavatott az ösz -
szes létezõ misztériumba, és szert tehet a legnagyobb bölcsességre, lehet a hite
olyan tökéletes, hogy idehoz egy hegyet a város határába, szétoszthatja va -
gyo nát a szegények között, és vállalhatja a máglyahalált! – Ettõl õ még lehet
bálvány és lehet bálványimádó és a legemelkedettebb érzelem, és a legma-
gasztosabb tett és áldozat végrehajtása után is menthetetlen ember. 

Hallgatóink egy jelentõs részének még vannak emlékei olyan eszmék
mel letti érvelésrõl, agitálásról, melyeket nyilvánosan járattak le, és sokan
kö zülük a keresztyénséget ennek alternatívájaként gondolják el. Éppen
ezért lehet számukra megszólító erejû annak tisztázása, amit éppen a Sze -
retethimnusz kapcsán lehet, sõt kell elmondanunk: Az eszmékért való
élésnek és áldozatvállalásnak még nincs okvetlenül kö ze Istenhez, Mózes
és Isten viszonyához, Jézus és Atyja viszonyához, Pál apos tol és a Feltáma -
dott viszonyához... Miközben az ember találgatja, hol és mi kor volt, vagy
mikor lehet egyszer majd jobb esélye Isten színe elé állni, eköz ben Isten
ugyanazt mondja neki és Neked, mint egykor Mózesnek: Értsd meg: Én
vagyok, itt vagyok. Itt és most! Ne egy ideális körülmények közötti talál -
kozásról ábrándozzál. Én itt vagyok! TE – hol vagy? 

Szánalmas, aki eközben az eszméket szólítgatja. Pál apostol szeretet -
himnusza nem a szeretet, az ideális szeretet leírása! Pál apostol leírja,
hogy mi történik a találkozáskor. Mi történik, ha szemtõl szemben áll két
személy, egymást teljes egészében vállalva. 

Természetesen nem feledkezhetünk el arról, hogy kortársaink számára a
szeretet elsõsorban érzelmi ügy. Elsõsorban a romantikának köszönhe tõ en
alakult ki ez a felfogás, és a 20. század egy új tudományának, a pszicho ló gi á -
nak a létrejötte ezt csak még inkább megerõsítette. Ezen a szemléletmódon,
mely szerint a szeretet az érzelmek dialektikus törvényszerûsége alá van vet ve,
ha lehetséges, változtatni kell. Buber esszéje ebben is segítségünkre lehet:

„Sokszor érzések kísérik a szeretet… tényét, de nem ezek alkotják: Jézus
is mást érzett a gadarai megszállott iránt, mint a vérfolyásos asszony, vagy
Zákeus és megint mást szeretett tanítványa, János iránt. De a szeretete akkor
is egy. Érzéseink lehetnek, de a szeretet TÖRTÉNIK. A szeretet az Én és Te kö -
zött van. Aki ezt nem tudja, aki nem tudja egész lényével, az nem ismeri a
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szeretetet, még ha a szeretetnek tulajdonítja is az érzéseket, melyeket megta-
pasztal, élvez, vagy kinyilvánít… Aki a szeretetben áll és benne szemléli a vi -
lágot, annak számára az emberek kibontakoznak a világi nyüzsgésbõl, jók és
rosszak, okosak és ostobák, szépek és csúnyák, egyik a másik után valóságos
lesz a számára… Eloldódik, kilép, egyetlen lesz, átellenben élõ, kizáró la gos -
ság támad csodaképp újra meg újra – így az ember képes hatni, képes segíte -
ni, gyógyítani, nevelni, felemelni, megváltani.”7

A szeretetrõl szóló igehirdetést sokszor éppen az a veszély fenyegeti,
hogy morálprédikációvá válik. Ha pedig a sekélyes moralizálást általában
ke rülendõnek tartjuk, éppúgy kerülni kell akkor is, amikor az alapige té -
mája ezt kifejezetten sugallni látszik. Ha a prédikáció a találkozás alkalma,
ahogy már elõzõleg hangsúlyoztuk, akkor az igehirdetést Isten országá nak
jelen idejûvé tételeként kell megfogalmaznunk. Isten országát nem szabad
a „jó” elméletévé alakítani, melyet az emberi erõfeszítés és annak eredmé -
nyessége által tartunk megvalósítandónak. 

2. Pünkösd

A következõ példánk pünkösd vasárnapi óegyházi epistola: ApCsel 2,1-13
és a hozzá kapcsolódó kísérletezõ igehirdetés. 

Meglehetõsen kevesen tájékozottak ma a kortársak közül pünkösd ün -
ne pével kapcsolatban. De vajon ez azt is jelenti, hogy a Lélek kitöltésének
ünnepe és annak tartalma messze van a ma emberétõl? Egyáltalán nem,
sõt! Pünkösd ünnepén, vagy a pünkösdi idõben ajánlatos egy olyan lelki
helyzetjelentéssel kezdenünk a prédikációt, amely feltárja egyszerûen és
lényegre törõen azt a spirituális közeget, amelyben meg kell fogalmazni a
keresztyén hit tartalmát és üzenetét: Kortársaink egy jelentõs része manap-
ság a természetfeletti bûvöletében él. Szeret különös dolgokról hallani. Pél -
dául azonosítatlan repülõ objektumokról. Szívesen hallgat vagy olvas jöven -
dõmondásokat és megmagyarázhatatlan jelenségekrõl szóló híradásokat. Mind -
ezek néhány évtizeddel ezelõtt még babonaságnak vagy gyanús szenzációkel -
tés nek minõsültek volna, ma nagy érdeklõdésre számíthatnak. Kultúránk
olyan lelki vitaminhiányban szenved, hogy habozás nélkül behabzsol min-
dent, ami az útjába akad. Korábban minden babonaság volt, ma minden ba -
bonaság a természetfeletti jelenségek biztos tudásával kérkedik. Gondoljunk
az X-akták címû sorozatra. Két FBI ügynök próbál kinyomozni különös jelen-
ségeket, melyeket senki sem tud megmagyarázni. A film szlogenje ez: „Az
igazság odaát van.” A természetfelettire való egyértelmû utalás fogalmazódik
meg ebben a mondatban. Ma az egyik legnézettebb sorozat. 
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Persze nem állíthatjuk, hogy a filmmûvészet részeként kéne kezelni ezt
a sorozatot, mindenesetre sokan ismerik. Ha hallgatóink nem is nézik rend -
szeresen, azért tudják, hogy milyen jellegû mûsorról van szó. Lelki hely -
zetjelentésünk fontos szempontja, hogy szem elõtt kell tartanunk: A meg-
magyarázhatatlan jelenségek iránti kritikátlan, megbûvölt figyelem a ke -
resztények soraiba is befészkelte magát. Tisztában kell lennünk azzal,
hogy az emberi lélek hosszú ideig kenyéren és vízen tartásának ez a nyilván -
való eredménye, melyben egyházunkat is felelõsség terheli. A rövid hely zet -
elemzésünk után rátérhetünk a konkrét alapigénkben szereplõ történetre:

A Szentírás is bõvelkedik csodatörténetekben, ilyen a pünkösdi történet
is. Megragadhat minket a szél zúgása, a lángnyelvek a tanítványok feje felett
és hogy olyan nyelveken beszélnek, melyeket azelõtt sosem tanultak. A termé -
szetfeletti jelenségekre kritikátlanul nyitottan sokan ezt tartják a pünkösdi
tör ténet lényegének. 

Ha meggondoljuk, tényleg remek epizódot lehetne kanyarintani az X-ak -
ták számára a pünkösdi történetbõl. Ahogy Mulder és Scully ügynök kihall-
gatná a szemtanúkat, és felgöngyölítené az ügyet. Csak éppen a csattanó ma -
radna el, a lényeg. Mert a szokásos szlogen – „Az igazság odaát van” – éppen
az ellenkezõjét állítja annak, amit pünkösdi történet akkor és azóta is mon-
dani akar számunkra és mindazok számára akik olvassák, vagy hallgatják. 

Mert ha az X-akták stílusában csak a csodára figyelünk, akkor elterelõdik
a figyelmünk arról, hogy elsõsorban az a hangsúlyos a történetben, hogy Is -
ten üzenetét mindenki megérti! Kivétel nélkül! A nyelveken szólás csodája
nem az, hogy hallok egy kínait magyarul beszélni, holott sosem tanult ma -
gya rul – ez így önmagában egy ezoterikus krimibe illõ sztori. A lényeg az,
hogy mit hallasz a saját nyelveden.

Meg kell próbálnunk a figyelmet a történet irracionális elemeirõl egy
mindenki által többé-kevésbé ismert, a történelem színterén lejátszódó fo -
lyamatra irányítani. Nem azért, mintha mindenképpen meg kellene fosz -
ta nunk a történetet irracionális elemeitõl, hanem azért, mert éppen abban
akarjuk megmutatni a csodásat és ámulatba ejtõt, ami természetesnek és
hétköznapinak tûnik:

A saját nyelveden hallhatod Isten igéjét. Isten az apostoli nyelvcsodát ar ra
használta, hogy elõidézzen egy még nagyobb csodát. Azt, hogy ma már min-
denki anyanyelvén hallhatja, vagy ha nem hallhatja, hát olvashatja Isten igé -
jét. Maláj, hindi, szuahéli, aranda, maori nyelven ha nem is hallható, de
olvasható a Biblia. A világ legtöbb nyelvére lefordított könyv. A nyelvcsoda to -
vábbi döbbenetes fejleménye, hogy olyan nyelvek is fennmaradtak, melyeket
már nem beszél senki – azáltal, hogy arra a nyelvre is lefordították a Bibliát. 
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De a nyelvcsoda nemcsak arra vonatkozik, hogy a saját nyelvén hallja ki-
ki Isten igéjét, hanem arra is, hogy meg is érti. Nem egyszerûen annak az
örömünnepe van, hogy hallhatunk magyarul igehirdetést, de meg is értjük.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a lelkész nem fogalmaz bonyolultan,
ha nem egyszerûen, hogy mindenki megértse, hanem azt, hogy az igehirdetés
értelmes szavakból áll. Azaz olyan szavakat hallhatunk, amelyek értelmet
hor doznak. Sõt jelentésük van.

Ha a lelkész a szavak embere, akkor elképzelhetetlen, hogy ne be csülje
meg kellõen azt a nyelvet, amelyet használ. De nem csak a megbe csülésrõl
és méltó használatról van szó. Arról is, hogy „…az embernek azért van
nyelve, mert van világa, és azért van világa, mert van nyelve.” Ahogy azt
Paul Tillich Rendszeres teológiájában megfogalmazta: „…és azért van vilá-
ga és nyelve, mert énje egy másik énnel találkozva megtapasztalja azt a
korlátot, amely egyrészt megállítja rendezetlen rohanását az egyik »itt és
mosttól« a másikig, és visszatéríti önmagához, másrészt ké pessé teszi arra,
hogy világként fogja fel azt a valóságot, amellyel szembe ta lálkozott. Ebben
van a kultúra és erkölcsiség közös gyökere. Ezt a tételt jól igazolják azok a
megfigyelések, melyek szerint, ha az ember – bizonyos el me zavarok
következtében – elveszíti azt a képességét, hogy a másik sze mél lyel szemé-
lyként szembesüljön, elveszíti az értelmes beszéd képességét is.”8

Pünkösd üzenete nemcsak az úgynevezett „nyelvcsoda”, hanem az is, hogy
a nyelv maga a csoda. Ámulatot ébreszt. A rácsodálkozás kiapadhatatlan for-
rása. 

Pünkösd annak az eseménynek az ünnepe, hogy a Lélek nem áll meg a vi -
haros szél zúgásánál, a lángnyelvek megjelenésénél, hanem azért a végered-
ményért történik, hogy az eddig csendben, bizonytalanságban önmagukba
ros kadó tanítványok megszólaljanak.

A célunk az, hogy pünkösdi megszólalásunk elérkezzen odáig, hogy a
pré dikációt hallgató kortársaink úgy érezzék, mintha szíven találnák õket,
azaz magszólított voltuk nyilvánvaló legyen önmaguk elõtt. Milyen eszköz
áll ehhez rendelkezésünkre? Péter apostol hallgatósága a megtestesült „lo -
gosz” meggyilkolásában való bûnrészességét ismerte fel és ez a felismerés
találta szíven õket, a mai ember, ha a történeti idõben megtestesült logosz
haláláért nem is, de az általános értelemben vett logosz megölésében igen -
is felismerheti részességét. Talán azon a ponton érdemes a szíven találtság
ma is létezõ valóságát megragadni, melyet Joós Ernõ ebben az evangéliu-
mi mondatban lát megfogalmazva „a Lélek kész, de a test erõtlen.” Ehhez
a mondathoz kapcsolódó gondolatai elé azonban fel kell idéznünk azt az
evangéliumi történetet, melyben elhangzik:
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Jézus a Gecsemané kertben ezt mondta tanítványainak mielõtt elárul -
ták: Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Mit értett
Jé zus kísértésen? Milyen kísértésnek kellett a tanítványoknak ellenállni -
uk? Erre a mondat második része ad magyarázatot: A Lélek kész, de a test
erõtlen. (Mk 14,39) 

„Ha a Lélek a nyelvben, a beszédben való megnyilvánulásban éri el
végeredményét, akkor ez a mondás azt is jelenti, hogy a nyelv vonszolja a
testet... A nyelv vonszolja magával a konkrétumot. Mert a beszéd lényege
az, hogy elénk tenni, összefogni a konkrétumot, a világot, az életet.”9

„A Lélek, a nyelv által hordozza az életet, a konkrét valóságot. De ha sza -
vaink leválnak a konkrétumról, a konkrét valóságról... »Amikor szavainkat
papírra váltjuk, amikor nem teszik többé elénk a valóságot, akkor könnyen
fecseghetünk mindenrõl és fecsegünk is. Fecsegünk az emberrõl, az életrõl, a
szabadságról, a családról, a nevelésrõl, a házasságról, a hitrõl, a szentségrõl
és fecsegünk Istenrõl is. Kiapadhatatlan forrás a fantázia, ha nem vagyunk
rá szorítva arra, hogy be is váltsuk szavainkat.«”10

Péter apostol azzal vádolja pünkösdi beszédében a hallgatóságát, hogy
ke resztre feszítették az Isten Fiát, azaz megölték azt az embert, aki a maga
konkrét valóságában közéjük vitte, megtestesítette az Istent. 

Másfél évszázaddal ezelõtt egy evangélikus lelkész fia, Friedrich Nietzsche,
aki klasszika filológusként döbbenetes erõvel kérdezett rá és mutatott rá ko -
rá nak ellentmondásaira, ezt írta: „Hallottatok arról az eszeveszettrõl, aki vi -
lágos nappal mécsest gyújtott és kiszaladt a piacra így kiáltozván: Istent kere-
sem! Minthogy sokan voltak ott, akik nem hittek Istenben, kiáltozása nagy
nevetést váltott ki. Elveszett, mint egy gyerek? – Mondta az egyik. Elbújt? Fél
tõ lünk? Hajóra szállt? Emigrált? Így kiáltozott a sokaság összevissza. Ezért
az eszeveszett újból elkiáltja magát: Hová ment Isten? Majd én megmondom
nek tek: mi öltük meg. Ti és én. Valamennyien Isten gyilkosai vagyunk... De
hogy csináltuk mindezt? Hogyan ürítettük ki a tengert? Ki adta a szivacsot,
hogy letöröljük a horizontot? Mit tettünk, amikor a földet elszakítottuk a nap -
tól? Hová megy most és merre tartunk mi? Nem zuhanunk folyamato san?
Létezik még valami, amit fentnek és lentnek nevezhetünk? Nem bolyon gunk-e
a végtelen semmiben? Nem érezzük az üresség szellõjét az arcun kon.”11

Így érteti meg velünk Nietzsche, hogy Isten nevének hallatán mit kellene
éreznünk, hogy milyen az, amikor a Lélek a nyelvben konkréttá válik, meg -
fog hatóvá, valósággá. Hogy Isten nem egy elvont fogalom. Csak mi tettük az -
zá, azért hogy megszabaduljunk tõle.

Az elvont fogalmi Istenben hivõ Nagytanács tagjai is azért ítélik halálra
Jézust, mert konkrét valósággá tette számukra az Istent. 
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Jézust Isten elvontságára, transzcendenciájára hivatkozva juttatták ha -
lál ra. Péter apostol pünkösdi igehirdetésében ezt mondja kortársainak: Tud -
játok meg, hogy Jézust Isten Úrrá és Krisztussá tette, azt az embert, akit ti
keresztre feszítettetek. „Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna
õket.”12 Ez a szíven találtság a pünkösd lényege. Közös rádöbbenésünk arra,
hogy azt a célt, hogy Isten valósággá legyen, valamennyien akadályoztuk az -
által, hogy távoli, elvont fogalommá tettük. Így valamennyien bûnrészesei
va gyunk keresztre feszítésének.

3. Térdhajtás

A következõ példánk Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap óegyházi
perikópája: Ef 3,13-21.

Elõször is tudatosítanunk kell magunkban, hogy a térdhajtás kortársa -
ink többségében nem kelt kellemes képzeteket. Bár már jó ideje nincs szo -
kásban a világi közéletben, de a nyelvünk továbbra is használja a képet:
térdet hajtani valaki elõtt, térdre kényszeríteni valakit. Ehhez a textushoz
kapcsolódó igehirdetésünket kezdhetjük egy olyan bevezetõvel, amelyben
egy olyan regényre hivatkozunk, mely sok mai harmincas, negyvenes szá -
mára egy igen eleven olvasmányélményt jelentett egykor:

Térdet hajtani mi is tudunk, ha kell – erre nem kell oktatni minket. Min -
ket térdre lehet kényszeríteni. Elõbb, vagy utóbb meg lehet minket törni.
George Orwell: 1984 címû regényében elég meggyõzõen bizonyítja, hogy
min denkit meg lehet törni. A regény fõhõse, Winston kiállja a legkegyet le -
nebb kínzásokat is, sokáig nem törik meg és nem hajlandó másra hárítani
gyöt rel meit, de amikor egy fejre szerelhetõ kalitkát rácsatolnak, benne ki -
éheztetett patkányokkal, melyektõl csak egy retesz választja el az arcát, ak -
kor õ is meg törik. Orwell regényének tanúsága lesújtó, de sajnos igaz: min-
denkit meg le het törni. Csak meg kell hozzá találni a megfelelõ eszközt. 

Persze ebben az alapigében nem a térdre kényszerítésrõl van szó. Csak -
hogy sokan kortársaink közül úgy tekintenek a megtérésre, mint annak a
következményére, hogy valakit Isten, vagy az egyház térdre kényszerít.
Éppen ezért érdemes hosszabban elidõzni ennél a kérdésnél, és egyértel -
mû vé tenni kortársaink elõtt, hogy nem akarunk senkit sem térdre kénysze -
rítve megtéríteni: 

„Nem, atyám, nekem sok a vesztenivalóm!” Így védekezett egy – a paróki -
á ra becsengetõ hajléktalan kéregetõ az egyik református lelkész szelíd, misszi -
ós próbálkozására. Egy szatyornyi ingósággal, néhány ágyként használatos
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szét szedett kartondobozzal, mégis sok a vesztenivalója. Még nincs abban a
helyzetben, hogy térdre kényszeríthetné az egyház.

De Isten nem térdre kényszerített embereket akar a templomában látni, nem
olyanokat, akiket térdre kényszerített az ínség, szükség, betegség és halál.

A térdet hajtás ideális esetben nem az életút végsõ állomása – nem a kö -
rülmények által kierõszakolt kényszer, hanem a Krisztus követésének be ve ze -
tése, megismerési mód. Ebben a tartásban, ebben az alulnézetben tárulkozik
fel igazán a titkok világa. 

Voltak és nyilván vannak, akik számára nem volt más sorrend, csak ez:
Uram, kényszeríts térdre, ha tudsz! Bizonyítsd be, hogy vagy! Ha elõbb meg-
mutatod hatalmadat, majd térdre borulok elõtted, de elõbb tégy csodát! Eb -
ben a sorrendben nem tárulnak fel Isten titkai. 

Van olyan viszony, melyet csak a térdet hajtás fejez ki hitelesen. A közelí -
tés megfelelõ módjának titkát rejti a térdet hajtás mint jelkép. 

Ritkán szoktunk belebonyolódni mélyebben Pál apostol embertanába.
Ha kikerülhetõ, hogy a hallgatóságot nehéz fogalmakkal terheljük, akkor
többnyire ki is kell kerülnünk. Van azonban a megértésnek, a befogadás le -
hetõségének egy olyan szintje, mely a megfelelõ szavak használata nélkül
parttalanná válhat. 

A teljesség még nem igényel különösebb magyarázatot. De mit kezd-
jünk a belsõ ember különös és senki más által nem használt fogalmával? 

Ha azt gondoljuk, hogyha kimondjuk, hogy bûn, vagy azt, hogy lélek
– ezekkel a fogalmakkal még el lehet igazodni valahogy, mert mindenki
érti − hát tévedünk! Szükséges kitérni rá:

Ahhoz, hogy Pál apostol látásmódjával tudjunk azonosulni – a belsõ em -
berrõl szóló gondolataival –, röviden gondoljuk végig az emberrõl és annak
bû nösségérõl szóló bibliai tanítást. Félreértésbõl, meg nem értésbõl eredõen
magát a keresztyén emberképet rengeteg támadás érte, és éri mind a mai na -
pig. A „Nem vagyok keresztény” címû folyóiratban az alábbi állásfoglalás sze -
re pel, gondolom ismerõs a mondanivaló: „...Nem születhettünk bûnösnek, ez
el lene szól az isteni törvényeknek és a józan észnek. Jézus sohasem mondta,
hogy bûnösnek születtünk. Emlékszem egy keresztelésre, mikor is a kereszte -
lés után az apa odajön hozzám és azt mondja: – Ennek a kisgyereknek
bûnei?! Ugyan már…!” 

De akkor mi az ember által létrehozott rossz? Mert nem csupán fogyaté -
kos ság egy fokozatos elrendezõdés során. A rossz nem is az anyagból adódó
esetlegesség. Teljességgel az embert terheli a felelõsség a világban uralkodó
go noszságokért és a rosszért. Ennek neve: bûn. A bûn pedig nem egyszerûen
statisztikai rendezetlenség.



Mondanivalónk eddigi tartalma önmagában is megáll, ám ha meg tu -
dunk szólaltatni olyan szerzõket, akiket nem kötelez a keresztyén dogma -
ti ka arra, hogy a bûnt a nevén nevezzék, akiknek bûnértelmezése egyfajta
világnézetek feletti konszenzust sugall, az mindenképpen erõsíti prédiká-
ciónk kortársakat is megszólítani tudó jellegét.

Ancsel Éva „Írás az éthoszról” címû kötetében13 1981-ben, az akkori vi -
szonyokhoz képest meglepõen merészen és szókimondóan ír arról, hogy
újra vissza kell adni a bûn nevét. Így fogalmaz: A büntetlen és büntethe tet -
len bûnök korát éljük. Korunkban a néma köz megegyezéssel szankcionált
vét kek dominálnak. 

Lennie kell bûnnek: egy olyan társadalomban, ahol tömegesen lehetetlen
nem megtagadni az összetartozás hagyományát és ezért uralkodó lesz az
ano nim, névtelen bûnösség.

Visszaadni a bûn nevét: ez egy bizonyos erkölcsi világrend, vagy annak
fel tételezésének nélkülözhetetlen tette. 

Századunk nagy felismeréseihez tartozik az, hogy felfedezték a lélek érte -
lem által nem irányított dimenzióját, és hogy arra is rájöttek, hogy a modern
emberek egy jelentõs része azért beteg lelkileg, mert tagadja a bûn fogalmát,
de ugyanakkor nem tud megszabadulni a bûntudattól, mely lelke tudattalan
részében továbbra is befolyásolja õt. 

Évszázadunknak ezt a nagyon nagy baját Dosztojevszkij a „Bûn és bûn-
hõhésben” kísérli meg bemutatni, melyben Raszkolnyikov végrehajt egy olyan
bûntényt, melyet nem tudnak rábizonyítani, de mégsem tudja végigvinni ter-
vét, mert nem olyan erõs, mint ahogy képzelte, és bûntudata végül legyõzi. 

De a folytatás kétségbeejtõ, mert hiába áll ki a keresztútra, hogy megcsó -
kolja azt a földet, melyet beszennyezett. Hiába áll ki, hogy térdet hajtson az
egész világ elõtt, a négy égtáj felé és elmondja mindenkinek, hogy ölt,... senkit
sem érdekel a vétke. Nem hisznek neki, nevetnek, gúnyolódnak és odébbáll-
nak a büntetlen és büntethetetlen bûnök korának emberei. 

Ha nincs bûn, nincs megváltás sem. Ha nincs bûn, a bûnöst legfeljebb ki -
ne vetik, vagy ami még rosszabb: sajnálják és esetleg beutalják kezelésre. 

Hatalmasan megerõsödõ belsõ emberrõl beszél Pál apostol. Más helyen
pedig arról, hogy (Róm 7,22) õ maga gyönyörködik az Isten törvényében a
belsõ ember szerint. A belsõ ember tehát énünknek az a fele, mely még akkor
is gyönyörködni tud Isten törvényeinek igazában és érvényességében, ha ép -
pen õt magát ítélik el. 

Ancsel Éva mûvében hivatkozik Thomas Mannra, ugyanis: Thomas
Mann „A törvény” címû mûvében egy olyan Mózest mutat be, aki tudja: szük-
ség van törvényre, de azt is tudja, hogy a törvényeket nem fogják megtartani,
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hogy vétkeznek majd ellenük, újra és újra. Nem is a megszegést tiltja igazán,
hanem azt, hogy valaki az érvényességüket kétségbe vonja. Addig nincs nagy
baj, amíg megszegik ugyan, de „jeges félelem markolja meg” a szívüket. Nem
az a legnagyobb baj, hogy megszegik, hanem amikor ezt félelem nélkül teszik. 

Mert valahogy így kell a belsõ embert megõrizni, hogy ne legyen gyalázat
helye a föld. De a törvény bibliai értelme és az erkölcs, erkölcsi kódexek kö -
zött különbséget kell tenni. Erkölcsre lehet tanítani az embereket, arra az er -
kölcsre, melynek van többes száma. Erkölcsi elvárások szabályozzák az em -
be rek életének egészét, s ezek az elvárások betarthatók, és ezzel biztosítják az
ártatlanságot. Nyilván nem ebben gyönyörködik a belsõ ember. 

Az, amiben a belsõ emberünknek meg kell erõsödnie, nem az erkölcstan
világa, nem a mindennapiság, hanem az igazságtalanságok elutasítása, de
nem is a könnyen felismerhetõ tiltakozás, de kísérlet az igazságtételre, talál -
kozás és ütközés. Ugyanakkor az érdekek világának felfüggesztése. Az össze-
tartozás érzése olyanok között is, akik egymáshoz semmilyen hagyomá nyo -
san ismert kötelékkel nem tartoznak. 

A belsõ ember egy olyan erkölcsi tartást jelent, mely nem tanítható. Egy
olyan viszony, mely sokkal törékenyebbnek, sérülékenyebbnek látja az életet,
mint a környezete. Túllát az általános elvárások világán, és nem elégszik meg
azzal, amit ismeretségi körében érvényre tud juttatni. Féltõ szeretet emészti
az egész világ iránt. Észreveszi a rombolást ott, ahol má sok csak jogos részük
elvételén munkálkodnak. És ha a belsõ ember így megerõsödik bennünk, Isten
Lelke által, akkor a krisztusi szeretet utat talál bennünk és általunk.

Akkor nem nevetünk a keresztúton térdelõ, bûntudattól összeroskadt
raszkolnyikovokon, és többé nem tartjuk költõi túlzásnak Zoszima sztarec
testamentumát, melyet a már idézett Dosztojevszkij egy másik regényében, a
„Karamazov testvérekben” így olvashatunk: „...Bûnében is szeressétek az em -
bert, mert ez már-már az isteni szeretet mása, és az evilági szeretet csúcsa.
Szeressétek Istennek minden teremtmé nyét. A mindenséget is és minden egyes
porszemet is. Szeressétek Istennek minden kis levelét, minden fénysugarát.
Szeressétek az állatokat, szeressétek a növé nyeket, szeressetek minden tár -
gyat. Aki minden tárgyat szeret, az felfe dezi a tárgyakban az isteni titkot. És
ha egyszer felfedezi, akkor szüntelenül folytat ja megismerését mind tovább és
to vább, minden áldott nap. Úgyhogy végül min denre kiterjedõ, egyetemes
sze retettel fogja szeretni az egész világot.”14

A tanulmány keretei arra adtak lehetõséget, hogy a teljesség igénye
nél kül, három igehelyen keresztül bemutathassam azt az igehirdetési
módszert és gyakorlatot, mely elsõsorban az olvasó, gondolkodó kortárs
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meg szólításán fáradozik, annak azt elvnek nevében, melyet Dorothee Söl -
le „a felebarát iránti produktív végtelenségnek” nevez.
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IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen nehézségekkel kell szembenéznie az igehirdetõnek, ha a prédiká-
ció legfõbb céljának a kortársak megszólítását tekinti?

2. Milyen szempontok szerint építené fel prédikációját, melynek alapigéje
1Kor 13,1-13? Milyen eszközöket, képeket, történeteket tartana alkal -
mas nak mondanivalója elmélyítésére?

3. ApCsel 2,1-13 alapján miben tudná összefoglalni igehirdetésének scopu sát?

4. Az Ef 3,13-21 textusában mely kulcsfogalmakat tart szükségesnek ma gya -
rázattal ellátni ahhoz, hogy az egyházi/gyülekezeti élettõl távolabb ál ló
igehallgatók számára is érthetõvé váljon?



Teológiai alapok az igehirdetõi
szolgálatban

t

Az élet minden területén, így az igehirdetõi szolgálatban is, a végsõ dol-
gok nagyon leegyszerûsödnek. Mondhatnám így is: letisztulnak. Élet és
ha lál, szeretet és gyûlölet, éhezés és jóllakás, magány és közösség, háború
és béke, hit és hitetlenség, tudás és tudatlanság, öröm és bánat, az ige hir de -
tése vagy elhallgatása stb. mind-mind kérdésként és válaszként is elhangoz -
hatnak. Nem szabad félnünk a kérdésektõl. Egy élet út során újra és újra
fel kell tennünk ezeket a kérdéseket, és felelnünk kell rájuk.

„Szeretsz-e engem?...Igen, Uram Te tudod, hogy szeretlek téged.”1 Való ban
tudom, mit jelent ez? Nem kell félnünk attól sem, ha a most egysze rûnek
mondott kérdések és válaszok olykor bonyolultnak tûnnek. Kí vá nom, hogy
e sorok olvasója is elnyerje azt a kegyelmet, hogy a válasza an nak ellenére,
hogy nem vagyunk a teljes tudás és ismeret birtokában – szak mai vagy a
legszemélyesebb kérdésekben – igen-igen vagy nem-nem lehes sen.

Miért prédikálunk? Ez a feladatunk, ez a megélhetésünk, természetes
része a lelkészi szolgálatnak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket a
prózai dolgokat sem, de ez így nagyon kevés lenne. Kérnem kell a vigasz-
taló, pártfogó Szentlelket, hogy amit tudok, ismerek, azt formálja meggyõ -
zõdéssé, hitté bennem. A hit tapasztalata, hogy nem lehet hallgatni, ha -
nem meg kell szólalni.2 Azért prédikálunk, mert hisszük, amit mondunk, s
meg vagyunk gyõzõdve arról az igazságról, hogy Jézus az út, igazság és az
élet. Azért tudunk prédikálni, mert igent mondunk arra az igazságra, hogy
a Bibliának van a mához szóló üzenete, amit az embereknek át kell ad -
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nunk. Az igehirdetést hallgató érezze úgy, hogy az igazság felé vezetõ úton
van az igehirdetõvel együtt. Érezze meg a hallgató, hogy az õ ügyérõl van
szó. Az igehirdetõ a belsõ, ki nem mondott kérdésekre is válaszol. Hiszen
a hallgató azzal a bizalommal jön, hogy kap valami mai üzenetet. Várja a
hitbeli segítséget a mai életre. „Fides ex auditu”, a hit hallásból van.3 Az
igehirdetõ állandó kontaktusban áll, beszélget a hallgatókkal (in ter akció).
Dialógus a monológban. Dialógus Isten igéjével és a hallgatók kal. Ez a bel -
sõ dialógus felveti a hallgatók kérdéseit, kétségeit, de választ is ad ezekre.

A reformátori teológiában az Ige, a beszéd és a hallás központi szere -
pet kap. A prédikáció „notae ecclesiae”, az egyház felismerhetõségének a
jele.4 A prédikáció hallgatásán keresztül épül a keresztény identitás, nö -
vekszik a hit, megújul az élet. A mai világban is fontos az istentiszteleten
prédikációt hallgatni, közösségben az egész kereszténységgel. „Olvasha -
tóbb” lesz a világ a számomra.

A hangoknak, szavaknak hatalmas ereje van. Pozitív és negatív válto -
zá sokat is létrehozhatnak életünkben. Az ember a világ megismerését és
ész lelését alapvetõen a hangok által éri el. Érzelmi fejlõdésében, változá-
saiban döntõ szerephez jut a beszéd. Az ismerõs, kedves hangok meg-
nyugtatják (születés elõtt, után az anya, apa hangjai) a szeretetlen, durva
beszéd félelmet kelt.

Sérülékeny az ember. Ezért nagyon fontos a hangtani kommunikáció
minõsége, a beszédstílus, artikuláció, hangos, halk, rendezett, vagy rende -
zetlen beszéd stb., vagy akár az, hogy technikailag milyen a beszéd érthe -
tõsége. Ugyancsak kulcsfontosságú a hallgatósággal való közös szókincs.

Számolnunk kell a hallgatók belsõ hallásával (németül „das dritte
Ohr”), amely az istentiszteleten is mûködik. Az ember olykor belsõ hango -
kat hall a messze távolból, pl. az édesanya vagy édesapa hangjait. A hall-
gató prédikáció közben tehát egy nagyon intenzív dialógust folytat.5

A prédikáció az Ige szolgálata, hogy az Isten szava is lesz-e, az nem a
mi hatalmunkban áll. Ubi et quando visum est Deo). Ott és akkor, ahogyan
Istennek tetszik. A prédikáció impulzust ad a megté résre. 

Az evangélium (viva vox evangelii) értünk szól, de az üdvösség nem
áll a mi hatalmunkban (extra nos). Ez viszont azt jelenti, hogy az aktuális
eseményeket is az üdvtörténet fényében szólaltatjuk meg. Megerõsíti,
meg vi gasztalja a hallgatót, hogy a személyes és rá nehezedõ külsõ körül -
mé nyek sem tehetik tönkre, nem vehetik el tõle hitbeli jövõjét. A prédiká-
ció kitágítja a horizontot, belsõ stabilitást, bátorságot, bizalmat teremt.
Össze kapcsolja a jelenben a múltat a jövõvel. A hallgatókban óriási a sze -
retet szava utáni éhség. 
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Az istentisztelet egy nagy találkozás Istennel és egymással, a felsza ba dí -
tás ünnepe. Isten küldetésében (missio Dei) szolgálunk. A Szentlélek aj tót
nyit egy új életszemléletre, világlátásra, új magatartásra az Igén ke resz tül. 

A prédikáció textushoz, bibliai üzenethez kötött beszéd, amely az
istentisztelet középpontjában szólal meg. Manfred Josuttis a textus öt
különbözõ funkcióját különbözteti meg az alábbi módon:6

1) Normatív funkció – A textus, amelyet kézbe vesz az igehirdetõ, meg -
határozza a témát: bizonyságot tesz Isten Jézus Krisztusban való kinyilat -
koztatásáról, ezért a prédikáció nem egyszerûen írásmagyarázat. 

2) Autoritatív funkció – Felhatalmazást ad. A textus bizonyságtevõ ereje
bátorságot ad arra, hogy az embereknek Istenrõl beszéljek. Azoknak, akik
keresik õt, és õróla akarnak hallani. A textus szituációjából kiindulva egy
teljesen más szituációban, más embereknek kell prédikálni. A textusnak és
az egzegézisnek nem szabad totálisan uralkodnia a prédikáció fölött, mert
annak a textuson keresztül Isten igéjének aktuális üzenetét kell hir det nie,
így ébreszt felelõsségérzetet a hallgatóban. Ez azt is jelenti, hogy amit az
istentiszteleten kapunk, ki kell vinnünk magunkkal az életbe. Ami jót és
rosszat pedig az életben átélünk, azt behozzuk a gyülekezeti életbe. 

3) Kreatív funkció – A régi ige, amelyet régi idõkben más korszakok,
más élettérrel és gondolkozásmóddal rendelkezõ emberei írtak, üzeneté -
ben kiszélesedik és a prédikáció történésében újat teremt. Ez megóv a sa -
ját gondolatok eluralkodásától és attól, hogy mindig a magamét mondjam.

4) Kommunikatív funkció – A textus a prédikátor partnerévé lesz, kö -
zösséget teremt, védi ezt a közösséget és tovább vezet. Létrejön a párbe -
széd a textussal, amelyben az igehirdetõ megkérdezetté válik. A textus to -
vább vezet a transzcendens felé. 

5) A textus identitást megalapozó funkciója – A keresztyén gyülekezet
az emberek azon csoportja, amelyik a Biblia aktualitását a mai életben
alapvetõen elismeri. Ez a funkció segít a magyarázatban, a konkrét élette -
rü leteken való aktualizálásban. A prédikátornak nem saját magának kell a
gyülekezet identitását megteremtenie. Megragadható ez az identitás, amit
a textus szimbolikusan bemutat, és az imádságban, prédikációban, éne -
kek ben kifejezõdik.

I. Teológia-tanítás felnõtt gyülekezeti tagok számára

„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtõl
hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymás-
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sal mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással,
ma ga Jézus is melléjük szegõdött, és együtt ment velük. ...És Mózestõl, meg
va lamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írások-
ban róla szólt. ...így szóltak egymásnak: »Nem hevült-e a szívünk, amikor
beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta elõttünk az Írásokat? «”7

A teológia olyan tudomány, Istenrõl való beszéd, amelyet nem csak egyete-
mi katedráról lehet oktatni, hanem a gyülekezeti és a mindennapi életben
is meg lehet, sõt meg kell szólaltatni. De nem csak a teológiát meg -
szólaltató személynek, hanem magának a tudománynak, az Istenrõl szóló
beszédnek is szavahihetõnek, hitelesnek kell lennie. 

Mivel a teológiának az élet részterületeiben ugyanúgy, mint az élet tel-
jességében, sõt a földi életen túlmutató dolgokban is van mondanivalója,
ezért a jó teológia tanítható és tanulható tudomány. Taníthatja a professzor,
tanulhatja az egyetemista, taníthatja a szülõ, a lelkész, s tanulhatja a ját-
szadozó gyermek és a gyülekezet is.

Ezért a gyakorlatban is helytálló – s talán Istennek is tetszõ – jó teoló-
gia a szív melegségével átitatott, Istenrõl szóló beszéd, tudomány.

Nem könnyû a felnõtt gyülekezeti tagok számára teológiát tanítani, de
erre „kényszerít” bennünket az egyetemes papság hitelve, s a hitben fel-
nõtt gyülekezet iránti igény is. Luther szerint a keresztség által mindnyá-
jan felelõsek vagyunk egymásnak Isten elõtt, s mindekinek a maga hiva tá -
sá val kell szolgálnia a másikat (1Pt 2,9). Ahhoz azonban, hogy valaki pré -
di kálhasson, gyülekezeti elhívás (vocatio) szükséges. 

A teológiát sokszor és sokan elfelejtették és elfelejtik ma is. Vigyáz -
nunk kell azonban arra, hogy a vallásos jelenségek nem hordozzák termé -
szetszerûen önmagukban a teológia tudományának mélységeit, az Istenrõl
szóló beszéd tisztaságát. A jó teológia kritikus, s önmaga is változásokra
ké pes. De soha nem szabad elfelejetenie az alapokat, nehogy bizonytalan-
ná, kiszámíthatatlanná, megfoghatatlanná váljon. Az Istent keresõ embe -
rek kapjanak választ a teológiától a kérdéseikre. A sok „miért” és „hogyan”
nemcsak a gyermekek olykor már fárasztó kérdésrohama, hanem a „fe -
gyelmezettebb” felnõttek szellemét, lelkét foglalkoztató probléma is. Eze -
ket a kérdéseket nem szabad elfelejtenünk. A jól megfogalmazott, a felnõt -
teket egzisztenciálisan is érdeklõ kérdésekre adott válaszként lehet igazán
jó tanítást adni. Amennyiben nincs ilyen kérdés, kiváncsivá kell tennem a
másik felet (egyes személyt vagy közösséget), inspirálnom kell a kérdésfel -
ve tésre, segítenem kell a válasz megértésében, elfogadásában. A teológia
ta  nításának, de tulajdonképpen az egyház egész szolgálatának egyik fon -
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tos küldetése a nyelv szépségének, gazdagságának megõrzése, ápolása és
to  vábbadása. A nyelv, a beszéd krízisében élünk. Elszegényedett, technici -
zálódott a nyelv. Az elszegényedett nyelv elszegényedett világot jelent a
mo rális és a lelki életben, kapcsolatrendszerben is. A teológia nyelvezetén
keresztül az élet szépségét és gazdagságát képviseljük az egyházban és a
világban. (Megjegyzés: a 20. sz. filozófiájának központi témája a nyelv, az
írás, a beszéd, a retorika).

1. Teológiát tanítani a prédikációban

A prédikáció vigasztal, felépít, gyógyít, informál, és tanít. De tanít az egész
istentisztelet is.8 Kíváncsivá kell tennem a hallagatókat, hogy jól bevezet -
hessem õket a textusba. Kérdést vagy kérdéseket kell feltennem az egy
adott problémához, ami a hallagatóságot érinti. Ehhez viszont ismernem
kell a hallagatók helyzetét, szituációját. A prédikáció így – természetesen
megfelelõ retorikai köntösbe öltöztetve – teológiai választ, tanítást adhat
a hallgatók kimondott, vagy ki nem mondott kérdéseire.

1. Kazuálék

A kazuáléknál olyan alapvetõ kérdésekkel szembesülünk, mint a halál,
élet, gyász, öröm, elszakadás, közösség, hála, kérés stb. Felmerülnek az
Istennel való kapcsolatom kérdései az „éles helyzetben”: Hol állok én? Mit
jelent Isten a számomra? Mi az értékrendem a világban? A szolgálatot
dogmatikai megalapozottsággal végezve teológiát taníthatunk, de a prédi -
kációban mindenképp figyelembe kell venni az élethelyzetet, a szolgálatot
igénylõ személyt, személyeket. A személyességnek és a teológiai igazságok -
nak harmonikusan kell összefonódniuk az evangélium megszólaltatá sával.
Tudatos törekvésem, hogy az elhangzó általános igazságok vonat koz zanak
az esetre, a személyre, s a személyes is tartalmazzon általános igaz ságot,
amelyet az esetben közvetlenül nem érintett hallagatóság is a maga szá -
mára személyesnek érez. A jó igeválasztás már „fél prédikáció”. A gyü le -
ke zetépítés szándékát és a lelkigondozói aspektust ne veszítsük szem elõl!

2. Felnõttkeresztelõ, konfirmáció, áttérés

Lelkészi szolgálatomnak egyik rendszeres és fontos részét alkotja ez a te -
rü let. A helyzettõl és a felkészültségtõl függõen átlagosan öt-tíz foglalko -
zást szoktam tartani egy-másfél órás idõtartamban. Gyorsított esetben
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egy-másfél hét leforgása alatt sor kerül az eseményre, de elõfordul a több
hónapon keresztül tartó felkészülés is. 

Kik szokták kérni ezt a szolgálatot? Sokszor, pl. a kisgyermek ke resz te -
lõ je elõtt derül ki, hogy a szülõ, keresztszülõ sincs megkeresztelve. Az is
elõ fordulhat, hogy a házasságkötés elõtt tisztázódik, hogy az egyik fél kon-
firmált is, a másik pedig meg sincs keresztelve. Ilyenkor a jegyesek együtt
készülnek, s még a házasságkötés elõtt családi istentisztelet keretében a
ke resztség és a konfirmációi úrvacsoravétel egyszerre történik. Természe -
te sen határidõs események nélkül, belsõ indíttatástól hajtva is kérik a fel-
nõttek a szentségekben való részesülést, gyülekezeti tagságot. A személy -
tõl személyig történõ hívogatás, amikor családtagok, barátok bátorítják
egy mást, sok esetben igen áldásos. A felkészítés általában egyszemélyes
fog lalkozást jelent, de nem ritka a két vagy többszemélyes csoport sem. 

Kérdezheti valaki, hogy szükséges-e egyáltalán a mai világban még az
áttérés gyakorlata? Nem sérti-e az ökumenizmus szellemét? Az ökume niz -
mus szellemiségét vállalva mondhatom, hogy szükséges, mégpedig elsõ-
sorban lekipásztori szemszögbõl tekintve. Egyszer például egy idõsebb fér -
fi ezt mondta nekem: „Tisztelendõ Úr! Harminc éve ide járok a fele sé gem -
mel együtt ebbe a templomba, és részt veszek minden társadalmi mun ká -
ban, de én nem vagyok evangélikus.” Felszínes megoldás lenne azt monda -
ni, hogy járjon nyugodtan továbbra is, mi szeretettel fogadjuk és ma gunk
közé tartozónak valljuk. Miért lenne ez „gyenge” lelkipásztori telje sít -
mény? Mert 30 éve ez történik, de láthatóan az illetõ lelkében nem rende -
zõdött le ez a kérdés. Tehát formailag is szükséges egy felvétel, hogy tel-
jes mértékben idetartozónak vallhassa magát. Ez az esemény úgy tör tént
meg, hogy az illetõ rábeszélte az áttérésre a felnõtt, családos unoka öccsét
is, aki szintén a gyülekezethez tartozott, de nem volt evangélikus. Ér zé kel -
he tõ ma is a megbékélés, a felszabadult öröm mindkettõjük gyüle kezeti
ma gatartásában. Másik példa: 70 éves római katolikus férfi számá ra evan -
gé likus feleségével való házasságkötése óta lelki problémát okozott, hogy
különbözõ vallasúak. Vagy külön mentek templomba, vagy együtt egyszer
ide, máskor oda. Ebben az esetben is kevés lett volna azt mondani, hogy
min den további nélkül járjanak így nyugodtan mindkét templomba. A
meg oldás az lett, hogy a római katolikus férfi – akinek evan gélikus pres-
biter volt a felesége – áttért mindkettõjük örömére, békes sé gére.

Az áttérések általában családegyesítés keretében történnek. A felnõtt -
keresztelõ, konfirmáció, áttérés esetében szinte mindig hasonló anyagot
használok a felkészítésben, tanításban (énekeskönyv, konfirmációi káté,
Biblia, imádság, beszélgetés). A foglalkozásokat minden esetben éneklés-
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sel kezdem, még akkor is, ha gátlásosság stb. miatt egyedül kell énekel-
nem. Végigveszem az egyházi esztendõ énekeit, s még néhány jellemzõ
reg geli, esti, liturgikus éneket. Az énekek kitûnõ lehetõséget adnak a teo -
ló gia tanítására. Csak kiragadott példaként említem a 150-es karácso nyi
éneket. A mennyország, Isten mennyei és földi világának kérdése, az in -
kar nació mint téma jelenik meg a példában. Az ének szerzõje Luther, így
egy kis egyhártörténetrõl is lehet beszélni. Vagy a 188. számú énekünk:
Krisztus ártatlan bárány. Jézus mint bárány, bûnbak, áldozat, kereszt,
szen vedés. Szinte kimeríthetetlenül adódnak a témák. A húsvéti énekeink -
ben a feltámadás kérdése, pünkösd a Szentlélekrõl szóló tanítást kínálja, a
Szentháromságról szóló énekeink is kikerülhetetlenek. A már említett
reggeli és esti énekeink kapcsán a teremtésrõl, teremtettségrõl lehet bi -
zonyságot tenni, tanítani. Nem maradhat ki természetesen a sorból az
evangélikusok himnusza, az Erõs vár a mi Istenünk sem. A felsorolás nem
teljes. A konfirmációi káté anyagát végigmagyarázom, de a felkészülõt
igyekszem kérdésekre inspirálni. Nagyon szerény, alapvetõ bibliaismeretet
igyekszem átadni. Az imádságot általában a felkészülõtõl kérem hango -
san, de nem erõltetve a szabadon mondott imádságot. Hangosan mondott,
közös imádsággal és énekléssel fejezzük be az órát. A beszélgetésnek nincs
meghatározott helye az óra menetében, tehát helye változó lehet. Meg -
jegyzés: Ügyelnünk kell az órák megszervezésében és megtartásában a
kiszámíthatóságra, rendre, megbízhatóságra.

3. Jegyesoktatás, egyházi esküvõ, házassági áldás késõbbi „pótlása”

Amennyiben a jegyesoktatást megelõzi a keresztelõ és/vagy a konfirmá-
ció, akkor a leírtak alapján készülünk, de mindig szem elõtt tartjuk az es -
kü võt, tehát kitérünk a házassági, családi kérdésekre is. Amennyiben „rend -
ben vannak” az elõkészületek, akkor egy-két alkalmat elegendõnek tartok
a felkészüléshez. Mindig elpróbáljuk az esküvõt a templomban, ami felsza -
badító, megnyugtató hatással van a fiatalokra, s eközben lehetõségük van
az õket foglalkoztató kérdések megbeszélésére is. Nem bagatellizálhatjuk
el az egyszerû dolgokat sem.

Igazi lelki, családi esemény, amikor például húszévi házasság után áll-
nak az oltár elé a szülõk, felnõtt konfirmált gyermekeikkel, esetleg már
unokáikkal az oldalukon, s jelen vannak az öreg szülõk is, akik mindig vár-
tak erre a pillanatra. Igazi konfirmáció, megerõsítés ez az egész család szá -
mára. Épül a gyülekezet. Sok türelem, lelkipásztori szeretet és bölcsesség
kell – esetleg évekig tartó figyelem és kapcsolat − az ünnepi pillanatig.
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4. Bibliaóra

Evangélikus egyházunk jellegzetes alkalma ez arra, hogy a felnõttek szá -
mára teológiát tanítsunk. Jó, ha nem ad hoc módon tartjuk az egyes alkal -
makat, hanem nagyobb lélegzetvételû témasorozatokban gondolkodunk,
például egy-egy bibliai könyv folyamatos magyarázata, Tízparancsolat, Mi
Atyánk, Hitvallás, dogmatikai, etikai, egyháztörténeti sorozatok kerülhet-
nek terítékre. A bibliaórát mindig beszélgetéssel kezdem, személyes vagy
gyülekezeti dolgokról, a mindennapi élet kérdéseirõl stb. Ezek után már
könnyebb az adott témában beszélgetést kezdeményezni. A bibliaóra vé -
gén mindig tartok egy rövid igemagyarázatot általában az esti igérõl.

5. Bibliaismereti szabadegyetem

Pakson több mint tíz éve mûködik Bibliaismereti szabadegyetem a Városi
Mûvelõdési Központban minden esztendõben õsztõl tavaszig római kato-
likus, református, evangélikus, baptista felekezeti közremûködéssel, szín-
vonalas elõadásokkal az ország minden részébõl meghívott elõadókkal.
Mindig jelentõs létszámú a hallgatóság, városi eseménynek számítanak az
alkalmak.

6. Szeretetvendégség

Általában egy igei részbõl, egy elõadásból és közös étkezésbõl állnak az al -
kalmak. Jól használhatóak itt diaképek, térképek, illusztrációk, szimbólu -
mok. A szimbólumokat mint nyelvi kifejezésmódot a prédikációban is
hasz nálhatjuk. Az éneklés, zene, zenehallgatás kitûnõ lehetõségek teoló-
giai mondanivaló közvetítésére. A templomi hangversenyekkel az egyház,
a gyülekezet a belsõ kereteken kívül is lehetõséget kap teológiai monda -
nivalójának tanítására, hirdetésére. 

7. Presbiteri gyûlés

Fontos az élcsapatot erõsíteni. Minden gyûlést énekkel és áhítattal kez -
dünk. Ez az áhítat lelkesítõ, bátorító jellegû, és igyekszem teológiai taní -
tást adni az egyházról, szolgálatról stb. A kezdõ áhítat megadhatja az
egész gyûlés hangulatát.
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8. Fiatal házasok találkozója

Életkoruknál és helyzetüknél fogva a fiatalok fogékonyak a családi, etikai kér -
dések iránt. Ezek az alkalmak lazábbak, akár családi nappá is formá lód hat -
nak, hiszen sok esetben nem lehet otthon magára hagyni a gyerme keket.

9. Lelkipásztori beszélgetés

Az embernek ki kell beszélnie önmagát, illetve ki kell beszélnie önmagából
a problémákat. Különösen nagy szükség van a beszélgetésben való találko -
zásra tanácstalanság, irányvesztés esetében. A beszélgetésben történik va -
lami: a szó, a beszéd mûködésbe lép. Különösen fontos a szeretetteljes fo -
gadtatás és az azonosulás. Mindkét fél számára fontos, hogy tudjon be -
szélni, de hallgatni is, ha kell, s tudja hallani s meghallani a neki szóló üze -
netet. Szeretettel, lelkipásztori empátiával teológiát is taníthatunk, sõt kell
ta nítanunk. Például probléma lehet, hogy szektához tartozó van a család-
ban, vagy két gyermekkel rendelkezõ özvegy kapcsolatában házassági
szán dékkal kéri a beszélgetést stb.

10. Beteglátogatás

Betegségben erõsõdik a kiszolgáltatottság, függõség érzése. Nem ritka a
félelem, az Istentõl való elhagyatottság nyomorúsága. Kétségek gyötrik a
beteget, s vágyakozik az Istennel való megbékélésre. A teológia feladata az
új önértelmezés, a jövõ felé mutatás. Fel kell kelteni a bizalmat az életre.
Rá lehet mutatni a kétféle élet, a biosz és a dzóé különbségére. Alaptéma
a hit, a reménység és a szeretet. Elfogadom Isten Krisztusban nekem aján -
dé kozott kegyelmét és azt, hogy ezért nem vagyok a sors kiszolgáltatottja.
Igéslapokat, könyveket, újságokat adhatunk a betegnek. A beszélgetés ke -
re tében imádkozhatunk, esetleg énekelhetünk is. Ha nem kérik, fel lehet
ajánlani az úrvacsora lehetõségét. Még mindig uralkodó, sajnálatos té ve -
dés, hogy ha betegen úrvacsorát veszek, akkor már meg kell halnom. Fon -
tos tisztázni olykor a család számára is, hogy az úrvacsora nem utolsó ke -
net, de ugyanakkor a bûnbocsánat és megbékélés ajándéka, amely segít
be fejezni, lezárni a földi utat. Segít az elszakadásban s az utolsó útra való
elindulásban az üdvösség reménységében.
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II. Aktuális kérdések megjelenése a prédikációban

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek ben-
neteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétõl függ a ti
békességetek is!”9

Aktuálisan prédikálni azt jelenti: lelkipásztori módon prédikálni. Aktu ális
a prédikáció, ha a Biblia igazságát az életünk számára felismerjük, és vilá -
gos sá tesszük, ha vigasztaló, segítõ az emberek életútja számára, ha bá to -
rí tást, reménységet ad. Az aktualitás nem feltétlenül mindig tartalmi újat
je lent. Felismerem, hogy a régi bibliai üzenet, az evangélium mindig újjá
lesz, az most is érvényes és hatékony. A prédikáció abban is aktuális lehet,
hogy egy régi igazságot megerõsít, s abban megerõsíti a hallgatót is. Fon -
tos a hit bizalma, hogy a prédikátor és a hallgató bízzanak a bibliai üzenet
aktualitásában, s azt úgy is fogadják. 

Hogy milyen módon prédikálunk, az függ a kommunikációs feltételek-
tõl is.10 A prédikáció tartalmát tekintve a felmerülõ témák és a bibliai szö -
veg mint forrás a meghatározó. A kazuáléknál adott a téma, s a lelkigon-
dozói szituáció finomítja a témakört. A kázus, az eset megadja az aktuali -
tást, valamint az elõzetes beszélgetés ismeretessé teszi az érintettek szitu -
á cióját. Ezt a helyzetet kell a bibliai üzenettel összefüggésbe hozni.

A kázus mindig az életúttal kapcsolatos. A kazuálé egy kapu az élet -
hez, amely mögött mindig új térbe lépünk. A kazuálék között öszefüggés
van, s ez a szolgálat is lelkipásztori cselekmény, széles rétegekkel való kap -
cso latba kerülés, gyülekezetépítés. Az istentiszteleti szituáció már nem
ilyen megragadható, sokkal differenciáltabb.

Az istentiszteleten, amennyiben gyászolók is jelen vannak, az igehirde -
tésben figyelemmel kell lennünk sajátos érzésvilágukra és helyzetükre.
Utal hatunk az esetre, szenvedésre, gyászra, fájdalomra, feltámadásra, meg -
erõ sítve a prédikáció vigasztaló, gyógyító funkcióját, de nem gyászbe szé -
det tartunk. Semmiképpen nem szabad túlsúlyba kerülnie a prédikációban
a gyászólók ügyének, sõt amennyiben a textus és az igehirdetés tartalma,
üzenete már önmagában is, az esettõl függetlenül érthetõ a gyászolók
helyzetére is, akkor külön már nem szükséges említést tenni róla. A hirde -
tésben és imádságban konkrétan megemlékezünk az elhunytról, ének vá -
lasztásban figyelemmel lehetünk az alkalomra, de nem szabad, hogy az
együttlét gyászistentiszteleti formát öltsön. 
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Az istentiszteleten történõ keresztelésnél az igeválasztással is aktuali -
zálhatunk, pl. az oltári ige, vagy az igehirdetési textus egy részletének fel-
használásával, de nem a szószéki prédikáció folytatásával.

Egy fontos gondolat: Az ún. „divatos” kérdések mellett mindig aktuális
az, ami a gyülekezet építését szolgálja. Ezzel kapcsolatban egy konkrét pél -
dát kívánok bemutatni: Istentiszteleti keresztelõ egy sváb hagyománnyal
rendelkezõ, falusi gyülekezetben 1994-ben. Fiatal házaspár több évi házas ság
után elsõ gyermekkel. A feleség katolikus, más vidékrõl került a faluba,
egy evangélikus családba. A katolikus nagyszülõk, a rokonság részt vesz -
 nek az istentiszteleten, hiszen beleegyeztek, hogy a gyermeket evan gé li -
kus templomban kereszteljék meg. A fiatalok elõzõ nap ünnepelték há zas -
sá gi évfordulójukat. A keresztszülõk, akik hosszú éveken keresztül súlyo -
san beteg és néhány nappal azelõtt elhunyt édesanyjukat gyászolják, szin-
tén ott állnak az oltár elõtt. Azért írom le a körülményeket ilyen részlete-
sen, hogy érzékeltessem, milyen összetett volt a szituáció, amire figyelem-
mel akartam lenni. Lehetett volna csak a keresztelõre koncentrálni, s ilyen
– különben helyes – kijelentéseket tenni: Isten gyermekei leszünk a ke -
resztségben stb. Nem lett volna jó nagyon prózai módon a gyászoló ke -
reszt szülõkrõl, katolikus rokonságról stb. beszélni. Tehát a feladat: a ká -
zust harmonikusan összehozni a bonyolult szituációval, hogy mindenki meg -
szólítottnak érezze magát, és épüljön a gyülekezet. Nem irreális ez a szán -
dék? A visszajelzések azt igazolták, hogy nem volt az. Textusnak Lk 1,50-et
választottam: „...irgalma megmarad nemzedékrõl nemzedékre az õt fé lõ -
kön...” (Magnificat). Csak vázlatosan néhány gondolat az igehirdetésbõl:

– Rám tekintett az Isten, cselekszik velem, népével, a világgal.
– Szívemet, lelkemet hozzá emelem, rácsodálkozom Isten tetteire – aki

még tud gyermeki õszinteséggel csodálkozni, az még nem veszítette el az örö -
möt (Erzsébet, Mária).

– Elfogadás, alázat, az Úr szolgálóleánya, helytállni hûséggel a magunk
he lyén.

– Isten útjai olykor mások, mint az emberi elgondolások; igent mondani.
– Isten hatalma a szeretet, s ez a hatalom jó kezekben van, Isten hûséges

nemzedékrõl nemzedékre.
– Lelki örvendezés: éltem alaphangja az Úr dicsérete, amelyben meg szû -

nik és feloldódik a panasz, zokogás.
– Szülõk, keresztszülõk feladata.
– Isten kegyelmi ajándékai Krisztusban.



Ez a vázlat példa arra a prédikációs stílusra, amelyet magaménak val-
lok, ahol az egyediben megszólal az általános, s az általánosban érezhetõ
az egyedi mondanivaló. Ha az idegen katolikus nagyszülõk Máriáról hal-
lanak, rögtön otthon érzik magukat, s örömük megerõsíti lányukat, az
anyát döntésük helyességében. Épül a gyülekezet is. „Rám tekintett az Is -
ten...” – ez a hosszú ideig gyermekre váró szülõket szólítja meg személye-
sen. A gyászoló keresztszülõk pedig az elfogadás és az alázat gondolatkö -
ré bõl meríthetnek erõt, s gyászuk feloldódik az Úr dícséretében. Fontosnak
kell értékelni azt az érzésvilágot, szeretetet, amellyel – talán ki nem mon-
dottan is – készül a lelkész a szolgálatára, amelyben jelen példában átöleli
a gyermeket és a jelenlevõket egyaránt. 

A lelkésznek érzékenynek kell lennie. Lehet, hogy olykor hasznosabb,
talán még sikeresebb is a gyülekezetében, vagy a lelkész kollégái körében
a felületes érzékenységû, igazi empátia nélküli lelkész, de a szolgálatából
mégis hiányozni fog valami. Az érzések azért is nagyon fontosak, mert a
hallgatóság gyakran az érzésein keresztül éli át az eseményt. Ha vissza -
idézhetõ, konkrét gondolatok nem is maradnának meg a tudatukban, a vi -
gasztalás, szeretet, békesség érzései igen, és ez nem kevés.

Személyes vallomás: A temetési szolgálatban vagyok a legkomolyabb,
a keresztelõnél érzékenyülök el a legjobban, s az esküvõnél vagyok a leg -
idegesebb. Nehány szó az esküvõrõl. Nem alaptalan a lelkész feszültsége,
sok a bizonytalansági, zavaró tényezõ. A megbeszélt idõnél korábban, ké -
sõbb jönnek, elveszítik a gyûrûket, beteg a võlegény vagy a menyasszony,
de az esküvõt már nem akarják elhalasztani. Így prédikáció alatt azt figyeli
a lelkész, hogy mikor esik össze, lesz rosszul az egyik vagy másik fél, nyü -
zsög a lakodalmas nép. Sokszor az a réteg alkotja a násznépet, amelyik ép -
pen hiányzik az egyházból, s ez komoly missziói felelõsséget ró a lelkészre.
Az éneket soha nem hagyom el, még akkor sem, ha egyedül kell „szólóz -
nom”, mert az ének is készteti a jelenlevõket a nagyobb összeszedettségre,
odafigyelésre. Általában sok a fiatal az esküvõn, meg kell õket szólítani,
meg kell nyerni õket, hogy például elsõ lépésként kedvet kapjanak õk is a
templomi esküvõhöz. Elõfordul, hogy egy barát esküvõjén döntik el a fia -
ta lok, hogy õk is templomi esküvõt fognak tartani. Nem aktuális a minden -
ki által tudottan kismama menyasszony esetében a házasság elõtti szex
kérdéseirõl értekezést tartani. De különben sem alkalmas erre ez az ese -
mény, nem itt van a helye az ilyen kérdéseknek. Fel kell mérni az elõzetes
beszélgetésekben a fiatalok kapcsolatrendszerét a többiekkel, gyüleke zet -
tel, hogy megszólíthassuk a jelenlevõket. Pl. közismert, neves sportoló a
há zasulandó fél, így a jelenlevõk között sok a sportoló, vagy az ifjú pár
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tag ja a gyülekezetnek, de a baráti társaság nem stb. Kapcsolatba kell ke -
rülni a hallgatósággal, és ezt elõ kell készíteni.

Összefoglalva: Az aktuális kérdések két nagy csoportját határozhatjuk
meg Ernst Lange szerint:

a) az ún. Grosswetterlage, ami a meteorológiai térképen az idõjárás
na  gyobb összefüggéseit mutatja. Mondhatnánk azt is, hogy ezek a globális
kérdések,

b) a hely szituációja, az amirõl a gyülekezetben beszélnek, ami a gyü -
le kezetet követlenül foglalkoztatja, érinti. Mondhatnánk ezeket lokális
kér dé seknek is. 

Ügyelnünk kell arra, hogy a szószéki igehirdetés nem képviselõi szó -
noklat, vagy beszámoló, hanem teológiailag megalapozott, textushoz kö tõ -
dõ isteni üzenet, amelyben törvénynek és evangéliumnak egymással össz -
hangban kell megszólalnia.

A teljesség igénye nélkül említek meg néhány aktuális kérdést. Német -
országban komoly társadalmi, politikai, gazdasági és egyházi harc folyik a
va sárnap kérdésében (munkanap, bevásárló nap, pihenõnap, ünnep stb.).
Az egyház is megszólal ebben a kérdésben teológiailag megalapozottan, az
élet, az ember védelme érdekében a harmadik parancsolatot hangsúlyozva.

E tanulmány írásának ideje alatt történt a Tisza élõvilágának kipusztu -
lá sa. E természeti katasztrófa elválaszthatalan az emberi bûn, élet, fele lõs -
ség, sorsok kérdésétõl. 

Az ember mindenhatóságának kérdése is örökzöld téma. A genetikai
ku tatások újra elõtérbe hozzák a mindenhatóság fantáziálásának ügyét.
Szükséges a teológiai tanítás, tisztázódás. Mi teremtmények vagyunk, Is -
ten a teremtõ, ahogyan ezt az elsõ hitágazatban és az elsõ parancsolatban
is megtalálhatjuk. De itt nem állhatunk meg, hanem az evangéliumot is
hir detni kell. A teremtõ Is ten kegyelmes Isten, mennyei Atyánk a Krisz tus -
ban, és a teljességre, üd vös ségre hívott el bennünket. 

A technika ügye is aktuális kérdés. Nemzedéki problémákat is felvet,
hiszen az idõsebbek nehezen értik meg, vagy talán nem is tudják használ-
ni az újabbnál újabb mûszaki vívmányokat. 

A feminista teológia révén a nemek harca, egymáshoz való kapcsolata,
a teológia tudományának területén és a gyülekezetben is megjelenik. 

Szekularizáció, egészségvédelem, sport, lelki egészség, káros szenve -
délyek, politika ugyanúgy lehetnek globális, mint lokális kérdések.

Nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott szívvel, józan ésszel szolgáljunk,
hogy bátran megszólalhassunk aktuális kérdésekben a jövõkép formálásá-
nak érdekében.
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III. Az igehirdetés stílusának alakulása a lelkészi életút folyamán

„Ha a külsõ emberünk megromlik is, a belsõ emberünk mégis megújul napról
napra.”11

E kérdés kapcsán nem igehirdetési szövegek elemzésével foglalkozom, ha nem
a lelkészi életutat, gondolkodást, lelki állapotot meghatározó té nye zõkkel, ame -
lyeknek természetes következménye az igehirdetés stílusának változása is. 

A lelkészi életút sok külsõ és belsõ küzdelemmel jár. Ha az embernek
kel lõ ismerete és tapasztalata van, meglepõdve fedezheti fel, hogy azok a
problémák, krízisek, amelyeket egyéni teherként, keserûségként él meg,
sokszor általános törvényszerûséggel is rendelkeznek. Ha ezt felismeri, és
így elfogadja, elmúlhat a félelem, a bizonytalanság, jobban fel lehet venni
a harcot az adott problémával – akár önmagunkkal vívott harcunkra gon-
dolva – a gyõzelem reménységével. Ez a törvényszerûség adott esetben ér -
vé nyes lehet az örömök, sikerek esetében is, s ez az ismeret megóvhat a
túl zott elbizakodottságtól, gõgtõl. De ezzel a megállapítással semmikép-
pen sem akarom személytelenné tenni sem a nehézségeket, sem az ered-
ményeket, örömöket, sikereket a lelkészi életúton. 

Változik az élet és az igehirdetés stílusa is, a prédikáció azonban soha
nem veszítheti el egyházi, gyülekezeti jellegét, hiszen a lelkész rendesen
el hívott és megbízott személy. E felelõsség megtartásával merjen a lelkész
sokszínûen, változatosan, másképpen prédikálni, de ne legyen kiszámítha -
tatlan, zaklatott, zûrzavaros. 

Két alapvetõ szakaszt ismerhetünk fel az életünkben. A for  du lat
negyven-negyvenöt évesen következik be. 

Az elsõ szakaszban inkább extrovertált a személyiség, jellemzõbb rá az ak -
tív prédikáció, a szabadság és a bátorság a meghatározó magatartás és szem -
lélet. A prédikáció tartalmában is ez az aktív mondanivaló kap na gyobb
hang súlyt, s textus választás esetén is inkább ilyen igéket „hasogat” a lelkész. 

A második életszakaszban, tehát kb. negyvenöt év fölött inkább intro-
vertált a személyiség. Jobban foglalkoztatják a belsõ dolgok, a melegség,
szeretet, vigasztalás. Nagyobb hangsúlyt kap a kegyelembõl való élet, Is -
ten sokféle ajándékának jobb megismerése és megélése. Már nem olyan
ter mészetesek az eddig annak tartott dolgok, mint például: családi bol -
dogság, egészség... Ha az ember mindig aktívan él, dolgozik, mindig csak
ad, de sohasem kap, akkor nagyon megfáradhat. Ez veszélyt jelent a lel -
készi szolgálatra. Lelkészi csendesnapok, –hetek, továbbképzés, szabadság
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sokat segíthetnek ebben az ügyben, de mindennapjainkban is törekedjünk
arra, hogy megtaláljuk belsõ szobánk kulcsát. 

1. A prédikátor személyét és az igehirdetés stílusát befolyásoló
további tényezõk

A gyökerek, a családi, a társadalmi, az egyházi környezet alakítják a sze mé -
lyisé get.

Káros szenvedélyek (alkoholizmus) látható és hallható módon válto zá -
sokat okoznak az igehirdetésben. Egyedül él vagy elvált, krízis szituáció -
kat, normák változását megélten, lelkileg, családilag sérülten, terhekkel
meg rakva... ez a fájdalom szólal meg az igehirdetésben is. Lehet, hogy ön -
maga észre sem veszi szolgálatában ezt a változást.

1. Kegyességi felfogás változása

Az igehirdetést befolyásolja a lelkész kegyességi felfogása, s változást hoz
a hitbeli, teológiai, kegyességi nézetekben való fordulat. Például máskép-
pen prédikáltak és írtak lelkészeink, püspökeink és professzoraink a diakó-
niai teológia nyomása alatt, mint ma, a rendszerváltozás után. A korszel -
lem változása változást okoz egy lelkész életén belül is az igehirdetés stí -
lusában. Változást okozó tényezõ továbbá maga a gyülekezet is, annak szi-
tuációja, infrastruktúrája, anyagi helyzete, kegyességi, nemzetiségi meg -
ha tározottsága. Ez jelentkezhet a szolgálati hely megváltozásakor, vagy
akár egy adott lelkészi körzeten belül is. Tehát más a jellege – s így válto -
zást okozhat az igehirdetésben − a szórvány, a falusi és a nagyvárosi gyüle -
ke zet nek. Nem ugyanaz a kegyessége s így lelki igénye a szlovák, a ma gyar
vagy a német gyökerû gyülekezeteknek. Feltétlenül figye lemmel kell len -
nünk ezekre a tradíciókra, szeretettel és megértéssel érték ként fogadjuk és
éljünk velük, de ez az elfogadás ne váljon a gyülekezet mindenféle igé nyé -
nek kiszolgálásává. Isten szolgája ne legyen szolgalelkû, ne legyen a gyüle -
ke zetet meghatározó személyek bábjává. Ha ez mégis valamilyen mérték-
ben megtörténik, az óhatatlanul változást okoz az igehirdetés stílusában
is. Például nagy elõdök mindenkori dicsérete, verseik állandó idézése stb.

A lelkész alapadottságai mellett változást okozhatnak az igehirdetés-
ben a szerzett (pl. tudás, ismeret) és kapott javak, kegyelmi ajándékok. A
pszichikai meghatározottság mellett szerepet játszhat az is, hogy férfi vagy
nõ az igehirdetõ. Például változást idézhet elõ az igehirdetésben az igehir -
detõ anyaságának vagy apaságának ténye. Meg kell jegyeznünk, hogy a
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nõk szerepe egyre erõsebb az egyházban, így már túlhaladott a „férfiak
egy háza” gondolkodásmód. A szellemi, lelki jellemzõkben is közeledés kö -
vetkezett be a prédikaciókban. Már nem mondhatjuk azt egy igehirdetés -
re, hogy az jellemzõen nõi vagy férfi prédikáció.

Változást okozhat a lelkész közérzetében a fraternitás erõssége, az
öku menikus helyzet, az, hogy többségben vagy kisebbségben él az adott
helyen az evangélikusság. 

Megemlítek néhány jellemzõ korszakot, nem idõrendi sorrendben − a
teljesség igénye nélkül − a lelkész életútján, amelyek igehirdetési stílusvál-
tozásokat is jelenthetnek. Természetesen nem jelenik meg mindegyik kor -
szak mindenki életében, s nyilvánvalóan lehetnek nagyon egyedi idõsza-
kok is, amelyeket nem lehet semmilyen sémába besorolni. Az idõszak
hossza és intenzitása is különbözõ lehet. Hangsúlyeltolódások is lehetnek
a különbözõ beosztások, szerepek, megbizatások révén. Páldául börtön-
lelkész, kórházlelkész, tábori lelkész, ifjúsági, diakóniai stb. lelkész.

1) Naiv, tapasztalatlan korszak – Átlalában a diplomaszerzés után vagy
gyülekezetváltáskor jellemzõ. Szép idõszak, de felesleges hibákat követhe -
tünk el, s felesleges, elkerülhetõ csalódásokat élünk meg. Hasznos a se -
gédlelkészi idõszak, vagy keressünk egy tapasztaltabb lelki barátot, de ne
a gyülekezet tagjai közül. 

2) A lelkesedés, a felbuzdulás, az evangélizációs stílus idõszaka – Nem le -
het lélektelenül, buzgalom nélkül evangéliumot hirdetni, de nem lehet ál -
landóan égni, lobogni sem. A gyülekezetnek sem. Alázattal kell fo gad nom
a szerényebb hitbeli eredményeket is. 

3) Prófétai korszak – Jellemzõ prédikációs stílus: „Ezt nem Jézus mond -
ja a farizeusoknak, hanem én mondom nektek: Ti meszelt sírok, a szúnyo-
got megszûritek, a tevét lenyelitek....” Ha így prédikálunk, nem ke rül het -
jük el a szenvedést, hiszen a prófáták útja különös módon a küzde lem és
a szenvedés. Ezt jó, ha tudjuk, amikor erre a stílusra adjuk a fejünket, de
van, amikor így kell beszélnünk, hogy a lelkünkben kárt ne valljunk. 

4) Sértõdöttség, visszahúzódás, Jónás effektus – Magányosság, elé ge det -
len ség, lázadás idõszaka. Egy latin mondat csodálatos hitbeli igaz ságot, vi -
gasztalást ad számunkra ebben az állapotban: Isten ellenében Is tenhez
me nekülni (Contra Deum in Deum confugere).

5) Személytelenségbe burkolózva – Sok az elemzés, kevés a válasz. Túl
sok a bibliai anyag, nehezen érthetõ a bibliai nyelv, túl irodalmi. Igaz, he -
lyes kijelentések hangzanak el, de nem lesz belõle bizonyságtétel. Fel kell
tennünk magunknak a jézusi kérdést: Szeretsz-e engem? Szeretem-e a
gyü lekezetet? Ne maradjunk válasz nélkül...
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6) Kiégettség, megfáradás, üresség érzése – Nevezhetnénk ezt a lélek ha -
lálának is. Sziszifuszi munkát végzünk. Kinek kell a mi igehirdetésünk? A
szórványba menve hiába nyitom ki a templomot, gyújtok gyertyát, készí -
tem elõ az úrvacsorát, nem jön senki a rossz idõ miatt. Én harminc kilomé -
terrõl jöttem, azaz hatvan kilométert autózom. Ha nincs gyülekezet, nincs
prédikáció sem. Meg kell jegyezni: a gyülekezet felelõssége nem csak a szol -
gálat és az üzemanyag kifizetése, hanem a prédikáció meghallgatása is. 

Vigasztalás: A mi ügyünk, Isten ügye tágabb horizontú ennél a konkrét
alkalomnál, ezért mégsem voltam teljesen egyedül, hiszen Isten angyalai
velem voltak (Nemo Nisi Angeli).

7) Bölcsesség, alázat – A hithez tartozik a kísértés, a kétség is. A prédi -
ká tor is küzdelmet folytat, de nem marad a negatív oldalon, s ez a hallga -
tó számára is jó. Elõtérbe kerül ez a feladat: segíteni az embernek az élet-
ben, a hitben az igehirdetésünkben is. 

2. Néhány gyakorlati megjegyzés

1) A kontroll kérdése – A bírálatnak a lelkész életét és szolgálatát pozi tív
irányba kell befolyásolnia. Bíráló személy lehet a lelkész önmaga, há zas tár -
sa, szülõk, gyermekek, gyülekezet, barátok, egyházi elöljárók, lel készi munka -
közösség, lakóhelyi környezet. Mindig Isten színe elõtt állunk (coram Deo).

2) Munkamódszer kialakítása – Legyen a felkészülésünknek megszo -
kott rendje, formája, idõtartalma. Ez segítséget, biztonságot ad, jele a
megbízhatóságnak és igényességnek, de ne legyek rabja semmilyen formá -
nak és rendnek. A rendszeres készülés elõsegíti a megbízható rögtönzést
is, amire olykor szükségünk lehet.

3) Szóbeliség, írásbeliség – Ez is változhat. Szolgálatom elsõ idõszaká -
ban páldául nem írtam le szó szerint a temetési igehirdetést. Késõbb rájöt-
tem, hogy mégis szükséges, mert elkérhetik a prédikációt, megvádolhat-
nak, magnóra, videóra felvehetik. Törekedni kell a leírt prédi ká ció eseté -
ben is, hogy ne egyszerûen felolvasást tartsunk. Nem mindenki rendel ke -
zik a szabad elõadás képességével, de ez nem feltétlenül baj. Tar talmi, for-
mai változások lehetnek az igehirdetésben egy adott idõszakon belül is, ha
istentiszteleten, kazuális vagy egyéb alkalmakon szolgá lunk.

4) Idegen anyag – saját anyag: az eredetiség kérdése – Felkészülésünk ter -
mészetéhez tartozik az idegen anyag felhasználása. Ezen keresztül is kife-
jezõdhet a személyesség, ha azt feldolgozom a magam számára, ha meg -
erõsít, impulzusokat ad. Változhat az idõ, a történelem, a gyülekezet, az
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én életem és prédikálásom is, de megmaradhatok a keskeny úton, az élet
út ján, ha a belsõ emberem mégis megújul napról napra Isten kegyel mébõl.

IV. A lelkészi szolgálat formai és tartalmi sémája

Álljon itt végül néhány ábra, amelyekkel a lelkészi szolgálat általam meg -
ismert tényezõit panorámszerûen, vizuális módon kívánom összefoglalni,
szemlélteni. A rajzok összefüggéseinek megértését minden ábra alatt né -
hány vázlatos gondolatsor segíti elõ.

1. A LELKÉSZI SZOLGÁLAT LINEÁRIS ALAPSÉMÁJA
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SZAKASZ

ESEMÉNY,
IGEHIRDETÉS

UTÓGONDO -
ZÁS,

KÍSÉRÉS

Múlt Jövõ

a) Bejelentés
b)Keresés, megta -

lálás
c) Beszélgetés, ta -

nítás
d)Az eseméy for-

gatókönyvének
tisztázása, gya -
korlása

a) Családi istentisz -
telet (külön
temp lomban)

b)Gyülekezeti is -
tentisztelet

c) Kazuálék
d)Rendhagyó hely -

zetek (otthon,
kór ház, sze retet -
otthon, ba le seti
helyszín, is kola,
bör tön, kato -
naság)

e) Liturgia, igehir -
de   tés, szentsé -
gek

a) Keresztelõ, gyer -
mekistentisz te -
let, táborozás,
hitoktatás, kon-
firmáció, család -
lá togatás

b)Esküvõ, keresz -
telõ, fiatal háza-
sok találkozója,
családlátogatás

c) Temetés, teme -
tést követõ va -
sárnapi istentisz -
telet, gyüleke -
zet, családláto-
gatás

d)Egyéb (beteg -
ség, válás stb.)
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2. A LELKÉSZI SZOLGÁLAT SZOCIÁLIS HÁTTERE

2/1 2/2 2/3

Társadalom Gyülekezet Társadalom

ELÕKÉSZÍTÕ,
FELKÉSZÍTÕ
SZAKASZ

ESEMÉNY,
IGEHIRDETÉS

UTÓGONDO -
ZÁS,

KÍSÉRÉS

Munka

a) Fantázia
b)Szervezés
c) Józan ész
d)Empátia

Ünnep

a) Öröm
b)Vigasztalás
c) Békesség
d)Hit
e) Reménység

Szolgálat

a) Kísérés
b)Diakónia
c) Adminiszt- 

ráció

3. A LELKÉSZI SZOLGÁLAT TELJES KONTEXTUSÁBAN

Társadalom Gyülekezet Társadalom

ELÕKÉSZÍTÕ,
FELKÉSZÍTÕ
SZAKASZ

ESEMÉNY,
IGEHIRDETÉS

UTÓGONDO -
ZÁS,

KÍSÉRÉS

Kommun i ká c i ó

JövõMúlt

Sze r e t e t

Jelen

a) A lelkészi szolgálat lépéseinek összekapcsolódása
b)A szeretet és a kommunikáció mint a lelkészi szolgálat jellegét és tartalmát meghatá -

ro zó tényezõk
c) Átfedés � egyház és társadalom kapcsolódási felületei
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1 Jn 21,16
2 ApCsel 4,20
3 Lk 9,2 – kérüsszein – Isten országát kihirdetni, kikiáltani
4 Confessio Augustana VII/1. §
5 Dannowsky, H. W.: Kompendium der Predigtlehre, 64kk old.
6 Josuttis, Manfred: Der Weg in das Leben, 213kk old.
7 Lk 24, 13-15.27.32
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IV. LASSULÓ LÉPÉSEK

?
Feldolgozást segítõ kérdések

1. Milyen lelki folyamatok kísérik az igehirdetés hallgatását, és mennyire kell
ezekre figyelnie az igehirdetõnek?

2. A Manfred Josuttis által megfogalmazott funkciók milyen mértékben
követhetõk egy-egy igehirdetés elemzése során? (Szabadon kiválasztott
pré dikáció elemzése kis létszámú – 2-3 fõs – csoportokban.)

3. Hogyan térnek el egymástól a különbözõ alkalmak prédikációi? Gyûjtsük
össze azokat a gyülekezeti eseményeket, ahol igehirdetés hangzik el, és
próbáljuk összeírni a közös és az egyedi jellemzõket!

4. Mennyire szabad személyes élményeket átadni az igehirdetés keretén be -
lül a gyülekezet tagjainak? Hol sérül a „gyónási titok”?

5. Különbözik-e egymástól a férfi és a nõ által elkészített és elmondott prédi -
ká ció? Mit vár el a gyülekezet az igehirdetõtõl „neme, családi állapota,
hely zete” alapján ma Magyarországon? Meddig jogosak az elvárások és
mi kor „sértõek”?

6. Az életkor és a prédikáció kapcsolódásának melyek a fõ jellemzõi? Mitõl
ma radhat „fiatal” a prédikáció szellemisége, lelkülete és az igehirdetõ sze -
mélye, magatartása? Milyen eszközök segíthetik az igehirdetés életszerû -
sé gét, aktualitását úgy, hogy az „örök érték” nem kerül veszélybe?



8 Lange, Ernst: Zur Aufgabe der christlichen Rede, 198kk old.
9 Jer 29,7
10 Dahm, K. W: Hören und verstehen, 244kk old.
11 2Kor 4,6
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