
embereket megilleti.  A tolerancia nem a sérült emberek elkülönítését, elszigetelését jelenti,
hanem integrálni kell őket, rehabilitálással.

A normalizáció és a perszonalizáció fontosságáról szólt, hogy nem szabad a sérülteket a
személytelenné tévő intézetekbe zárni.

A katolikus  egyház  igen  következetes  abban,  hogy a  magzati  életben  diagnosztizált
fogyatékosság utáni abortuszt is gyilkosságnak tekinti. A legfontosabb feladat a különféle
fogyatékosságok okait  kinyomozni,  és  mindent  elkövetni  megelőzésükre.  Ehhez a  tudo-
mányoknak össze kell fogni.

A lelki környezetvédelem nagyon fontos, hogy ha nem tudjuk a fogyatékosságot kikü-
szöbölni,  akkor  minden  erőnkkel  azon  kell  lennünk,  hogy teljes  életet  tudjanak  élni.  A
szülőknek nagy segítségre van szükségük, amikor realizálódik gyermekük fogyatékossága.
Ezen a lelki traumán a környezetnek át kell őket segíteni. A sérültet el kell oda juttatni, hogy
képes legyen adni, és hogy érezze, fontos a környezetének és nem kiszolgáltatott.

Ezután  Hegyháti  Alajos mondta  el  az  imbecillisek körében szerzett  hitoktatási  tapasz-
talatait.  Draskóczi Ildikó a Bárka közösségről,  Endrédi Cecilia a kisegítő iskolában tanulók
hitoktatásáról,  Pataki  Beáta a  deviáns  fiatalok  lelkigondozásáról  beszélt.  Dr.  Vizi  Éva a
súlyosan  sérült  gyermekek  hitoktatásáról  mondta  el  tapasztalatait,  melyek  nagyon  sok
hasznos ötletet, gondolatot adtak a hallgatóságnak. Az utolsó két előadást  dr. Kovács István
tartotta a sérültek hitoktatásának módjáról, majd  Szabó Istvánné számolt be a Dunaalmási
Református Szeretetotthonban folyó lelki gondozási munkákról. A hozzászólók között Szigeti
Béla arról adott  tájékoztatást,  hogy Győrött,  a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Diákotthon speciális módszertani csoport működik, amely az intézményben folyó hitoktatás-
hoz egy közeljövőben megjelenő útmutatót készített.

Mindazok, akik eljöttek erre a konferenciára, úgy mentek haza, hogy kaptak valamit,
gazdagabbak lettek. Az örömök és a gondok megosztására már harmadik alkalommal került
sor.  Legelőször  egyesületünk zalaegerszegi  konferenciáján az Iskolaegészségügyi  Szakosz-
tály ülésének egy részét  szentelték a témának.  1991 őszén  dr.  Pálhegyi  Ferenc szervezett
hasonló tárgyú konferenciát.  Reméljük, hogy az ideit már egy hagyomány megindítójának
lehet tekinteni. Köszönet a rendezőknek: dr. Buday Józsefnek és Uhri Imrének!

NÉMETHY MÁRIA

Református Teológiai Akadémia (Budapest)

Ugyanúgy szól-e és ugyanazt mondja-e
a Biblia ép és sérült embereknek?

DR. PÁLHEGYI FERENC

Egy anekdota szerint két kisgyerek eltévedt a sötét erdőben. Már egészen rájuk esteledett, de
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nem találták a hazavezető utat. Sírva tanakodtak: „Mit tegyünk?” „Imádkozzunk” – mondta az
egyik. „De én nem tudok egyetlen imádságot sem” – így a másik. „Én sem. De mondjuk el az
ábécét. A Jóisten majd összerakja.”

Amikor ez a történet eszembe jut, úgy vélem: értem, hogy miért mondta Jézus, hogy „aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.”
(Márk, 10,15) Ezek a kisgyerekek jobban tudják, hogy milyen Isten, mint az okos felnőttek.
Hiszen Őt a legnagyobb lángész sem tudja felfogni és megragadni.  Az Ő értelmétől a kis
imbecillis intelligenciájáig vagy  Einstein intelligenciájáig gyakorlatilag ugyanaz a távolság.
„Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál és
az én gondolataim a ti gondolataitoknál” – olvassuk Ézsaiás prófétánál (55,9). Megpróbál -
kozni azzal,  hogy ésszel fölfogjuk Őt,  hiú gőg.  De meglátják Őt a tiszta szívűek,  értelmi
képességüktől  és  érzékszerveik teljesítőképességétől  függetlenül.  (Mt 5,8)  Ezt  erősíti  meg
Jézus egyik imádsága is: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket
a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.” (Mt 11,25) Pál apostol pedig ezt
írja a korintusi gyülekezetnek: „Nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan
vannak köztetek,  akik emberi  megítélés szerint bölcsek,  hatalmasok,  vagy előkelők.  Sőt
azokat  választotta  ki  az  Isten,  akik a  világ szemében bolondok,  hogy megszégyenítse  a
bölcseket és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszé-
gyenítse az erőseket... és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember
se dicsekedjék az Isten színe ellőtt.” (1 Kor 1,26-29)

Amikor mi oktatásról beszélünk, akkor általában ismeretátadásra gondolunk, ami verbális
úton  történik.  Így  gondolkodunk  a  hitoktatásról  is.  Bibliai  történeteket,  egyháztörténeti
eseményeket és szavakban megfogalmazott hitigazságokat akarunk megtanítani.

Hitoktatást  –  meggyőződésem  szerint  –  nem  azért  kell  végezni,  hogy  a  gyerekek
műveltsége  ezzel  is  teljesebb  legyen.  Hanem azért,  mert  Jézus  Krisztus  parancsba  adta:
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19). A „minden nép” köre a sérült embereket is
magában foglalja. Mire kell megtanítani őket? A Biblia szerint nemcsak a Bibliában – vagy
más  keresztyén  irodalomban  –  található  történetekre,  imádságokra  és  hittételekre  –  sőt
elsősorban nem ezekre –, hanem istenfélő magatartásra és Istenbe vetett bizalomra. A verbális
anyag átadásának is ez az értelme. A 78. Zsoltárból idézek: „Tudja meg ezt a jövő nemzedék
(Isten csodáit,  amelyeket  az  ősök életében véghezvitt),  a  születendő fiak,  és  ha felnőnek,
beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el nagy tetteit, és tartsák
meg parancsolatait.”

(6-7. v.) Maga Jézus pedig így mondja el,  hogy mit kell megtanulni: „Tanuljátok meg
tőlem, hogy szelid vagyok és alázatos szívű” (Mt 11.29)

A Missziói  Parancs – a hitoktatói  tevékenység bibliai  alapja  – nem verbális tananyag
közlésére szólít fel, hanem tanítványságra: a christianusok (magyarul: a keresztyének, Jézus
követői) legyenek tanítványok és tegyenek másokat is tanítványokká. A tanítványnak pedig
mindenek  előtt  magatartást kell  tanulnia  Mesterétől,  azaz  viszonyulást  emberekhez  és
értékekhez. Mint szőlővesszőnek, rá kell oltatnia az igazi szőlőtőre, Jézusra, (Jn 15,1 -2), hogy
teremje a Lélek gyümölcsét, amely: „szeretet,  öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22).  Jézus 12 tanítványa annak idején nemcsak
hallgatta a Mester tanítását, hanem együtt élt vele; együtt ettek-ittak, aludtak, vándoroltak,
gyógyítottak és imádkoztak. A bibliai tanítványság életközösség.
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Ha van speciális problémája a sérültek hitoktatásának, az a verbális ismeretközlésben
van, nem a tanítványság lényegében. Az isteni üzenet  lényege minden emberi lény számára
megszólal  az „élet  beszédében”.  Isten legfőbb mondanivalója  az  ember számára az,  hogy
szereti. Ezt pedig legvilágosabban azzal mondta el, hogy emberré lett a Betlehemben született
Jézusban, aki úgy élt és úgy halt meg az emberek között, hogy megismerhetővé váljék az Atya
jelleme és az emberekhez való viszonyulása.

A Biblia verbálisan is ezt az üzenetet hordozza, amit akkori és mai tanítványai magatar -
tásukkal is továbbítanak a világ felé. Ennek megfelelően a hitoktatásban – ép és fogyatékos
gyerekek számára egyaránt – elsősorban nem tananyagot, hanem egy  személyt kell megis-
mertetni –, szavakkal, énekkel, magatartással és az életközösség megélésével. Ez az egyete-
misták intellektuális igényű csoportjaiban éppúgy lehetséges, mint a Bárka közösségben vagy
a dunaalmási, az őrbottyáni vagy akármelyik egészségügyi gyermekotthonban. Az „üzenet”
átadásának a sikere elsősorban azon múlik, hogy az átadó „szőlővesszők” valóban ráoltattak-e
az Igazi Szőlőtőre. Más szavakkal: kevésbé fontos az, hogy hogyan végezzük a hitoktatást,
nagyon fontos azonban az, hogy kik végzik; mert Isten szeretetét csak azok képesek tovább
adni, akik maguk is személyesen elfogadták azt és tele vannak vele.

Napjaink pedagógiáját nemes és jó szándékú humanista törekvések jellemzik. Érvényes
ez a megállapítás a gyógypedagógiára is. Ha azonban a Szentírás alapján, a tanítványság
jegyében akarjuk végezni a hitoktatást, ha Isten üzenetét szeretnénk megszólaltatni – verbá-
lisan és magatartással – a hittanórán, akkor világosan kell látnunk, hogy a humanista szemlélet
és a bibliai szemlélet nem ugyanaz.

A két gondolkodásmód különbözőségét négy összefüggésben szeretném röviden bemu-
tatni: a tekintély, az erkölcs, az emberkép és a nevelés felfogásával kapcsolatban.

1.  A  tekintély.  A humanizmus – nevének megfelelően – emberközpontú.  „Sok van mi
csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” (Szophoklész) Minden az emberért
van, ő a világ ura. Nincs tekintély az ember fölött. Ő a törvényadó és az erkölcs forrása. Ez
azt jelenti gyakorlatilag, hogy csak saját magának – illetve az emberi társadalomnak – tartozik
felelősséggel.

A Szentírás szerint azonban a személyes Isten az ember Ura, aki törvényt adott és akinek
az ember számadással tartozik.

2. Az erkölcs szemlélete az előzőekből következik. A humanista számára nincs abszolút
jó vagy abszolút rossz. Hogy mi erkölcsös és mi nem, az a társadalomtól, a kultúrától, a
többségi döntéstől, sőt – napjainkban egyre inkább ezt látjuk – a szituációtól függ. Ennél a
pontnál Bibliát ismerő embereknek bizonyára eszükbe jut, hogy az őstörténet szerint az ember
bukása éppen azzal függ össze, hogy az erkölcsi ítéletet kivette Isten kezéből; ezt fejezi ki az a
jelkép, hogy evett a „jó és gonosz tudásának fájáról”. Eszerint az első humanista filozófus a
paradicsombeli kígyó volt.

A Szentírás  szerint  azonban  az  erkölcs  Isten  kijelentésén  alapul,  ezért  abszolút  és
örökérvényű.

Gyakran halljuk mostanában, hogy minden etika alapja a bibliai Tízparancsolat. Szerin-
tem ez képtelen állítás, hiszen már az első parancsolat így kezdődik: „Én, az Úr, vagyok a te
Istened.” (2Móz 20,2) Az a bibliai gondolat, hogy az erkölcs forrása Isten kijelentése, abból a
bibliai  gondolatból  következik,  hogy a  személyes  Isten  az ember  Ura,  akinek az ember
számadással tartozik.
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A Tízparancsolat igéit Jézus a Hegyi Beszédben  radikálisan értelmezte. „Radikálisan”,
azaz cselekvéseinek gyökerére, az ember szívében lévő indulatokra és gondolatokra mutatott
rá,  amikor  azt  mondta,  hogy aki  haragszik,  az  gyilkos,  vagy aki  vágyakozva  néz más
asszonyára, házasságtörő.

3. Az emberkép tekintetében ugyanilyen éles a különbség a humanizmus és a keresztyén-
ség között.

A humanista gondolkodás szerint az ember autonóm lény,  vagy legalábbis olyan, aki
autonómiára törekszik. Nem a külvilág hatásai szabályozzák, hanem belső erők; a külvilágot
pedig igyekszik megzabolázni, a maga igényeinek megfelelően átalakítani. Eleve jó (Rous-
seau szerint) vagy legalábbis semleges (más humanisták szerint). A benne rejlő lehetőségek
kibontakozását a civilizáció, a tekintély és a kényszer korlátozza. Ezért vissza kell térni a
természethez, meg kell szüntetni minden kényszert és meg kell ingatni minden tekintélyt.

A Szentírás  szerint  azonban  az  ember  nem lehet  független  Istentől,  ha  élni  akar.  A
szőlővessző a tőkétől  kapja  táplálékát.  Az ember életének értelme nem önmagában van,
hanem abban, hogy képviselheti a Teremtőt a teremtett világban. Ezt fejezi ki jelképesen az a
kijelentés, hogy az ember Isten „képére” teremtetett. Az istenképűség ad méltóságot és szabad
akaratot az embernek.

Azzal, hogy az erkölcsi ítéletet – a jó és a gonosz tudását – elvettük Istentől, függetlení-
tettük magunkat tőle. A tőkéről levágott vessző halott; szó sincs arról, hogy eleve „jó” lenne
az ember, ellenkezőleg: exisztenciálisan bűnös. „Szívének minden szándéka és gondolata
szüntelenül csak gonosz” (lMóz 6,5). Nem tud segíteni magán, megváltásra szorul.

4. A nevelés számára mindebből a következő konklúziók adódnak. A humanista iskola
célja a személyiség kibontakoztatása. Ennek érdekében felszedi a korlátokat, növelni igyek-
szik a gyermek önbizalmát.

A Biblia  szerint  az  ember  szívében  nemcsak  „jó”  lehetőségek  rejlenek.  Ezért  ezek
kibontakoztatása (az önmegvalósítás) nem oldja meg az életét. Szívcserére – a pszichológia
nyelvén: értékrend változásra  – van szüksége.  Felismerve és elismerve elveszett  állapotát,
önmagától Istenhez kell fordulnia.

A Bibliának ez a tanítása a sérült  ember nevelése szempontjából is rendkívül jelentős.
Eszerint ugyanis az emberi élet Istentől kapott célját, az istenképűség megvalósulását nem a
fogyatékos értelem, nem az akadályozott mozgás, nem az érzékszervek hibás működése vagy
működésképtelensége teszi lehetetlenné, hanem a bűnös állapot, más szóval: az ember lelkileg
halott, levágott szőlővessző volta. Istent megismerni sem éles ésszel, sem szuperteljesítményű
érzékszervekkel nem lehet, hanem csak tiszta szívvel. „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők
meglátják az Istent”  (Mt 5,8).  Tiszta szíve pedig annak van – akár  ép,  akár  sérült  –,  aki
bűnbocsánatot nyert. A Jelenések könyve szép képe szerint az Isten trónja előtt azok állnak,
akik „megmosták ruhájukat és megfehérítették a Bárány vérében” (Jel 7,14). Biztos vagyok
benne, hogy bőven vannak köztük fogyatékosok is.

Kérdés:  mit  tehet  a  fogyatékosok  hitoktatója  azért,  hogy tanítványai  közül  sokan  ott
legyenek ebben a seregben?

Természetesen mindent, ami emberileg, illetve szakmailag lehetséges. Ki kell használnia a
kommunikáció minden lehetőségét a Biblia üzenetének közvetítésére, amely – mint láttuk –
ép és sérült embereknek ugyanazt mondja. De a levágott vesszőt visszaoltani a tőkére egy
másik vessző nem képes, ezt a kertész végzi. A lelki újjászületés is Isten munkája.
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Egy másik bibliai kép világosabbá teheti, hogy mi a mi dolgunk. Aki másokat vezet –  
így a hitoktató –, az pásztor. Izráelben – a Biblia keletkezésének a földjén – a pásztor ma is a
nyáj előtt megy. „Kövess engem”, mondja Jézus, a Jó Pásztor. „Legyetek a követőim, mint én
is  követője  vagyok a  Krisztusnak”  –  írja  Pál  apostol  (lKor  11,1).  A lelki  vezetőnek  –  a
hitoktatónak – követhetőnek kell  lennie.  Nemcsak a szavaiból,  hanem a magatartásából is
egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy ő maga is Krisztust követi. Ha a hitoktatásnak a
tanítványság parancsa ad létjogosultságot, értelmetlenné válik az a Nyugat-Európában meg-
figyelhető gyakorlat, hogy a hitoktató hitbeli állásfoglalását titokban tartják.

Krisztust követni és követhetőnek lenni sérült gyerekek között mindenek előtt azt jelenti,
hogy olyan közvetlen szeretettel és odafigyeléssel karoljuk fel őket, ahogyan ő maga is tette.
Világunkban, az elidegenedés és az önzés fullasztó légkörében, az őszinte odafordulás a másik
emberhez és a feltétel nélküli elfogadás olyan üdítő, mint a palesztinai hőségben egy pohár
friss víz. „Aki csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek e kicsinyek közül – mondja Jézus
–, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát.” (Mt 10,42)

Evangélikus Egészségügyi Gyermekotthon (Budapest)

Értelmileg sérült gyermekek hitoktatásának 
kérdései és gondjai az evangélikus egyház 
intézményeiben

CSIZMAZIA SÁNDOR

1.) Az evangélikus hitoktatás nem „vallásoktatás”, nem vallásos ismereteknek (dogmatikai,
etika  és  történeti)  az  átadása,  tanítása,  hanem  tanúskodás  az  élő  Istenről,  a  láthatatlan
Örökkévalóról, a mi Mennyei Atyánkról.

A  mandátumot ennek  a  hitoktatásnak  a  végzésére  a  „hitoktató”  elsősorban  nem  a
szülőktől, nem is a pillanatnyilag uralmon lévő kultuszkormányzattól kapja. Ezt számára
Jézus Krisztus küldő parancsa biztosítja: „Menjetek,  tegyetek tanítvánnyá minden népet...”
(Mt 28,19); „és tanúim lesztek... egészen a föld végső határáig”. (Csel, 1,8)

Azt csak széljegyzetként említem meg, hogy közel három évtizedes ilyen szolgálatom
során a szülőkkel teljes egyetértésben tudtunk mindig együttdolgozni;  a korábbi szakmai
irányítást ez a kérdés, hála Isten, nem nagyon érdekelte. Nagyon remélem, hogy a mostani
érdeklődés maradandó, jó irányú és konkrét segítséget jelent majd ehhez a munkához.

2.)  Ez tehát – az előbbiekre utalok most  – az evangélikus hitoktatás feladata:  Istenről
tanúskodni  hitelesen  az  intézményeinkben  élő,  sérült  gyermekeink  előtt.  Kérdéseink  és  a
szolgálatunkkal kapcsolatos gondjaink is ezért ebből fakadnak:

a.)  Mielőtt  a  nyíregyházi  ÉLIM Eü.  Gyermekotthonban találkoztam értelmileg sérült
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