
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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gyermekekkel, már húsz éve aktív gyülekezeti hitoktatást végeztem. Eközben sokszorosan
tapasztaltam,  hogy gyermekeink  a  megtanult  és  kitűnően  „visszaadott”  ismeretanyaggal
felnövő életükben nem sokat tudtak kezdeni. Úgy tették mindnyájan félre az addig hallottakat,
mint ahogy általában mondjuk: „ezt is megtanultuk, de minek?” Akik később keresztyén-val-
lásos életükben támaszt, segítséget találtak, azok mind személyes kapcsolatba kerültek az élő
Istennel,  hitre jutottak Jézus Krisztus által.  Mindez azonban elsőrenden nem intellektuális
ismereteiktől függött, nem is az „oktatás sikere” volt, hanem Isten Szentlelke munkájától egy
„kívülem”, „felettem álló” Titoktól, magától Istentől.

Itt találtam meg az első kapcsolópontot, illetve kiindulópontot a sérült gyermekek között
végzett hitoktatáshoz.

b.) Gyermekeinknek nem az éppen „kitüntetetten sérült életszeletén” át, hanem a „teljes
embert  keresve”  kell  a  hitoktatással  előkészítenem  a  randevút,  a  találkozást  Isten  és  a
gyermekeink között. Istent ugyanis elsősorban nem „értenünk”, hanem „átélnünk”, „tapasz-
talnunk” szabad.  Ezért,  bár nem mondom, hogy nem kíséreltem meg újra és újra tanítani
gyermekeinket, de ennél sokkal fontosabbnak tartottam, hogy gyermekeink: „lássák az Istent”
= művészi  oltárkép,  faragott  oltár,  szószék,  ünnepélyes  környezet;  „tapintsák az Istent”  =
közösen elosztott kenyér, egymás kezének megfogása az úrvacsora tanítása közben; „érezzék
az Istent” = a másik ember simogatásán keresztül, aki elsősorban nem a hitoktató, hanem egy,
az otthonunk falain kívülről jött valaki: a gyülekezetünk tagja.

c.)  És itt  találtam rá  arra a  másik kapcsolópontra,  ami nélkül  evangélikus hitoktatás
szerintem elképzelhetetlen: az élő keresztyén gyülekezet közössége nélkül végzett hitoktatás
légüres térben mozog, igazából az a bázisa hiányzik, ami az Istennel való közösség csodáját
reprezentálja; az egyház „egy test” valósága. Mind a nyíregyházi, mind a budai otthonunkban
azért  elsőrendű  fontosságúnak  tartjuk,  hogy  minden  gyülekezeti  alkalmon  résztvegyenek
gyermekeink – mindkét helyen ugyanis az otthonunkban templom is van –, illetve, hogy az
intézmény ünnepi  alkalmain,  de  gyermekeink  hétköznapi  életében  is  otthon  legyenek  a
gyülekezetünk tagjai. Ők nem a „közönség”, akik egy rendezvényünkre alkalmilag ellátogat-
nak, esetleg sajnálkozó jóindulatukat is elhozzák, ők többek ennél. Az élő  Gyülekezet Isten
szeretetét teszi kézzelfoghatóvá, életté, vagyis „tanít az Istenről” (hittant tanít!), olyat, ami
máskép „taníthatatlan”.  Ennek elsősorban a nyíregyházi Otthonunk életében kézzelfogható
jele a „pótmama-intézmény”, ami nem más, mint az Isten szeretetétől indított testvéreink
melléállása egy-egy gondozottunknak folyamatosan, hosszú éveken át, elsősorban azok mellé,
akiknek nincs közeli hozzátartozójuk.

A gyülekezet közösségében végzett  „hitoktatásnak” egy másik aspektusa: gyermekeink
számára a szentségek kiszolgáltatása, és az úrvacsorát megelőző konfirmáció. A keresztséget
általában a szülők kérték, egy-két kivétel volt, amikor konfirmáció előtt a gyermek maga kérte
a keresztség kiszolgáltatását. Ebben az esetben a keresztségre való felkészítés együtt történt
a  konfirmációi  előkészülettel.  Ennek  az  egész  „hitoktatási  folyamatnak”  a  csúcspontja
azonban a közös úrvacsoravétel a gyülekezet tagjaival. Az egy kenyérből és az egy pohárból
részesedés ajándékozta meg a gyermekeinket az „anyaszentegyház titkával”, a taníthatatlan
csodával:  egy  test  vagyunk  Krisztusban!  Ez  ugyanis  az  Isten-ismeretnek,  a  keresztyén
hittannak olyan magasiskolája – és ugyanakkor olyan páratlan megélése az ember-összetar-
tozásnak, a szeretetnek –, amire a sérült gyermek is a legtermészetesebben eljuthat ezen az
úton. Valaki erről ugyanis így tanított minket, és ez is „hittan”!: „Magasztallak, Atyám, menny
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és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől és kijelentetted a gyermek-
eknek. Igen, Atyám, mert ezt így láttad jónak.” (Mt 11,25-26)

3.) A következő szakasznak ezt a címet adhatnám: hitoktatás a környezetre tekintettel.
Ezen a „környezeten” a szülőket és az Otthon dolgozóit értem.

A szülők jelentős része szekularizált,  nem egyszer ateista világnézetű volt.  Akik pedig
valamelyik  keresztyén  egyházhoz  tartoztak,  azok másért  jelentettek hitoktató  szolgálatunk
számára problémát. Csak egy egészen kis rétege volt a szülőknek tudatos, hitvalló keresztyén.
S ezek éppen az otthoni, családi életükkel sokban segítették hitoktató szolgálatunkat. A két
előbbi réteg felé azonban valamiképpen éreztetnünk kellett,  hogy sem lelkiismeret-elleni
erőszaktétel, sem felekezeti-dogmatikai kényszer nem motiválja hitoktató munkánkat. Ezért
mindkét intézetünkben legalább a kezdő lépéseket megtettük a szülők felé, hogy megértessük
velük az evangélium lényegét: olyan az, mint egy falat kenyér, mint egy pohár víz. S nem kell
evangélikussá lennie valakinek, hogy egyen, hogy megelégedjen, hogy éljen belőle: csak
éhesnek és szomjasnak, csak üreskezűnek, mint egy koldus. És azt sem titkoltuk el a szülők
előtt, hogy mi magunk is – akikre rábízták ők a sérült gyermekeiket –, ugyanattól az éhségtől,
szomjúságtól hajtva, ugyanolyan üres kolduskézzel keressük a megelégedést, a békességet,
mint a gyermekeink. Ez a „megalázkodás” adta meg nekünk, mint a hit oktatóinak a tekintélyét a
szülők előtt. Úgy tapasztaltam, a mögöttünk lévő évtizedek során, hogy a szülőktől bizalmat
kaptunk  gyermekotthonainkban  az  EVANGÉLIUM  SZOLGÁLATÁRA,  erre  a  sajátos
hitoktatásra.

Otthonaink dolgozói szintén nagyon fontos környezeti hátterét adják hitoktató munkánk-
nak.  Ezért  szükséges,  hogy ők  is  értsék  szolgálatunk  lényegét,  ami  nemcsak  a  konkrét
hitoktató munkát segítheti elő, hanem a gondozó-ápoló, és a gyógypedagógiai munkának is
nagyon fontos motivációja  lehet.  A dolgozóinkat  megcélzó  „hitoktatásunk” lényegét  így
foglalhatnám össze: tanuljunk együtt úgy „látni sérült gyermekeinket”, ahogyan Jézus látja
őket.  Ennek egyik kísérleti-liturgiai  megvalósítása  volt  –  amihez külön püspöki  engedélyt
szereztünk – az a nagycsütörtök délutáni együttlét a kápolnában, ahol minden gyermekünk
részt vett, még a legsúlyosabb, fekvő is, hogy közösen vendégeskedjünk egy sajátos „vacso-
rán”.  S miközben  az úrvacsora szereztetési  igéi  ugyanúgy szóltak,  mint  máskor  – csak a
szimbólumok módosultak kissé – dolgozóink velünk együtt élték át az Isten kegyelmének,
irgalmának lényegét: nincs különbség felnőtt és gyermek, sérült és ép ember között! Jézus
még a legkisebbnek, a legelesettebbnek is odakínálja minden gazdagságát, teljes szeretetét.
S miközben ott izgett-mozgott ez a szokatlan gyülekezet, némelyik dolgozónk, s a segítségül
jött  asszonytestvérek  szemében  megcsillant  egy-egy  könnycsepp.  Ez  nem  jelentett  mást,
minthogy a „hittant” ők is kezdték tanulni. Ennek a jelentőségéről most ebben az összefüg-
gésben nem szándékozom többet beszélni, de súlyát, gondolom, mindnyájan érezzük.

4.) A hitoktatás tananyagáról szeretnék még valamit mondani:
a.) Az emberré lett Isten: Jézus a tananyag, még akkor is, amikor az Ószövetség lapjairól

keressük Isten üzenetét. Páratlan ajándéka Istennek, hogy Jézusban láthatóvá, befogadhatóvá
tette önmagát: az ember számára Embert adott a Mária fiában. A konkrét pedagógiai cél pedig
röviden ennyi: tanuljunk együtt Jézus „barátjává” lenni, mert Ő az Úr Jézus „barátunkká”,
testvérünkké  lett.  Tanuljunk tisztává  lenni,  mert  Jézus  a  bűntelen  és  a  tiszta.  Tanuljunk
megbocsátani, mert Ő is megbocsát nekünk naponként. Mert ő él, tanuljunk meg bízni abban,
hogy Vele élünk örökké.
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b.)  Hittankönyvünk –  mindezek alapján – elsőrenden a Biblia. Hittankönyv, kis egyhá-
zunkban, a sérült gyermekek részére természetesen máig sincsen. Bár nagyon remélem, hogy
közös erőfeszítéssel még ilyet is kezünkbe kapunk egyszer. A Bibliából is a történeti, tehát
elmondható, „eljátszható”, megjeleníthető-része a Szentírásnak képezte a tananyagot. Nagyon
jelentős a megfelelő énekanyag, ami nemcsak közös örömet hoz az együttlétekbe, hanem jól
elmélyítheti a történet üzenetét is.

5.) Használt  szemléltető eszközeink közül magam legjelentősebbnek a bábozást tartom,
meg azt, amikor a gyermekeink maguk voltak a „szemléltetőeszközök”; eljátszottuk ugyanis
közösen magát a történetet. Az újabb audiovizuális lehetőségek – jól adoptálva – biztosan sok
segítséget adhatnak, de itt még csak nagyon kezdeti lépéseink vannak. (Egy-egy evangéliumi
film bemutatása.)

6.) Végül néhány szót az evangélikus Eü. Gyermekotthonainkban végzett hitoktatásunk
gondjairól, nehézségeiről:

a.) Mindkét otthonunkban  a hitoktató lelkész „mellékfoglalkozása” a hitoktatás,  amit
részben a gyülekezeti szolgálat, részben az otthonigazgatás munkája mellett kell végezni.
Viszont a többi otthonhoz képest előnynek is mondható, hogy a lelkész szolgálata szervesen
épül bele mindkét otthonunk életébe.

b.) Gyermekeink életkori összetétele, valamint értelmi sérülésük igen súlyos volta nagyon
nehezítette a fokozatosan felépülő csoportmunkát. Elképzelhető, hogy a jövőben az egyházi
otthonok felvételi lehetőségei javulnak, s ez a hitoktató munkánkat is szervezettebbé teheti
mindkét otthonunkban.

c.)  Hitoktató szolgálatunk „úttörő munka” volt,  mert  nemigen volt  „példa”,  modell  –
legalábbis hazai –, ahol tanulhattunk, ahol a tapasztalatainkat kicserélhettük volna. Örülök,
hogy ezen a konferencián ez a közeledés az otthonok és a hitoktatást végzők között elindult:
közös tanulásra. Még jobban örülnék azonban annak, hogy a mai nap „okos tanácskozása”
után folyamatosan tudnánk egymást olyan használható anyagokkal segíteni, ami ezt a nagyon
fontos szolgálatot gyermekotthonainkban előbbre vihetné. Saját munkánk mostani bemuta-
tását is már erre szántam.

Rendezvények

A „Másság szépsége” Kaposvárott
– 1993. március 18-20. –

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Somogy Megye Önkormányzata 1993.
március  14-19-ig  második  alkalommal  rendezte  meg  a  „Kaposvári  Tavaszi  Fesztivál  –
Somogyi  Tavasz” programsorozatát,  melynek  megvalósításában  közreműködött  Baranya,
Tolna és Zala megye mellett a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete is.
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