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Püsök Sarolta 

Gyarapodni Isten és emberek 

előtti kedvességben – Hatékony 

kapcsolatteremtés és ápolás a lelki-

pásztori és tanári szolgálatban1
 

 
I. Bajt jeleznek az emberközi kapcsolatokat vizsgálók  

 szociológusok egyre többet beszélnek a nyugati társadalmak széthullásáról, 
a pszichológusok az egyéni taragédiák fokozódásáról, a teológusok az Isten-
től eltávolodott ember sorozatos bukásairól. A költő lélekbe hasítóan fo-

galmazza meg a mindezek mögött rejlő magány fájdalmát.  
 „Ó csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,/Mint egymástól itt a földi szívek! 
A Szíriusz van tőlem távolabb/ Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? 
 
Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem!/Ó, jaj az út lélektől lélekig! 
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,/S köztünk a roppant, jeges űr lakik!” 
          (TÓTH Árpád: Lélektől lélekig) 
 

Tóth Árpád szinte egy évszázaddal ezelőtt írta a fenti sorokat, azóta az ember a 
holdat is megjárta, naponta újabb és újabb csodaherkentyűt küldenek a csillagokra, 
de aligha merné valaki is azt állítani, hogy az emberi kapcsolatok terén csodás elő-
relépésekkel dicsekedhetünk. Minden nemzedéknek meg kell vívnia a maga harcát 
az egymástól elidegenedett, és bizalmatlan embertársak meggyőzése érdekében. Az 
ősember doronggal a kezében fürkészett ki barlangjából, hogy a felé közeledők 
szándékát megértse, de korunk világvárosának polgára sincs könnyebb helyzetben, 
amikor embertársaival érintkezik. A Paradicsomból történő kirekesztést követően 
az ember űzött vadként jár a világban, és tévedés ne essék, nem a sértett fél, nem 
Isten üldözi, hanem önmagát kergeti bajba, mert a bűnös ember egymás számára 
ellenséggé vált, homo homini lupus2. A magányosan bolyongó ember legnagyobb 
nyomorúsága, hogy elfeledkezett Teremtőjéről, és arról, hogy Krisztuson keresztül 
létezik visszaút a Örökkévalóhoz. Amennyiben visszatér, megtér (ׁשּוב / súb) Isten-
hez, azt is mégérti, hogy az Úr egymásnak teremtette az embert, és fokozatosan 
annak az útját, módját is eltanulja, hogy miként közelítsen a másik emberhez. Isten 

                                                 
1 Elhangzott Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián 2010. április 20-án az Erasmus-

program vendégelőadásaként. 
2 Ember embernek farkasa. A kijelentés a római vígjátékírótól, T.M.Plautustól származik,  később az 

angol filozófus, a modern államelmélet atyja, T. Hobbes De Cive című művének ajánló soraiban 
idézi, és teszi szállóigévé. 
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nélkül eleve kudarcra ítélt a legszebb emberi közeledés is. Martin Buber, aki külön 
könyvet szentel az igaz emberi viszonyulásnak, a következőket írja erre vonatkozó-
an: „..az igazi közösség nem azáltal jön létre, hogy emberek érzelmekkel viseltetnek 
egymás iránt (habár persze enélkül sem jöhet létre), hanem a következő két dolog 
által:  mindannyian eleven kölcsönviszonyban állnak egy eleven középponttal, és 
mindannyian eleven kölcsönviszonyban állnak egymással. A második az elsőből 
adódik, de pusztán általa még nem adott. Az eleven kölcsönviszony érzéseket foglal 
magában, de nem az érzésekből származik. A közösség eleven kölcsönviszonyok-
ból épül fel, de építőmestere az elevenen ható középpont.”3 A építőmester el is akarja 
végezni a munkáját, de furcsa módon sok magát keresztyénnek valló ember képtelen 
az épülésre, ellenszegül Istennek. Az ellenszegülés esetenként azzal is magyarázható, 
hogy Isten építő munkáját valami irracionális, varázspálca módján történő beavatko-
zásnak képzeli el, holott Istennek hatalmában áll a leghétköznapibb eszközöket fel-
használni. A tanulás ilyen hétköznapi lehetőség, amely bizony az emberközi kapcsola-
tokra vonatkozó tudás, ismeretek, készségek elsajátítására is érvényes.  

Az utóbbi évtizedekben a magukat lelki embernek vallók körében mintha el-
satnyult volna az emberi kapcsolatteremtés és ápolás tanulásának és tanításának 
gyakorlása. Az ún. világi közegben, például az üzleti világban egyre több mesteris-
kola, és szakirodalom foglalkozik a kérdéssel. A mesés vagyonú John D. Rockefel-
lernek tulajdonítják azt a megállapítást, hogy: „Az emberekkel való megfelelő bá-
násmód képessége éppen annyira megvásárolható árucikk, mint a cukor vagy a 
kávé, és én ezért a képességért bárminél többet hajlandó vagyok kifizetni.”4 Mára 
az egyetemeken a humánerőforrás kezelésének mikéntje egyik fontos kutatási terület. 
A gazdasági és politikai szakirányú képzéseknek, a menedzser-képzésnek elenged-
hetetlen szempontja az emberközi kapcsolatok építése, ápolása. A magukat valame-
lyest is fontosnak tartó cégek rendszeresen szerveznek alkalmazottaiknak ezirányú 
képzést, és lehetőséghez mérten szupervízorokat, mediátorokat alkalmaznak a cé-
gen belüli kapcsolatok „karbantartására”. Siker, sikerkalauz, személyiségfejlesztés, önmeg-
valósítás… mind olyan címszavak, amelyek a könyvesboltok legkeresettebb terméke-
inek a címoldalait ékítik. A jólnevelt magyar református ember, különösen ha 
egyházi körökben ténykedik, mintha viszolyogna a fent leírt tanulási módoktól. 
Vajon mi az oka ennek a visszafogottságnak, elzárkózásnak. Többféle ok közül az 
alábbiakban hármat említek csupán: 

Először: Puszta előítéletek, az amerikanizmus oltárán az érték könnyen elég az 
értéktelennel. A fenti próbálkozások tárgyilagos vizsgálata azt mutatja, hogy nem 
minden törekvés ördögi istentelenség. Érdemes lenne felmérést végezni a fent 
említett sikerkönyvek szerzőiről, de annyi bizonyos, hogy nagyon sok közismert 
név mögött vallástanár, egyházi munkás, vagy éppen valamelyik keresztyén feleke-
zet népszerű lelkésze áll. A sarlatánságok, az isten nélküli próbálkozások mögött 
érdemes meglátni az Isten áldásából fakadó kezdeményezéseket is. Nem szabad 
minden szép és nagyszerű próbálkozást Bábel-tornyának tekinteni.   

                                                 
3 BUBER, Martin: Én és te, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999, 54-55. 
4 HAGEE, John: Bibliai sikerkalauz, Új Spirit Könyvek, Budapest, 2009, 74. 
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 Másodszor: A magyar református keresztyént a neveltetése is akadályozza a 
fentiek elfogadásában. Tisztességes református családban a gyermeket idejében 
alázatra, engedelmességre és elégedettségre nevelik. Isten adja az áldást, ezért nincs 
helye a sikerhajhászásnak. Aki a holland reformátusok által összeállított Kálvin-
teszt5 elvégzésekor legalább 50%-os eredményt ér el, az élet dolgainak elfogadásá-
ban valószínűleg kemény kálvinistaként viselkedik, és restellné, ha valaki olyan 
fortélyokra próbálná megtanítani, amelyekkel elháríthatja az akadályokat. Az ilyen 
ember azonban könnyen áldozatává válhat a nem gyakorló keresztyének cselvetés-
ének. Gyökössy Endre ír egyik példázatában arról a mélyen hívő munkáslányról, 
akit az összeomlás szélére sodort az a felismerés, hogy miközben mindenki helyett 
bevállalt minden kényelmetlen feldatot, a háta mögött a „kis hülye keresztyénnek” 
nevezték. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki kimondja „keresztyén vagyok, de hülye 
nem!”. A kisgyerekek a dackorszakban mindenre nemet mondanak, de a felnőtt 
ember hamar tapasztalja, hogy még akkor is nehéz nemet mondani, amikor a saját 
lelki, testi épsége, vagy maga az emberközi kapcsolat a tét. Az ilyesmit tanulni kell.   

Harmadszor: A társadalmi nyomás is ludas az ellenérzések terén. A siker ajándék-
ként mindenkinek jól esik, de ha valaki keresi, akkor a képzettársítás gyakorta a 
törekvést, a csörtetést kapcsolja hozzá. A tisztességes ifjú nyomban mentegetőzni 
kezd: ”Nem vagyok karrierista…”, holott a Biblia sehol nem dicséri a pipogya frá-
tert, a lusta ténfergőt, hanem a szorgos, határozott és fejlődőképes embert tekinti 
követendő példának. 

 
II. Az Isten és emberek előtti kedvesség bibliai alapjai 
A keresztyén embernek a tanulást mindig érdemes a Szentírás tanulmányozásával 
kezdenie. A kutakodás ebben a témakörben is eredményes. Lukács evangélista a 
gyermek Jézus fejlődésével kapcsolatosan a következőket mondja: „És Jézus gyara-
podott bölcsességben és korban, és Isten és emberek előtt való kedvességben”(Lukács 2,52.)6 
Négyes irányú fejlődésről szól a tömör mondat, egyrészt szól a szellemi, azaz ér-
telmi, másrészt a testi, azaz fizikai gyarapodásról, végül a lelki növekedésről. A 
utóbbi az Isten és emberek irányába történő nyitás, kapcsolatteremtés alapfeltétele, 
az egészséges közösséggé (koinónia) épülés fontos „kötőanyagát” az érzelmi és 
spirituális természet alkotja. A közelmúltban a pszichológia is kezdte felfedezni a 
bibliai emberszemlélet igazságát, és a sokáig agyonhangsúlyozott értelmi intelligencia 
mellett újabban az érzelmi és spirituális intelligencia fontosságáról is beszélnek. Az 
ószövetségi szentíró egy több mint háromezer éves történetben szinte ugyanazok-
kal a szavakkal mutatja be Sámuel próféta fejlődését, mint a Jézusra vonatkozó 
idézet. „…a gyermek Sámuel folyton nőtt és kedvesebb lett, mind az Úrnál, mind az emberek-
nél”(1Sám 2,26.) Jogos a további kérdés, hogy közlebbről mit takar ez a kedvesség. A 
Római levél a kedvességet a Mennyek országával hozza összefüggésbe, az ideális 
létállapotra történő törekvéssel azonosítja. „Mert az Istennek országa nem evés, nem ivás, 
                                                 
5 Holland szakemberek 2009-ben állítottak össze egy tesztet, az ún. „C-Factor” kérdései azt vizsgálják, 

hogy a válaszadó milyen mértékben kálvinista, azaz hogyan halad a genfi reformátor nyomdokain. 
Részletesebb ismertetést lásd a következő világhálós oldalon: http://www.ekd.de/calvin/ 
unterhaltung/c-faktor.html 

6 A bibiai szakaszokat a Kecskeméthy fordítás szerint idézzük.  
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hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a 
Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát töreked-
jünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.” (Róma 14, 17-18-19)7 Az az 
ember, aki igyekszik a földi körülmények között is megízlelni, és másoknak is 
megmutatni a mennyország előízét, kedvessé válik mind embertársai, mind Isten 
szemében. Az ilyenfajta kedvesség része az egészséges ember fejlődésének, kibon-
takozásának. Ősidők óta célja a pedagógiánk ilyenné nevelni az embert, a Példabe-
szédek buzdításai között is szerepel: „...és találj kegyet és jó megértést Isten és ember szeme-
iben” (Péld 3,1-4-10) Az  alábbiakban a Római levél által ideálisnak tekintett célok: 
igazság, békesség és öröm mentén csoportosítjuk a kedvességre törekvés ismérveit. 

 
III. Igazságra törekvés 
„Ne kritizálj, ne ítélj és ne panaszkodj!” – tanácsolja az emberközi kapcsolatok XX. 
századi szakérőinek vezéregyénisége, Dale Carnegie.8 Az amerikai szerző ezzel a 
mondattal a kedvesség egyik kulcsát fogalmazta meg, benne az igazságra törekvő 
magatartás körvonalazódik. A fenti mondat részletesebb kifejtése előtt érdemes 
rákérdeznünk bölcs tanácsainak forrására. A sikeres szakember életrajzából kiderül, 
hogy a főiskolán vallástanári képesítést szerzett, és előadói pályafutását a Y.M.C.A 
felnőttképző tanfolyamain kezdte. Kutatási módszeréhez tartozott, hogy számos 
sikeres személyiség életrajzát, problémamegoldási módszerét vizsgálta. Bátran állít-
hatjuk, hogy nem véltlenszerű tényező, hogy mind Carnegie saját, mind az általa 
vizsgált személyiségeknek az élete vallásos közegben gyökerezik, pályájuk komoly 
tartópillérei az iskoláikból és családjukból magukkal vitt keresztyén értékrend és az 
alapos bibliaismeret. Bizonnyal nem véletlenszerű, hogy tanácsai oly gyakran össze-
csengenek a Szentírás üzenetével.9 A elvilágiasodott közeget célzó könyvkiadók 
valószínűleg nem a fenti adatokkal ajánlják a szerző könyveit olvasóiknak, de ke-
resztyén körökben érdemes tudatosítani ezeket.   
 
III.1. Ne ítélj 
Az ítélkezés felettébb veszélyes vállalkozás, a Biblia óva int az elhamarkodott ítélet-
alkotástól: Ne ítélj, hogy ne ítéltess (Mt. 7,1), „…nincs mentséged te ítélkező ember, mert 
amikort más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, te ítélkező” 
(Róm 2,1). A figyelmeztetések rámutatnak arra, hogy az emberi ítélőerő korlátok 
között mozog, a gyarló embernek nincs teljes rálátása az igazságra, amit lát, azt is a 
maga helyzetén szűri át, torzítja el, képtelen igaz bíró lenni. A bibliai intelmek szál-
lóigeként élnek tovább a nép ajkán: ki mint él, úgy ítél… mindenki magából indul ki…  

                                                 
7 Kiemelés tőlem. 
8 In. CARNEGIE, Dale: Sikerkalauz, Budapest, Minerva, 1990 (Eredeti mű: How to Win Friends and 

Influence People, New York, 1938) 
9 Más kérdés, hogy a emberi kapcsolatok kiépítésére és ápolására vonatkozó, alapvetően jó tanácsokat 

ki milyen cél érdekében használja fel, szerencsés esetben biblikus módon a cél maga a közösség, a 
találkozás öröme, vagy torzult módon eszköznek is használhatják tanácsait kétes értékű célok el-
érésére. (Ennek a gondolatnak a továbbvitele új tanulmányt, gazdasági és politikai etikai kérdések 
fejtegetését igényelné.) 
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A bibliai példázatok pedig ki is ábrázolják az emberi ítéletalkotás torzóit. Az 
ember hajlamos a másik embernek más mércével mérni: a szálka és gerenda (Mt 7,3-
5) valamint a gonosz szolga (Mt. 18, 23-35) példázata arra figyelmeztetnek, hogy 
előbb mindenkinek a maga házatáján kellene rendet teremteni.   

További veszély, hogy kevés az esély arra, hogy az ítélkezéssel valóban jobb be-
látásra sikerül téríteni az illetőt. Tolsztoj a Felámadásban azt láttatja, hogy nemcsak 
az ártatlanul bebörtönzöttek, de a vétkesek többsége is ártatlannak vallja magát. 
Dale Canegie, a téma első szakértőinek egyike pontos felmérésekre hivatkozva 
állítja, hogy a bűnözők többsége meggyőződéssel vallja magát ártatlannak. „Vegyük 
tudomásul, hogy a bírálat olyan, mint a postagalamb. Mindig visszatér a feladójá-
hoz. Vegyük tudomásul, hogy az az ember, akit megbélyegzünk és elítélünk, min-
den bizonnyal igazolni akarja magát, és minket ítél el”.10 A Példabeszédek többször 
is szól az ítélkezés kockázatáról, amely mindig haszontalan vesződés, ha ostobát 
céloz: „Ne fedd meg a csúfolót, mert meggyűlöl téged, fedd meg a bölcset, és megszeret té-
ged.”(Péld 9,8) 

A búza és a konkoly (Mt 13,24-30) példázata az abszolút igzságszolgáltatás föl-
döntúli dimenziójára utal, és türelemre int. Az ember nem látja át a cselekedetek 
miértjeit. „Ahelyett, hogy elítéljük az embereket, próbáljuk megérteni őket. Próbál-
juk kideríteni, hogy miért teszik azt, amit tesznek.”11Dosztojevszkij írásaiban oly 
lélekrehatóan ábrázolja a bűn, ítélet és bűnhődés témakörét, hogy máig felülmúlha-
tatlan az az erő, amellyel megmozgatja olvasói lelkét. Raszkolnyikovot szinte fel-
menti azáltal, hogy az őt bűnbe taszító környezetet és körülményeket ócsárolja. A 
bűnös főhős vezekel, és szenved bűnéért, de az olvasó sem tud szenvtelen szemlé-
lő maradni, mert elgondolkodik azon, hogy ártalmatlannak látszó tettekkel és sza-
vakkal mily könnyű másokat bűnbe taszítani. Az Igét komolyan vevő ember tudja, 
hogy a látványos tettek csupán a jéghegy csúcsát jelentik, mert a mélyben ok-
okozati összefüggések egész szövevénye húzódik.   

Az ítélkezés témakörének egyik bibliai gyöngyszeme a bűnös asszony története 
(Jn 8,1-11.), amelyben Krisztus az embert szembesítette saját esendőségével. A 
felszólításra, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös, az asszony összes 
vádlója eloldalog. A példázat olyan figyelmeztetés, amelynek komolyan vétele által 
minden ember kezéből kihullanak a vád kövei. A költő sem követ tart kezében, 
hanem imára kulcsolja, amikor az ítélkezésről ír: 

  
„Istenem, add, hogy ne ítéljek-/Mit tudom én, honnan ered, 
Micsoda mélységből a vétek,/Az enyém és a másoké, 
Az egyeseké, a népeké./Istenem add, hogy ne ítéljek. 
… 
Mi olyan együgyűen ítélünk/S a dolgok olyan bonyolultak.” 
    (REMÉNYIK Sádor: Ne ítéljek.) 

                                                 
10 CARNEGIE, 44.       
11 CARNEGIE, 52. 
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III.2.  Önmagunk hibáinak beismerése 
A saját hibáikat takargató emberek falat emelnek önmaguk köré. Cselekedetük 
belső mozgatórugója a félelem és bizalmatlanság, rettegnek attól, hogy mások ész-
reveszik gyengéiket, sebezhető pontjaikat, és netalán visszaélnek vele. Szerencsés 
esetben a külső szemlélő jó emberismerő, erős, egészséges személyiség, és képes 
segíteni ezeknek a képzeletbeli falaknak a lebontásában. Ellenkező esetben – ha a 
másik embert is leköti saját kilétének riadalma – a falat valós akadálynak, bevehetet-
len erődnek véli, mert mögötte olyan erényeket sejt, amelyek mellett eltörpülne 
kopott életével, ezért inkább továbbmegy. Századunk egyik legnagyobb kihívása, 
hogy az elmagányosodott embernek legyen bátorsága abbahagyni a bujócskát ön-
maga és mások előtt. Széles kapukat tár az egymásra találás útján, aki meri felvállal-
ni és megmutatni önmagát. Az ilyen ember környezetében sorra veszik le a többiek 
is álarcaikat, és végre egymás szemébe nézve, egymás kezét fogva kezdhetik el a 
bajok hatékony kezelését, a közös megoldáskeresést. Gyökössy Endre a hibák, 
tévedések beismerésének egy másik vetületére utal, amikor frappánsan így fogal-
maz: „Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.”12  
Micsoda felszabadító ereje van az őszinteség ezen formájának, amikor az ember 
önmagával mer szembenézni. A többi ember felé történő nyitásnak valójában ez a 
tükörbenézés az első lépése.  

  
IV. Békességre igyekvés 
IV. 1. Panaszmentes élet 
Az emberek nem szeretik az örökösen panaszkodó társaikat, szívesen elkerülik 
őket. A panaszmentes élet azonban nehéz feladat, olyan különös képességet, viszo-
nyulási módot igényel, amely által az ember függetleníteni tudja magát az életkö-
rülményektől és történésektől. Az emberek fizikai és lelki fájdalomküszöbe változó,  
vannak akik a legkisebb horzsolástól is ájuldoznak, mások zokszó nélkül tűrik a 
mély fájalmat is, de az igazi művészet az, ha ezt nem érzéketlenségből teszik, ha-
nem a belső nyugalmuk kiáradásának következtében. Valamilyen szinten az ember 
életében jelenlevő panasz mértéke az Istenbe vetett bizalom fokmérője. Aki belül 
képes lerendezni Istenével a történéseket, kifele sem fog folyamatosan tüzes pana-
szokat okádni. A magyar irodalomban az egyik legszebb ábrázolása ennek az Isten 
akaratában nyugvó életformának a Móricz Boldog embere. A riportregény főhőse, Joó 
György azzal a kívánsággal megy fel Pestre, író nagybátyjához, hogy írja meg élete 
történetét. A realista író le is jegyzi hiánytalanul a középkorú parasztember meg-
próbáltatásokkal teli életét. A kálvária elbeszélése egy megdöbbentő kijelentés által 
átminősül, panaszlajstromból vigasztaló, példaértékű bizakodássá válik azáltal, hogy a 
főhős ragaszkodik ahhoz, hogy mindent hiánytalanul írjon meg, de azt mindenképp, 
hogy ő mégis egy boldog ember volt. Utolsó mondatainak egyike: „Hálát adhatok az 
Istennek, hogy ebbe a szerencsébe részeltetett, hogy lelki boldogságot adott...”13  

                                                 
12 GYÖKÖSSY Endre: A boldogmondások margójára – Máté ev.5 rész 1-12. In: Ünnep-naptár, szerk. 

Szathmáry Sándor,  Kecskemét, 2002., augusztus 2. 
13 MÓRICZ Zsigmond: Boldog ember, Budapest, Szépirodalmi kiadó, 1976, 234. 
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A mindenkori lelkipásztor és vallástanár reménység szerint szintén lelki bol-
dogságot hordozó ember, azaz hiteles személy. A magánember felvállalhatja a pa-
naszkodó szerepének a kockázatát, de az előbbi tisztségviselők már csak azért sem, 
mert hozzájuk a gyógyulás, a segítés reményével fordulnak az emberek, tehát má-
soknak is sokat árthatnak kóros magatartásukkal. Számukra a tiltott szavak listáján 
kell szerepelnie a: „rémes, förtelmes, borzasztó, rettenetes stb...” kifejezéseknek. 
Ellenkező esetben könnyen megtörténhet, hogy pórul járnak a feléjük bizalommal 
közeledők.14  

Az ószövetségi bölcsességirodalom sok ezer év távlatából mentette át azt a ma 
is helytálló megfigyelést, amelyet minden emberi kapcsolatra vonatkozóan érdemes 
megfontolni: „Jobb a háztető ormán lakni, mint zsémbes asszonnyal és közös házban ” 
(Péld 21,9), „Jobb sivatag földön lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.” (Péld 21,19). 
A bölcselő máshol folyton csepegő tetőhöz hasonlítja az örökösen zsémbelő, zsör-
tölődő asszonyt. A folytonos elégedetlenség olyan idegállapotot eredményez, hogy 
a szenvedő alanyok inkább a lakatlan, kietlen helyet választják, a magányba mene-
külnek. A nyelvre tett lakat, a panaszos indulatok elé állított fék csodákat művelhet, 
a mindenkit elriasztó emberből ismét vonzó embertárs válhat.  
 
IV.2. Dicsérj 
A felületes bibliaolvasó is tudja, hogy a Szentírás többször beszél Isten Igéjének 
hatalmáról, teremtő erejéről. A Biblia azonban az ember ajkáról elhangzó minden-
féle beszédnek félelmetes jelentőséget tulajdonít. „Lépes méz a kedves beszéd, édes a 
léleknek és orvosság a csontoknak.” (Péld 16,24) A szép, a pozitív üzenetet közvetítő 
szavak gyógyírként hatnak.  

Az éles kritika visszatetszést kelt, a panasz unalmas és zavaró, ellenben édes a 
fülnek és a szívnek a hízelgésmentes, őszinte dicséret. „Próbáljuk meg kideríteni a 
másik ember jó tulajdonságait. Azután feledjük el a hízelgést,  tanuljuk meg a be-
csületes, őszinte méltánylást.»Ha valami tetszik, készségesen ismerd el, és nyilváno-
san dicsérd meg«, és az emberek dédelgetni fogják, kincsként őrzik majd, egész 
életükön át  ismételgetik a szavaidat évtizedekkel azután is, amikor te magad már 
régen elfeledted őket.”15 A fenti tanács megvalósításában egyrészt akadály az ember 
önnön hiúsága. Sokan azt gondolják, hogy felnőttként, vagy az ő hatalmi pozíció-
jukban szégyen a kisebbektől tanulni, és akkor is sunyítva hallgatják el a dicséretet, 
amikor valami számukra is ismeretlent tapasztalnak, hogy a látszatát is elkerüljék 
saját tudatlanságuknak. Sokan kényelmetlennek érzik, ha egy őszinte bók kapcsán 
elárulják, hogy valami még az ő szemükben is érték. Jaj annak a papnak, aki elfelej-
ti, hogy a jó pap holtig tanul.  Az igazán bölcs ember még a legkisebbtől is képes ta-
nulni, és senkitől sem veszi el az adás örömét. Mindenki szereti, ha méltányolják 
azért, amit nyújtani tud. A gőgös elutasítás helyett érdemesebb az elfogadó szerete-

                                                 
14 A gyülekezeti tagokat és a tanítványait folytonos panasszal agyoncsapó lelkész és tanár a közismert, 

és tanulságos történetre emlékeztet. Egy városban nagy hangon reklámozzák, hogy megérkezett a 
híres gyógyító. A púpos dicsekszik is a sántának, hogy őt meggyógyította. A sánta is odabiceg ké-
rőn, mire a gyógyító megkérdi: – Sánta, van púpod? – Nincs –felelte sietve.– Akkor nesze, legyen 
neked is. 

15 CARNEGIE, 65. 
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tet gyakorolni, mert az elismerés nyomán boldogság jár. Akadályt jelenthet másrészt 
a túlzott puritánság, amikor a kedves szavakat is felesleges hiúságokként száműzik. 
Feddhetetlen, Isten törvényeihez igazodó keresztyén családokban gyakran tapasz-
talható egyfajta sivárság, komorság. A Biblia kijelentéseit könnyű félreértelmezni, 
az egyoldalú megközelítés, a részletek kiragadása bizonyos parancsok abszolutizálá-
sához vezethet. A Lk 17, 10-ben olvasható tanácsot nem szabadna egyedüli életelv-
vé tenni: „...mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk 
cselekedni, azt cselekedtük.” Krisztus ebben az igeversben és az előzőekben óva int 
attól, hogy valaki is üdvszerzőnek tekintse a cselekedeteket. A jó cselekedet, az 
Istennek tetsző életforma természetesen azonnal értékét veszti, ha puszta érdem-
szerzés szándékával történik. A jó cselekedetek a megváltott ember hálájának, 
örömének a kifejezői kellene, hogy legyenek, ezért is veszélyes, ha ehelyett egy 
nyomasztó kötelességtudat veszi át az irányítást. A fenti mondat eloszlatja a hiú 
elvárásokat, de a teljes kép kedvéért érdemes odafigyelni Krisztus más megnyilvá-
nulásaira is, például arra, amikor a tálentumokkal jól gazdálkodó szolgát azonnal 
megdicséri, és elismerésként kiteljesíti a megbízatást: „Jól vagyon jó és hű szolgám, 
kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután...” (Mt 25,21.)  

Mások dicsérete, munkájuk méltányolása nélkül nehéz kapcsolatot teremteni 
egymással. A dicséret az egymásra figyelés egyik jele, általa érzékelteti az ember, 
hogy észrevette azt, ami az embertársa számára fontos. Világunk tele van párhuza-
mos életekkel, találkozások, metszéspontok csak akkor jöhetnek létre, ha az embe-
reknek sikerül közeledniük egymáshoz. A kapcsolatfelvétel nagy mesterének, Kier-
kegaardnak tudatosan használt „munkamódszere”, hogy beszélgető társainak elébe 
siet, odalép hozzájuk, és előbb arról a kérdésről beszélget velük, amely azokat leg-
inkább foglalkoztatja, ezért nem átallja megdicsérni a kofa salátáit, vagy a pék cipóit. 

 
IV. 3.  Mások gondolatainak, vágyainak tiszteletben tartása 
Részben már az előző témakör is érintette, hogy a jó kapcsolatra vágyónak el kell 
ismernie a másik ember fontosságát. Keresztyénség, konfucionizmus, buddhizmus 
tanítása összecseng abban az alaptételben, hogy: „Amit akartok azért, hogy az emberek 
ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.”(Mt 7,12) 

Az elvakult ember azonban hajlamos nem észrevenni a másik ember érdekét, 
ezért állította Gyökössy, hogy: „Boldogok akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert 
békesség lesz körülöttük.”16  

A magyar pasztorálpszichológus a mások igazának elismerése nyomán járó ha-
szonként a békességet emeli ki. Carnegie a másik ember szemszögéből történő látás 
képességének hasznaként a sikert nevezi meg, Henry Fordot idézi ezzel kapcsolato-
san: ,,Ha a sikernek egyáltalán van titka, ez abban a képességben áll, hogy észreve-
gyük a másik ember szempontját, és a dolgokat egyszerre nézzük az ő oldaláról 
meg a magunkéról is.”17 

M. Buber filozofikus szövege néhol nehézkes, de az alábbi megfogalmazásból 
kristálytisztán csendül fel a másik ember fontossága, a találkozás jelentősége: „A Te 

                                                 
16 GYÖKÖSSY, i.m. Ünnep-naptár, augusztus 2 
17 CARNEGIE, 71. 
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kegyelem által találkozik velem – hiába keresném, hogy megtaláljam... Az Én-Te 
alapszót csak egész lényével mondhatja ki az ember. Önmagam egész lénnyé kon-
centrálódása és összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet 
nélkülem. A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden 
valóságos élet: találkozás”18 A kegyelemnek ezt a megnyilvánulási módját is könnyű 
eljátszani, még akkor is, amikor látszatra, formailag minden előírásszerűen történik. 
„A Te-hangot hangképző szerveinkkel létrehozni még egyáltalán nem jelenti az 
otthonosságból kilendítő alapszó kimondását, s még a szerelemmel elsuttogott Te 
is veszélytelen, amíg komolyan nem jelent mást, mint: tapasztalást és használást.”19 
Valóban nagyon gyakori hiba, hogy az ember csak formailag mondja ki a „te” szót, 
csak üres formulákat szajkóz, de mögötte teljes érdektelenség lappang. A  felületes 
kommunikációra jó példa az alábbi történet.  Egyik tanárunk20 elmesélte, hogy 
gyülekezeti lelkész korában igyekezett a közösség hétköznapi teendőiben is osztoz-
ni, így szorgalmasan kapálgatott a szováti parókia kertjében. Az arrajárók sorra 
köszöntek, ő böcsülettel fogadta, és mindenki megkérdezte, hogy mit csinál, de a 
válaszra szemmel láthatólag már nem is figyeltek. A következő atyafinak nem azt 
válaszolta, hogy „kapálgatok”, hanem „épp most készülgetek felakasztani maga-
mat”. A döbbenetes eredmény nem maradt el, merthogy az érdektelen „kíváncsis-
kodó” automatikusan válaszolta, hogy „kell is azt, kell is azt Tiszteletes Úr”, és 
továbbment, mint aki jól végezte dolgát. Ismert egy válaszlehetőséget, és más már 
nem is érdekelte. A két malomban őrlő kommunikációról a nép ajkán is fennma-
radt a következő jellegzetes párbeszédminta: „– Jó napot néni! – Kapálok. –  Hány 
óra? – Ezt a sort egészen, a másikat félig.” A példamondatok banálisak, szemlélete-
sek, de a művelt rétegek legkörmönfontabb mondatai is elsüvölthetnek így egymás 
mellett, ha a beszélgetőtársak csak magukra figyelnek. 

 
IV.4.  Kerülni a vélemények viadalszerű ütköztetését 
A fenti jó tanács hasznos mind a tanár, mind a lelkipásztor számára. Gyerekes vi-
selkedésre vall, amikor valaki mindenáron diadalmaskodni akar, és valami mélyről 
jövő állati ösztönre hallgatva környezetét folyton le akarja dorongolni. Az osztály-
teremben előbb-utóbb fagyos lesz a légkör, ha a tanár folyton megszégyeníti a diák-
jait, ha visszaél többletismeretével, és folyton ütközteti a diákok véleményét a saját-
jával. A tanárnak egyik feladata, hogy szóra bírja a tanítványait, véleményformálásra 
késztesse őket. Tanítási cél az is, hogy a diákok megtanuljanak érvelni, képessé 
váljanak alátámasztani gondolataikat. A kísértés abban rejlik, hogy a diákból elő-
csalt gondolatok a tapasztalt tanítónak könnyű prédát kínálnak, márpedig ezzel a 
kiszolgáltatott állapottal nem szabad visszaélni, hanem kíméletesen kell a beszélge-
tőtársat a helyes irányba terelni. A lelkipásztor hivatalánál, képzettségénél fogva 
jártasabb hitkérdésekben, mint a legtöbb gyülekezeti tag, ezt el is várják tőle, de az 
végzetes hiba, ha visszaél tudásával, és kioktató, megszégyenítő stílusban közli 
véleményét. A vezetői szerepkör önmagában véve is hordozza az ilyenfajta tévedé-

                                                 
18 BUBER, 15. 
19 BUBER, 43. 
20 KOZMA Zsolt használta szemléltetésként poimenika órán. 
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sek lehetőségét. Jó példa a veszélyforrásra a presbiteri gyűlés, ahol a lelkipásztor 
elnököl. Szerencsés esetben ügyes moderátor, és vigyázó szeretettel irányítja a be-
szélgetést, de pokollá változtathatja a tárgyalást, ha kiélezi a véleménykülönbsége-
ket, sőt maga is hiún ragaszkodik a saját igazához.   

Einsteinnek tulajdonítják azt a gondolatot, hogy: Az ostoba belegabalyodik, az ér-
telmes próbálja megoldani a konfliktusokat, a zseni elkerüli azokat. Az ószövetségi hiten 
felnövekedett tudós bölcs mondásának gyökerét megtaláljuk a Péld 17,14-ben: 
„Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond, patvarkodik.”  Nagy 
Sándorról feljegyeztek egy történetet, mi szerint közölték vele, hogy a jóslat értel-
mében a világ ura lesz, aki megoldja a gordiusi csomót. Az ifjú hadvezér nem sokat 
habozott, fogta a kardját, és kettészelte a csomót. Cselekedete sokmindent szimbo-
lizál, egy kis merészséggel úgy is értelmezhető, hogy nem szabad túl sok időt és 
energiát pazarolni értelmetlen cselekvésekre. 

Balgák persze mindig voltak, a buta, üreslelkű emberek folyton veszekednek, 
keresik az ütközési felületeket. A bölcsesség tanítója az ellenkezőjére buzdít: „Ne 
perelj senkivel ok nélkül, ha nem követett el rosszat ellened.”(Péld 3,30.) A békességre 
igyekvés az egyik legfontosabb keresztyén erény. 

 
IV.5.  A szelíd viszonyulás csodákra képes 
Elöljáróban lássuk Esopusnak, a Kr.e. VI. században élt tudós rabszolgának a sze-
lídség erejéről szóló tanmeséjét, Az napról és az északi szélről című fabulát:  
 

Vetekednek vala egymással a nap és az északi szél, mellik volna másiknál 
erősb. És úgy végezék a dolgot, hogy az úton menő emberen késértenék 
meg erejeket, és az lenne a nyerettes, ki köntesét vele le vetethetné. Az 
északi szél, kinek Boreas neve, kezde keményen és hidegen fúni az úton 
járó emberre, de amaz azért útát el nem hagyá, hanem öltezetit meg 
kettőzteté. A nap is annak utána elő járula, és lassan lassan a ködös 
homált mind el tisztítá, és féneit teljességgel ki bocsátá. Kezde az ember 
hevilni és verítezni. És mikoron mene, talála egy árnékos fát, ott köntesét 
le veté és meg nyugovék. És ezenképpen a nap nyeré az pályát. 
Értelme: Ne siess hirtelenkedni, és mindennel vetekedni, Mert eszesnek leg 
előszer azon kell elmélkedni, Ha meg lehet tőle, min akar incselkedni.21 

 
Mindenkinek szíve joga kiválasztani, hogy a fabula melyik szereplőjével azonosul, 
tomboló északi szélként küzdi végig az életet, vagy szelíd napsugárként halad az 
útján. A vallástanár, különösen kamaszok között, aligha ér célt erőszakos, tekintély-
elvű, parancsoló magatartással. Tanítását, véleményét nem szabadna ráerőltetnie 
senkire, mert vagy azonnal ellenállásba ütközik, vagy az első óvatlan pillanatban 
szétszélednek a tanítványok. A szelídlelkű tanár ehelyett arra használja energiáját, 
hogy mondandója iránt felkeltse hallgatósága érdeklődését, és felmutassa számukra 
a követés lehetőségét. Az ilyen tanár köré előbb-utóbb kitartó csapat formálódik. A 

                                                 
21 ESOPUS fabulái : mellyeket mastan újonnan magyar nyelvre fordított Pesti Gábriel,  Budapest, Magvető, 1980., 42. 
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lelkipásztor munkája is hatékonyabb, ha szavai szelíd napsugárként áradnak a gyü-
lekezet felé. Az ilyen szavak világítanak, azaz utat mutatnak, melegítenek, azaz vi-
gasztalnak, de még égetni is tudnak, ha a fájó sebeket, a bűnöket érintik. A dörge-
delmes prédikációk azonban inkább ellenkezést szülnek, a folyton ostorozó szavak 
hallatán az emberek védekezni kezdenek, vagy begubóznak, vagy visszafeleselnek. 
A Biblia ezzel kapcsolatosan is csodálatás útmutatást nyújt: „Gyengéd felelet elhárítja a 
felgerjedést, bántó beszéd pedig haragot idéz fel. A bölcsek nyelve tudományt szépít, a dőrék szája 
bolondságot bagyog.”(Péld 15,1-2. )  

A mindenkori nevelő hajlamos az újabb nemzedékek életét szembeállítani a sa-
ját egykori valójával. A békesség érdekében száműzni kellene a olyan mondatkez-
dést, hogy: „bezzeg az én időmben”, mert az önérzetében sértett kamasz számára 
felér egy csatakiáltással, párbajra hívással az ilyenszerű hasonlítgatás. A kihívó fel-
vezetés után már akármily szépen szólhat a beszélő, a felbőszült hallgatója úgysem 
fogja hallani.  

A tilalmak listáján szerepel az általánosítás és a különféle bélyegek rásütése a 
diákokra. Tanulságos egy tízéves találkozón elhangzott visszaemlékezés, amelyen az 
egykori diákok elmondták, hogy miként lett egyre ellenszenvesebb a népszerűként 
induló idős tanár. Előadásában egyszer az Isteni színjátékra utalt, de gyorsan hoz-
zátette, hogy:  „Ja, maguknak hiába mondom, nem olvasták Dantét”. Az általánosí-
tás tipikus hibája, akik valóban nem olvasták a zseniális firenzeit esetleg közönnyel 
hallgatták a lesújtó véleményt, de akiket igaztalanul érintett a vád, csalódtak benne. 
Az alábbi kijelentésével pedig elérte, hogy minden hölgy hallgatója bosszúsan for-
dult el tőle: „a történelem érthetetlen a földrajz nélkül, ezért ajánlom a térkép ta-
nulmányozását, de ehhez sajnos a gyengébb nemnek nincs érzéke...” Az általánosí-
tás és a bélyegzés felháborítja az igaztalan váddal illetett embereket, és sötét 
ármányként kezdi ki a legszebbnek induló kapcsolatokat is.  

  
V. Az öröm kiteljesítése 
V.1. Több lehetsz, avagy pozitív projekció: 
Az előző alcímnél tárgyalt gondolatsort kiegészíti az a tanács, hogy nem elég az 
igaztalan vádak kiiktatása, nem elég a hibák kíméletlen kipellengérezésének kerülé-
se, de egy további lépést is érdemes megtenni. A megelőlegezett bizalom mindig 
kamatozó az emberi kapcsolatokban. Goethe a lényegére tapint a pozitív viszonyu-
lásnak: „Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá 
tesszük. De ha olyannak vesszük, mint amilyennek lenni kell, akkor azzá tesszük őt, 
amivé lehetne.”22 Két évszázaddal később a pszichológiai kutatások is alátámasztják 
az ún. pozitív projekció23 jótékony hatását. Krisztus is ezt teszi, amikor Péternek 
azt mondja, hogy: „Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti: 
Kőszikla” (Mt. 16,18) Krisztus tudta ugyan tanítványáról, hogy félelmében három-
szor is megtagadja őt nagycsütörtök éjjelén, de látta benne azt a lehetőséget is, 
amellyel idővel felnő a nevéhez, a feladatához, és az egyház földi megalapozója 

                                                 
22 GOETHE, J. Wolfgang, In: Szivárvány-naptár, szerk. Szathmáry Sándor, Budapest, 1998., szept-

ember 6. 
23 GYÖKÖSSY Endre: Magunkról magunknak, Budapest, Ref. Zsinati Iroda, 1989., 78.  



Püsök Sarolta 

42 Sárospataki Füzetek 2010/4 

lesz. Krisztus magdalai Máriához, a bűnös nőhöz is bizalommal fordult, így vált 
belőle egyik leghűségesebb követője, aki többé nem tért rossz útra. Cervantes Don 
Quijotejának Dulcineája is utcalány volt, de ő a tisztaság megtestesítőjét látja ben-
ne.  Végzetes hiba, amikor a tanár idejekorán „leírja” a diákjait, mert ezáltal a sem-
mivé válásra kárhoztatja őket.  Amennyiben meglátja bennük a jövendő dalnokait, 
előbb-utóbb valóban öröméneket fognak zengedezni életükkel. 

 
V.2.  A kényelmetlen tanári feladat 
A tanár számára örök dilemmát jelent a „Hogyan mondjam el neki, hogy tévedett?” kér-
dés, de a szükséges kritika/bírálat gyakorlásának is vannak segítő szabályai.   

Első számú tanács, hogy a kritikát érdemes dicsérettel kezdeni, mert az elismerő 
szavak fájdalomcsillapítóként hatnak a kilátástalan helyzetben, elviselhetőbbé teszik 
kellemetlen tények közlését. Óriási műhiba a megfontolatlan lebecsmérlés. Sok 
híres személyiségről feljegyezték, hogy majdnem kisiklott pályájuk, amikor meg-
semmisítő kritikával illették őket. Caruso énekesi, Dickens írói pályája forgott koc-
kán a rosszul elhangzott, és túlzó kritika miatt. József Attila is nehezen lépett túl a 
Holger Antal féle elutasításon. Szerencséjükre volt aki hitt bennük, és a remény 
utolsó lángocskáját felgyújtotta. 

Másodszor tiltott listára kell kerülnie az „igen, de” szófordulatnak, helyette taná-
csosabb az „és mennyivel inkább...” mondatrésszel felvezetni a vitatott kérdéseket. 
Néhány szó kicserélése által a hallgató azt érzékeli, hogy nem a teljes munkájának 
az elvetése történt, hanem a kiegészítése, jobbítása. 

Harmadszor tilos bárkit is megalázni, kipellengérezni (kiprédikálni – főleg teme-
tésen). Legtöbb ember nehezen tűri, ha mások előtt olvassák fejére a vétkeit, téve-
déseit. Az Ószövetségben a bűnbak fejére tették a kezüket a vének, ráolvastak 
minden bűnt, majd kiűzték a pusztába, ahol Belzebub prédája lett. Az osztálykö-
zösség előtt megszégyenített gyermek, az igehiretésben kártvallott felnőtt kétségbe-
esésében szörnyű tragédiák irányába sodródhat. A megalázott, közutálatnak kitett 
ember könnyen belepusztulhat sérelmeibe.  „Élet és halál van a nyelv hatalmá-
ban...”(Péld 18, 21.) A szóló felelőssége óriási, halálba taszíthat, vagy megelevenít-
het. „Aki megőrzi száját és nyelvét, nyomorúságoktól őrzi meg magát.”(Péld 21,23.) A meg-
gondolatlanul kiejtett szavakkal mind magát, mind embertársait bajba sodorhatja az 
elővigyázatlan.  

Végül, de nem utolsósorban vigyázni kell arra, hogy a hibák felsorolása helyett 
inkább a jóra ösztönözés legyen túlsúlyban. Sokszor egy parányi biztatás elég ah-
hoz, hogy valakinek az életét megmentse. Az ember miközben másokat jóra sarkall, 
hozzájárul ahhoz, hogy a világban kiteljesedjen az öröm.  
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Abstract 

 

Wachsen im Gefallen bei Gott und den Menschen – 

Wirksame Bildung und Entwicklung der Beziehungen 

in der Arbeit der Pfarrer und Religionslehrer 

 
Man sollte für die Pfarrer und Lehrer unterrichten, wie man sich zu den Menschen 
verhalten soll. Neben der kognitiven Intelligenz ist besonders wichtig die emotio-
nelle und spirituelle Intelligenz. Die Bibel nennt die zwei leztere Formen der Intel-
ligenz „Gefallen bei Gott und den menschen.” Man kann dieses Gefallen gemäß Röm. 
14,17-19 mit einer Bestrebung identifizieren. Das Ziel dieser Bestrebung ist ein 
Wesen, welches ist in seiner Vollkommenheit das Paradies selbst, wo die Gerech-
tigkeit, der Frieden und die Freude herrschen. Samuel (1 Sam 2,26) und Jesus (Lk 
2,52) sind Beispiele des Gefallens. 

Die Parameter der Gerechtigkeit: Vermeidung der Kritik/Rüge; Anerkennung eige-
ner Fehler. 

Die Parameter des Frieden: Beschwerdefreies Leben; oftmalige Lobsprüche; Fä-
higkeit auch aus der Sicht der Andere zu sehen, d.h. Berücksichtigen die Gedanken 
und Wünsche der Mitmenschen; Verbeugung der Konflikte; sanfte, vorurteilslose 
und verständnisvolle Bezogenheit zu den Menschen. 

Die Parameter der Freude: positive Projektion, d.h. angezahlte Zuversicht; objek-
tive Kritik, ohne Demütigung; Verbesserungsvorschläge sollen mit der Hervorhe-
bung der Werte zusammengeknüpft werden.  

 
 
   



 

 

 


