
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

A fogyatékos Isten1 – avagy az integratív 
valláspedagógia alapelvei

BUDAY KORNÉLIA

(Közlésre érkezett: 2002. november 18.)

A közös tanulásnak új formáit kell felfedeznünk, s ez különösen is érvényes a
hitoktatásra-nevelésre, ami az ún. rendszerváltozás óta az iskolai tanrend szerves
része lett. Az integratív valláspedagógiát megalapozó két kiindulópont a peda-
gógia és teológia, melyek az elméleti képzés alkotóelemei is egyúttal. Elöljáróban
azonban érdemes leszögeznünk, hogy a vallási nevelés módszertani leírása nem
felekezethez  kötött,  hanem felekezeteken  felül  álló  didaktikai  megközelítés  és
ugyanakkor a felekezetek közötti lehetséges együttműködést segítő tényező. Ez
azt is jelenti, hogy az egy fedél alatt élő, de mégis különféle emberek együttélé-
séhez hasonlóan – a szélesebb értelemben vett ökumené égisze alatt – az egyházak
e téren is tanulhatnak egymástól. Ezen írás abban a reményben születik, hogy a
közös életterek és élethelyzetek reális-humánus értelmezése, megértése és keze-
lése a felekezetközi kölcsönös támogatás modelljévé válik.2

A fogyatékosság korábbi negatív zsidó-keresztény értelmezései – melyek igen
széles skálán mozognak – a fogyatékosságot ördögi származékként, netán a szülői
bűnök következményeként, esetleg hitpróbaként, vagy, ami még felháborítóbb
hazugság,  az  Isten  különös  szeretetének  megpróbáló  jeleként  interpretáló  el-
méletekig –, revideálásra szorulnak.  A világon élő hatszázmillió – ebből 300
millió  Ázsiában (köztük 70 millió  gyermek),  60 millió  Európában, 50 millió
Afrikában, 43 millió az USA-ban, 34 millió Latin-Amerikában élő3 – sérült ember
számára ezek a válaszok semmilyen kiutat nem mutatnak. A legtöbb sérült ember
a társadalmi megbecsülés elégtelensége miatt  nem rendelkezik megfelelő ön-
ismerettel, ön-bizalommal és ehhez szükséges ön-tudattal! Ehhez nagymértékben

1 A kifejezést Eiesland-től (1994) kölcsönöztem.
2 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland 1994, 65
3 Vö. Unesco-Report 1995
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hozzájárul  korunk  „test-politikája”,  melynek  ideálja  a  (nem létező)  „tökéletes
test”.4 A keresztény hagyomány föltámadt Krisztusa evvel szemben a „fogyatékos
Isten”. A keresztény teológia mint inkarnációs teológia (~ a test teológiája) evvel
a fogyatékos Istennel való találkozásra épül, ami elementáris erővel vonja maga
után  az  olyan  őseredeti  keresztény szimbólumok és  rituálék  újrafölfedezését,
melyekben mindenkinek helye van! Az olykor előítéletes és kirekesztő egyházból
miért ne válhatna egy, a társadalmi fejlődést elősegítő, a minden ember teljes,
intenzív részvételét manifesztáló közösséggé?

Az igazságosság megvalósulása

Igazságosság csakis odafigyelésből születhet. Gyakran észre sem vesszük, hogy a
sérült emberekért való kiállásunk nem mindig az ő érdekeiket szolgálják... Hely-
zetüket  a  közösségben  kegyelmi  ajándékként  értelmezzük,  noha  ők  nem
föltétlenül „szentségként” – főleg nem mások megszentelődésének eszközeként –
akarnak csupán jelen lenni az egyházban, hanem a közösség teljes értékű embe-
reiként, tagjaiként.

Az igazságos odahallgatás többek között azt jelenti, hogy fölismerjük és ne-
vén nevezzük a sérültek világszerte katasztrofális helyzetét, és aktív szolidaritá-
sunkról biztosítjuk azokat, akiket sérülésük miatt a mai napig taigetosz-i szigorral
akarnak elpusztítani vagy hagynak meghalni, akik gyakorta válnak kiszolgálta-
tottan gondozóik szexuális tárgyaivá, vagy akik a világpolitika mérhetetlen ön-
zése miatt eleve minden segítségtől meg vannak fosztva.

További nehézséget jelent a biztos és tartalmas munkahelyek megteremtése.
Az egyházaknak reagálniuk kellene arra a helytelen társadalmi képzési politikára
(mert ez elsősorban nem pénz kérdése!), mely a sérültek emberhez méltó neve-
lését, ellátását és munkalehetőségeit teljességgel akadályozza.

Különösen kényes terület a sérült emberek intimitás-igényének kérdése. Ta-
nulmányok sora számol be arról világszerte, hogy a nem sérültek félnek a sérült
ember  túlzott  ragaszkodásától,  függésétől,  amely szorongások csak erősítik  a
kapcsolatok kiépülésének korlátait. A sérült ember izolációja, az intimitás hiánya
és az ebből következő mély fájdalom akuttá, folyamatos gyásszá válik. A negatív
klisékben gyökerező tudattalan reakciókat és hozzáállásokat morális felelősség
terheli. Avval mentegetőzhetnénk, hogy a tudattalan, ösztönös reakciókért ugyan
ki vállalhatna felelősséget. Már az is felelősség kérdése azonban, hogy mennyire
vagyunk hajlandóak beidegződéseinket kiemelni a tudattalan sötét világából. Az
ösztönös  ugyanis  gyakorta  generációk  során  beépült  tanult  folyamatok
eredménye,  s ha hibás, akkor korrekcióra szorul.  Újra kell tanulmányoznunk,

4 Vö. „Barbie baba”-kultusz...
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tanulnunk és tanítanunk viselkedésformáinkat,  s a hátterében meghúzódó meg-
győződéseinket.

Ebben égetően fontos szerepe volna a médiának, ami ugyancsak hajlamos
sztereotípiákban ábrázolni a sérült ember világát. Vajon van-e ellenszele, kortárs
teológiai  válasza egyházainknak a populáris,  de nem föltétlenül reális média-
üzenetekkel szemben?

A gyógyítás teológiája

A német nyelvben a  „heil” (ép, egészséges, gyógyult) és a  „Heil” (boldogulás,
üdvözülés) kifejezések azonos tőről fakadnak, s egyúttal utalnak arra az érdekes
szempontra,  hogy a  gyógypedagógia-történet  (Geschichte  der Heilpädagogik)
tulajdonképpen mintegy szekularizált üdvtörténetként (Heilgeschichte) is értel-
mezhető lehetne.5 Mit jelent ez a gyakorlatban, különös tekintettel az egyházakra?

Jelenti a szokványos  liturgikus elemek (a jelenlegi, de középkori gyakorlatra
visszavezethető egyházi rituálék nemhogy a sérült embert nem szólítják meg, de
alapvetően elbeszélnek minden ma élő ember feje fölött), a  liturgikus tér (ami
legtöbbször egyáltalán nincsen tekintettel a sérült ember közösségen belüli spe-
ciális  igényeire),  a  vallási  képi  megjelenítések (amelyek  leginkább  a  nyugati
középosztálybeli fehér férfit teszik meg normává és fejlesztik ideállá) felülvizs-
gálatát. Ennek kiindulópontjai csakis konkrétan az „itt és most” emberei lehetnek.
Az egyházi  rítusok eredetileg a gyógyulást  hangsúlyozták,  a pozitív én-képet
erősítették („Isten  látta,  hogy mindaz,  amit  alkotott,  jó”,  olvassuk a  Teremtés
könyvének 1. fejezetében). Ugyanerre az együttműködésre van szükség ma is:
olyan atmoszféra kialakítására, melyben az emberi fájdalmak, nehézségek és nem
várt  örömpercek  egyaránt  helyet  kapnak  a  közösségben  és  annak  liturgikus
kifejezésformáiban is.

Ennek legnagyobb akadálya a „mennyek országának” utópikus értelmezése,
mely a testi valóságot leértékeli, vagyis a tökéletes test paradicsomi mítoszának
rendeli alá. Nem számol a végesség realitásával, ami többek közt azt jelenti, hogy
nem vagyunk istenek,  hanem földi  valóságba  ágyazott  emberek,  akik  számára
csupán kísértésként hathat  az  a szemlélet,  mely szerint  testi-lelki  határaink a
„másvilágon” elmosódnak, azoknak helyük nincsen. Az inkarnálódott Isten azon-
ban  éppen erre  a  csúsztatásra  („élet-hazugságra”?)  akart  rámutatni:  utópiánk
következménye, hogy embertelen terveket és elvárásokat állítunk másokkal és
magunkkal  szemben,  melyek  behatárolt  realitásaink  elfogadása  helyett
elérhetetlen és természeténél fogva kudarcba fulladó ideákhoz vezet.

Nem  akarok  azonban  a  teljes  mítosztalanítás  hibájába  esni  avval,  hogy
elvitatnám a mindig jobbra törekvés perspektíváját. Éppen ez adja a feszültséget:

5 Vö. Möckel 2001, 41-57
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miközben  hajlandóak  vagyunk  szembenézni  önmagunk  valóságával  (jelenti
egyfelől a szülők-segítők-nevelők-lelkipásztorok-stb. realitásérzékét, ami egyúttal
alapja a sérült ember számára közvetíthető reális látásmódnak), van bátorságunk
– de soha nem utópikus szélsőségekbe zuhanva – merész képzeletünkre6 hagyat-
kozni. Ez természetesen mindig rizikóval jár, ami viszont ugyanakkor alapvető
emberi tapasztalat és szükséglet születésünktől fogva. A változás, változtatás, a
megszokottból történő kilépés mindig kockázatos, de az új utak fölfedezésének, a
megélt remény fönnmaradásának ez az egyetlen módja. Különösen is érvényes ez
olyan,  könnyen  rutinszerűvé  váló  környezetben,  ahol  sérült  vagy krónikusan
beteg  emberek  élnek  együtt.  Vajon  van-e  a  gyógypedagógia  és  az  integratív
valláspedagógia képviselőinek saját, már jól felépített elméleteit új lehetőségek,
az  élet  fokozottabb  igenlése  irányában  kockáztatni?  Tudjuk  ugyanis,  hogy a
kirekesztő magatartások egyrészt  mindig máshol húzzák meg és evvel  relati-
vizálják a  normalitás határait,7 másrészt mindig visszaütnek, és saját kirekesz-
tődésünkhöz, gettósodásunkhoz vezetnek.

Pedagógiai szempontok

Az integratív nevelés-oktatás leginkább hangsúlyozandó szempontja a kognitív
tanulás mellett különös jelentőséggel bíró érzelmi-társas tanulás, ami egyszerre
feltételezi a  különbözőség elfogadásának és a tanulási folyamat  közösségi for-
máinak  együttes  jelenlétét.  A gyerekcsoport  heterogenitása  tehát  nem  kire-
kesztésként, hanem a tanulási folyamat lehetőségeként értelmezendő jelenség. Ez
a fajta hozzáállás nem csupán a személyfejlődést gazdagítja, de – ami még fonto-
sabb – az egyén életét igenli. Az integratív nevelői munkának ezért egyszerre kell
lehetővé tennie az egyén fejlődési ritmusának és a tanulói együttműködésnek
érvényesülését.8 A belső differenciáltságra alapozott közös tanulási folyamat során
a  személy  szerepe  felértékelődik.  Jó  esetben  ez  egyrészt  az  általános  teljesít-
ményt  célzó  normák relativizálódását,  másrészt  a  sajátos  képességekre történő
odafigyelést vonja maga után. Ebben a helyzetben elsajátítható a helyesen értel-
mezett  segítőkészség és önállóság, ahol helye van az érzelmeknek, a nyitott-
ságnak, és ezáltal olyan fájdalmas élmények is realizálódnak, mint a betegségek,
testi-lelki-értelmi sérülések, pszichikai és társadalmi szükségletek. A gyász és
öröm, a harag és türelem, a bátortalanság és remény érzései csak akkor élhetőek
meg és dolgozhatóak föl azoknak teljességében, ha teret kapnak, ami különösen
hangsúlyos feladata a vallási oktatásnak-nevelésnek!

6 Nancy Eiesland ezt „risky imagination”-nek nevezi, in: Eiesland – Saliers 1998
7 Vö. Gryneaus 2000, 35, 59
8 Feuser – Meyer 1987, 12; vö.: Feuser 1995 és Eberwein 51999
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Teológiai szempontok

A valláspedagógia  elválaszthatatlan  kapcsolatban  áll  az  integrációs  pedagógia
elvével.  Az  integrációs  elv  esélyegyenlőségből  kiinduló  emberképét  a
valláspedagógia is magának vallja (kellene vallania...).

A biblia  kezdetén  olvassuk,  hogy amit  Isten  alkotott,  JÓ,  az  ember  Isten
hasonlóságára és  személyes  társkapcsolatra  teremtetett  (Ter 1).  Martin  Buber
szavaival: az Én a Te által lesz Énné9. Ez a mondat egyszerre utal az emberi kap-
csolatok vertikális (Isten-ember) és horizontális (ember-ember) síkjára, egyúttal
kifejezi a személyek egyenlőségét és megkérdőjelezi azok bárminemű alá-fölé-
rendelődését, hierarchiáját. Ezért a valláspedagógiának következetesen, kiemelten
hangsúlyoznia kell az emberek egyenlő fontosságát és értékét, és támogatnia kell
ezen  egyenértékű  személyek  közt  fölépülő  szimmetrikus  (!)  dialógust.  Az
egyenlőségbe vetett hit segít a valóság megítélésében és értékelésében, ami által
a vallási, társadalmi és politikai életből meghatározott személyeket kirekeszteni,
helyzeteket  dominálni  szándékozó  csoportok  és  szellemi  irányzatok  meg-
kérdőjelezhetőek  (és  megkérdőjelezendőek).  A valláspedagógia  impulzusokat
adhat  egyes  élethelyzetek  kritikus  komolyan  vételével  és  egyes  uralkodó
tendenciák  konkrét  megnevezésével.  Ez  a  szemlélet  többek  között  a  keresz-
ténységnek azt az egyenlőség-elvű alapállását tartja szem előtt, miszerint: „nincs
többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő...” (Gal 3, 28).10

Az iskola  ma  egyre  inkább élet-  és  tanulótérként  értelmezi  önmagát,  ami
megváltozott képzési feladatokat von maga után. A képzés a közösségen belüli
szabad önértelmezésre és a társadalmi helyzetek felelősségteljes kezelésére irá-
nyul. Az identitás, az egyéni élet értelmének keresése kapcsolatban áll a normák
és értékek értelmezésével, a fennálló helyzet megváltoztatására irányuló motivá-
ciókkal. Az oktatás-nevelés tehát az emberlét alapdimenziója. Ez azt jelenti, hogy
semmilyen testi,  érzelmi,  értelmi adottság nem állhat szemben a  képezhetőség
elvével. Ha a magas szellemi intelligenciájúak esetén bevált tanulási módszerek a
sérült  emberek  esetében  nem is  alkalmazhatóak  azonos  módon,  még sincsen
veszve semmi, ha van bátorságunk kreatív módon újabb és újabb lehetőségeket
fölfedezni és kipróbálni (no nem a sérült ember kárára).

A minden egyes  ember egyedülállóságát  valló  szemlélet  a  nevelési  folya-
matban különösen is sarkall a személyek sajátos képességeinek figyelembe véte-
lére.  A lehetőségeket  és  határokat  megszabó  különleges  és  egyszeri  életélmé-
nyeket  föl  kell  ismerni.  Ezért  az  oktató-nevelő  munka  élettörténet-orientált,
melynek célja az önmegértés fejlesztése, a behatároló és felszabadító megélt ese-
mények integrációja. Az élettörténetet szem előtt tartó nevelői attitűd a hibát mint

9 Vö. Buber 1962, 79
10 Leimgruber 1995, 50-56; vö. Müller-Friese 1996
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tanulási  alkalmat értelmezi;  a  korlátokat  éppúgy  akceptálja,  mint  ahogyan
támogatja a különös adottságokat (tágabb értelemben jelenti a generációk, kultú-
rák, felekezetek és vallások adottságait és korlátait is). Ily módon a sérült ember
sem  kizárólag  vagy  elsősorban  hiányként  éli  meg  magát.11 Ahogyan  tehát  az
interkulturális, felekezet- és vallásközi kölcsönös tanulási folyamat éppen nem a
különbségek nivellálását jelenti (!), ugyanúgy az integratív oktató-nevelő munka
során is inkább a különbözők együttműködéséről és nem uniformizálásáról van
szó.

Végezetül említést kell tennünk az élettörténetet nagymértékben meghatározó,
iskolán kívüli társadalmi és ökológiai környezetről is, amitől soha nem izolált az
iskolai vagy egyéb oktatói-nevelői környezet.

Modern vallásdidaktikai fogalmak

A gyógypedagógia és valláspedagógia neveléstudományi területei közötti  inter-
diszciplináris párbeszéd még gyerekcipőben jár. Az aktuális valláspedagógiának
előtérbe került szempontja a (társadalmilag – testileg – lelkileg – értelmileg) sérült
és egészséges gyerekek és fiatalok együttes nevelése.

A múlt  század  70-es  éveitől  a  vallási  oktatás  többé  nem  a  dogmatikus
katekizmus vagy a biblia adott szakaszainak bebiflázását jelenti, hanem sokkal
inkább  –  a  személyes  tapasztalat hangsúlyozásával  –  olyan,  a  személyes  kör-
nyezettel szoros kapcsolatban álló élő folyamatot, mely a bibliai történésekkel és a
vallási hagyományokkal kapcsolatba hozhatóak. Ily módon az életet a hit fényé-
ben, a hitet pedig a megélt események tükrében hermeneutikusan értelmezi.

A tárgy- és élmény-orientáltság arra a fontos tényre hívja föl a figyelmet,
hogy a hit nem készen delegálható rendszer, hanem személyes valóság, melyben
mindig adott  helyzet  kezelése áll  az  előtérben.  A helyzet  megoldása egyúttal
olyan tanulási folyamat, ami az embert annak  teljességében,  értelmi,  érzelmi,
ösztönös kreatív dimenzióival veszi igénybe, és ami által az „üzenet” vagy „jó
hír”  megváltoztathatatlan  jellege  megkérdőjeleződik.12 A  bonyolultnak  tűnő
helyzetek elemzése során a kérdések tartalmilag leegyszerűsödnek. Az egyéni
konkrét  sorsokkal  kapcsolatba  hozott  összetettebb  bibliai  részek  letisztulnak,
elementáris erővel hathatnak.13 A személyes történetek elbeszélése különös jelen-
tőséggel bír a vallási oktatásban-nevelésben, a narratív struktúra tudatosítja a fej-
szív-kéz  (Joseph  Cardijn  ezt  úgy  fogalmazta:  „láss-ítélj-cselekedj”)  együttes
fontosságát. A tárgy- vagy helyzet-orientált tanulás készen adott valóságelméletek

11 Vö. Nipkow 1990
12 Vö. Feifel – Kasper 1987; Werbick 1989; Röhrig 1999
13 Nipkow 1986, vö. Elementarisierung 2000
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helyett  folytonos  konstruktivitásra,  korrigálásra  és  főképpen  a  tapasztalatok
tudatos adoptálására ösztönöz.14

Az isten-kérdés vagy a krisztológia – Karl Rahner és mások nyomán – többé
nem  önmagában,  hanem  az  egészen  konkrét  emberi  tapasztalaton  keresztül
közelíthető csak meg. Ez egyfajta induktív teológiai gondolkodást és empirikus
metódust feltételez, amelynek kiindulópontja a mindennapok élettere. Erre az
empíriára épül Maria Montessori módszere is, aki a játékos tanulást szolgáló, kézzel
fogható anyagoknak egész sorát fejlesztette ki. Máig ebből a kreativitásból profitál
mind az általános, mind a valláspedagógia. Elsősorban nem szöveges tanórákra épít,
hanem fejlesztő hatású kézi munka (fa, agyag stb. anyagok megmunkálása) által az
élethelyzetek  kez-elését  segítő  imaginatív-kreatív  erőket  szabadítja  föl,  ami
elengedhetetlen a receptív, kognitív és memória-tanulás szempontjából. A tanulás
tehát nem csupán a fejben zajlik, hanem az ember minden érzékében (a látáson,
halláson, szagláson, ízlelésen, tapintáson keresztül) és az ingerek által kiváltott
érzelmi reakciókban. A teljességre törekvő vallási nevelésnek a teljes embert tekintő
antropológiával kell számolnia.15 Az „Isten gyermekeinek szabadságát” nem lehet
elnyomni, félreértelmezni vagy figyelmen kívül hagyni, hanem az életet színesítő
sokféleségben rejlő lehetőségként kell értelmezni.

A tanulás, mint „keresési folyamat”, egyedülálló alkalom a helyzetek tudatos
megéléséhez,  megváltoztatásához,  melynek  középpontjában  a  másikkal,  mint
idegennel történő bátor találkozás és kapcsolat, a konfliktus-kezelés, előítélet-
oldás  és  szenzibilitás  áll.16 A nevelés  tartalma  és  célja  a  biografikus elemek
felszínre  hozása,  a  másokkal  megosztott  élettapasztalatok  során  felfedezett
határélmények (új kezdetek, a bűntudat érzései, betegségek, halál) tudatosítása.

A  közös  tanulás  ideológia-kritikai szempontokat  is  magában  hord.  A
valláspedagógiának saját módszerei felülvizsgálata számára teret kell hagynia, és
meg  kell  válaszolnia  azokat  a  kérdéseket,  hogy  milyen  koncepciók,  célok,
érdekeltségek, gondolkodásmódok állnak munkája hátterében, s ennek keretébe
hogyan helyezkedik a sérült  ember élete. A helyzet-orientált  módszer témái és
munkaformái  alapján  minden  személynek  azt  kell  megélnie  a  tanulói  közös-
ségben,  hogy személyesen fontos és  komolyan veszik őt.  Ennek előfeltétele  a
közösségen belül biztosított szabad tanulói élettér.17

A  szimbólumok  világa segíti  a  személyes  mindennapi  tapasztalatok  értel-
mezését, ami egyúttal lehetővé teszi az öröm és gyász, a félelmek, konfliktusok és
szenvedések megértését és megélését. A szimbólumok és rítusok kiemelt helyet
foglalnak  el  a  vallási  nevelésben,  mivel  a  rítusban  résztvevő  személy  a  hit

14 Hilger – Leimgruber – Ziebertz 2001, 97-100
15 Bahr 2000
16 Lange 1980, 108 f.
17 Vö. Lehmann 21999
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mélyebb dimenzióit élményszerűen (saját-élmény!) sajátítja el, vagyis sajátosan
integrálja  és  egyúttal  alakítja  az  évszázadok-évezredek  homo religiosus-ának
hagyományát. Az inkább a megélésre, mint tudatosságra épülő szimbólumokat
(mesét, játékot, munkát, ünnepet, képet, mozgást és zenét) következésképpen nem
lehet felelőtlenül alkalmazni.18

A rítusoknak a tanulói közösségen belül is a személy egyedülálló helyét, az
élethelyzetekből adódó szorító határok (határ-helyzetek) átlépésének lehetőségét,
az identitást megengedő, sőt igenlő biztonságot kell jelenteniük. A vallási rítusok
a „honnan jövök? – hová tartok?” feszültségében, sokszor szavak nélkül, az átélés
és aktív részvétel során intenzív emocionális jelentőséggel bírnak.19 Ezek az él-
mények  szerves  részét  képezik  az  általános  tanulói  környezetnek,  és  vissza-
tükrözik az egyénnek a társas érintkezésben elfoglalt helyét: azt, hogy az egyén
vajon a tömegben elveszve peremre szorulva, vagy éppen ellenkezőleg, a személy
sajátos karizmáit fölértékelő és ösztönző-aktivizáló közösségben van jelen.

Kitekintés: Az integráció nem korlátozódhat az iskolára

Az integrált nevelés az egyháznak kivételes feladata, ha a képzés felelősségét, a
társadalomban  betöltött  felhívó  szerepét  komolyan  veszi.  Az  integrált  nevelés
nem lehet elsősorban financiális vagy politikai kérdés, hanem a minden ember
méltóságát hirdető és elismerő alappillér. A közösen vállalt felelősség egyúttal azt
is jelenti, hogy a vallási nevelési célok az iskolát túllépő emberi valóságot tartják
szem előtt, és integráció alatt a különbözők együttműködését, a mindenki számára
való  nyitottságot  jelenti.  Ily  módon  a  feltámadt  Krisztustól  visszatalálunk  a
betlehemi kisgyerek és a kereszten szenvedő férfi kiszolgáltatottságának üzene-
téhez (mert egy emberéletet csakis annak történeti valóságában lehet igazán meg-
érteni),  ami  szerint  nem „tökéletesek  és  tökéletesebbek”  világa  a  mi  emberi
valóságunk,  hanem sokkal inkább a  „fogyatékos” Istené.  Neki  van bátorsága
vállalni gyöngeségnek tűnő védtelenségét, s saját biográfiájának tudatos meg-
élésével válik képessé aztán életre szólóan – nem álszenteskedő, hanem nagyon is
a realitásban élő módon – e „gyöngék” (társadalmi előítéletek miatt valamilyen
módon peremre szorultak: betegek, prostituáltak, vámosok, tanulatlanok stb.) elő-
ítélet-mentes megértésére, személyes valóságuk föl-értékelésével fölemelésükre.

18 Halbfas 1984, 445
19 Luther 1992, 218 f.
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