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A lelkigondozás speciális esetei II.
A bűntudattal és a krónikus önváddal terheltek,
az elveszettség érzésével küzdők lelkigondozása
I. Bevezetés
Eddig a lelkigondozás alapvető helyzeteivel foglalkoztunk. A lelkigondozás speciális esetei elnevezés annyit jelent, hogy nem minden ember életében fordulnak elő ezek az esetek,
mindazonáltal tipikus és gyakori lelki problémákról lesz szó ezen a fő fejezeten belül is.
Ezen a szakaszon belül olyan lelki betegségekről lesz szó, amelyek időnként, átmenetileg
az egyébként pszichikai szempontból „egészségesnek” mondható emberek életében is előfordulhatnak, tehát a még nem kóros lelki betegségekről.
II. A bűntudattal terheltek lelkigondozása
1. Lehetnek hívők és nem hívők, de a megoldás ugyanaz. Ugyanarról a „terápiáról” tanúskodhatunk, csak megfelelő körültekintéssel: a bűnrendezés útjáról.
2. A bűnrendezés útja ismeretének fontossága, jelentősége.
Luk 1,76.
Sajnos mindannyian könnyen vétkező emberek vagyunk. Tudnunk kell, hogy miként
dolgozzuk fel törvényszegéseink kártételét magunkban, Istennel és felebarátainkkal való kapcsolatunkban. Nagyon jól kell ismernünk a gyógyulás és helyreállítás útját.
3. A bűntudat problémáját a modern pszichológia is ismeri (Irodalomban is gyakori téma
egyébként), a megoldás azonban itt eltérő a bibliai kinyilatkoztatáshoz képest.
4. A helyes (biblikus) istenkép helyreállítása az első feladat a bűntudattal terheltek
lelkigondozásánál. (A „büntető Isten” sokak jellegzetes istenképe.)
Zsolt 103,1. 3. 8. 10-13.
Isten szentsége és megbocsátó készsége együtt, egyszerre érvényes.
Ésa 57,15
1Ján 2,1-2
5. A törvényszegés, a bűn következményeinek számbavétele:
Jer 17,1
Róm 6,23
Ésa 56,1-2
Gal 6,7
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6. Hogyan nehezedik rá a bűntudat az emberre a következmények félelmével együtt?
Zsolt 32,1-5; Zsolt 38,1-2; Márk 2,1-5
7. A bűnrendezés lépései
– Bűnbánat
– Bűnvallomás, bűnbocsánatért folyamodás Isten és ember iránt
– A bűnbocsánat elnyerése
– Hála és győzelem, jóvátétel ugyanabban a vonatkozásban
8. A (valódi) bűnbánat mibenléte
– Mentegetőzés nélküli beismerés, önmagunk elítélése
– Fájdalom, szégyenkezés Isten előtt
– A szabadulás forró vágya és kérése
– Hit a győzelemben, a jóvátétel vágya
Alapvető bibliai igék és szemléltetések
– 1Kor 11,31; 51. Zsoltár; 1Sám 24,10; Luk 15,17-20/a
9. Eljuthat-e az ember ilyen bűnbánatra magában és magától?
Csel 5,31; Mát 9,12. 13; Mát 11,28
10. A bűnbocsánat elnyerése Krisztus által
Róm 4,25; Csel 5,31; 1Tim 2,5. 6
III. A krónikus jelleggel önváddal és elveszettség érzésével küzdők lelkigondozása
1. A bűnbocsánat bizonyossága. Az ígéretek jelentősége és az (ember oldaláról való) feltételek meglétének a fontossága
Mik 7,8-10; Ésa 43,22. 25; Mát 6,12. 14-15 (vö.: Mát 7,1-2 ) Mát 18,21-35 (vö.: Jak
2,13) Jak 5,16; Mát 12,31-32/a
2. Megrekedés „a megbánás nélküli” bűntudatban
Zsid 12,6. 7; 1Sám 24,17-23; Zsid 26,21. 25
3. A Szentlélek elleni bűn mibenlétének tisztázása
Mát 12,32; Eféz 4,30
4. A „Vádoló” szerepe
1Sám 28; Mát 27,2-5;
5. Helyes magatartás a vádakkal szemben
Mik 7,8. 9

