Biblia-alapú lelkigondozás - szakirányú továbbképzés
A lelki konfliktusokban és betegségekben szenvedők lelkigondozása
1. óra

Bevezetés
1. Statisztikai adatok




Az Európai Neuropszichofarmakológiai Kollégium (ECNP) 2011 szeptemberében tette közzé
30 európai országra2 vonatkozó felmérése eredményét, amely az európaiak mentális
állapotát vizsgálta. A kutatás 12 hónapos prevalenciát, azaz egy évre vonatkozó
betegséggyakoriságot vizsgált. Eszerint az európai lakosság több, mint egyharmada, 38,2%-a,
összesen 164 millió ember szenved a vizsgált 27 mentális zavar legalább egyikében. Becslésük
szerint ez az arány ennél is magasabb, ha figyelembe vesszük, hogy az esetek mindössze
egyharmadában fordulnak orvoshoz az emberek. A kutatás szerint az európai népességben a
leggyakoribbak a szorongásos megbetegedések (14%), az alvászavar (7%) és a major
depresszió (6,9%).
A depresszió jelenleg a 4. helyen szerepel a betegségeknek abban a sorrendjében, amelyek a
legnagyobb terhet jelentik az egészségügy számára világszerte. Az előrejelzés szerint 2020-ra
a második helyre ugorhat fel.
(http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/Call_for_Action_MoH_Intro.pdf)

Miért szaporodnak ilyen mértékben a mentális betegségek, miközben a pszichiátria és a pszichológia
tudomány soha nem látott népszerűségnek örvend? Egy jellemző reakció:
„Milyen statisztikai adatok alapján mondod azt, hogy a pszichológia nem segít azokon, akik ehhez
fordulnak? Nem egészséges tudomány? Azt akarod mondani, hogy a családterepautaként
lelkiismeretesen dolgozó barátnőm, aki nap mint nap segít a nevelési tanácsadóban a sokszor
kétségbeesett gyerekeken, anyákon, apákon, inkább adja vissza a diplomáit, mert hiába tanult több,
mint 10 évig? Hogy az évek alatt összegyűlt rengeteg ember igazából nem is gyógyult meg, akiken
segített?”
2.

Alapvetés

Az igazi megoldás azonban ez:
„A lélek hiányait csak Isten Szentlelkével együttmunkálkodva lehet betölteni. Az ember semmit sem
tud kihozni puszta önmagából, amivel megelégíthetné, betölthetné az igazságra szomjazó lélek
sóvárgását és vágyódásait.” (Ellen G. White, 109. kézirat, 1897.)
3.

A bűntudat terhével, avagy az örökös önváddal küzdők esete

A bűnrendezés evangéliuma: Isten ismerete – Törvény ismerete – Bűn ismerete - Bűnfelismerés /
Bűntudat – Bűnbánat – Bűnvallomás – Bűnbocsánat
„Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől
megtisztultok az Úr előtt.” (3Móz 16,30)
„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr
bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a
napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a
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nyár hevében. Szela. Vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam:
Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.” (Zsolt 32, 1-5)
„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.”
(Péld 28,13)
„Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és
bűnöknek bocsánatát.” (ApCsel 5,31)
A helyes istenkép helyreállítása az első számú feladat!!!
„Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda neki: Asszony, hol
vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-e téged? Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus
pedig monda neki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” (Jn 8, 10-11)
4.

A lelki betegségeknek egy további csoportját az kapcsolja össze, hogy valamennyit
eredményesen lehet kezelni az egészséges gondolkodásra késztetéssel, a gondolkodásbeli
fegyelem kialakításával.

a.) Az önazonosság problémájával küzdők
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ
azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és
még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká
leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van.” (1Ján 3, 1-2)
b.) A képzelgés álomvilágában járók
„A balgatag dolognak gondolása bűn;” (Péld 24, 9/a)
„Ne mondd ezt: mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? mert nem bölcsességből
származik az ilyen kérdés.” (Préd 7,10)
c.) A csüggedéssel és az aggodalmaskodással küzdők
„Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok
én neki az ő orcájának szabadításáért.” (Zsolt 42,6)
„Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait?
nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége! Erőt ad a megfáradottnak, és az
erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek
is; De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40, 28-31)
d.) A becsvággyal és kisebbrendűségi érzéssel küzdők
„Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza,
felmagasztaltatik.” (Lk 14,11) – Ne akarj több lenni, mint aki vagy!
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„Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni?
Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék.” (Gal 1,10) – Ne
függj az emberektől, ne akarj megfelelni nekik!
„Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan
lesz, mint a fű?! Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet
megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik
elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?” (Ézs 51, 12-13) – Ne félj az emberektől!
e.) Az önsajnálat, sértődöttség és mellőzöttség érzésével küzdők
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:” (Rm 14,7)
„Senki ne keresse, ami az övé, hanem ki-ki azt, ami a másé.” (1Kor 10,24)
Az „én” fogságából való kiszabadulás a gyógyszer. Mindezek gyakori szorongásos lelkiállapotot
idéznek elő, ami azután kóros lelki betegség fázisába válthat át.
5.

A harmadik csoportot a „súlyos megkötözöttség” kategóriába sorolható lelki betegségek
alkotják.

a.) Hisztérikus magatartás
b.) Bármikor, bármiért fellobbanó indulatosság, dühkirohanás
„Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden
gonoszsággal együtt; Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén
egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.” (Ef 4,31-32)
c.) Féltékenység
„Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak
napján.” (Péld 6,34)
Ördögtől származó gyanúsítgatás, vádolás. A zsarolt hűség értéktelen, nincs semmi értéke szeretet és
bizalom nélkül.
Az ilyen megkötözöttségekben élő emberek könnyen juthatnak a „megszállottság állapotába”.
6.

A gondolkodásbeli fegyelem megtanulása és ezzel együtt az érzelmek és a képzelet ellenőrzése a
lelki egészség legalapvetőbb feltétele.

a.) A gondolkodásbeli folyamatok minősége határozza meg a személyiséget. „Mert mint aki
számítgatja [a falatot] magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te neked; de azért nem jó
akarattal van tehozzád.” (Péld 23,7)
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b.) Miért van rá szükség?
„Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jer 17,9)
„Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,
paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.” (Mt 15,19)
c.) A belső rendcsinálás fontossága
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.” (Péld
4,23)
d.) Az akarati döntés mozzanatának jelentősége
„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát
és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét,
elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én értem, megtalálja azt.” (Mt 16,24-25)

4

