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BEVEZETŐ
Tanulási eredmények:
- A hallgató képes tudatosabban reflektálni saját életeseményeire, és így képes
életvezetési kompetenciáit fejleszteni,
- bibliai és mai elbeszélések példáit össze tudja vetni saját életkérdéseivel és
életeseményekből fakadó dilemmáival,
- eredményesebben tud megküzdeni saját életkérdéseivel és életeseményeivel, s az
azok következtében kialakuló stresszhelyzetekkel,
- aktívabban és hatékonyabban tudja végezni diakóniai munkáját,
- képes hatékonyabban jelen lenni a csoportos érintkezésekben és a
konfliktuskezelésben, s így jobban tudja alkalmazni vezetői és nevelői kompetenciáit,
- tudatosabban képes részt venni a társadalmi életben a személyközi és állampolgári
kompetenciáinak fejlesztése révén.
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1. ÉLETESEMÉNYEK A
VALLÁSPEDAGÓGIA ASZTALÁN
Életeseménynek nevezünk minden olyan eseményt, amely egy ember életében
változást jelent, amely kizökkenti őt megszokott életviteléből. Lehet ez magánéleti
vagy családi esemény, de munkahelyi vagy társasági életben, anyagi helyzetben vagy
egészségügyi állapotban bekövetkező változás is. Az életesemény lehet akár kisebb és
természetesen bekövetkező fordulat, mint például egy nyaralás vagy iskolakezdés, de
olyan jelentős események is ide tartoznak, mint egy betegség átélése vagy a házassági
állapotban bekövetkező változás.
1967-ben Thomas Holmes és Richard Rahe összeállítottak egy életesemény-listát,
melynek segítségével az életesemények és az ember egészségének kapcsolatát
vizsgálták. A listában eredetileg 43 esemény szerepelt, melyet később a szerzők és
más kutatók is bővítettek és korrigáltak, de témánk szempontjából célravezető az
eredeti változat is.1
Holmes-Rahe-féle életesemény-lista, 1967:
házastárs halála
válás
különélés a házastárstól
börtön
közeli családtag halála
saját súlyosabb sérülés vagy betegség
házasság
elbocsátás a munkahelyről
kibékülés a házastárssal
nyugdíjazás
változás a családtag egészségében
terhesség

1

HOLMES 1967, 213–218. o.





1. Életesemények a valláspedagógia asztalán | 9

szexuális problémák
új családtag érkezése
munkahelyi változások
változás az anyagi helyzetben
közeli barát halála
munkaköri változások
változás a viták gyakoriságában
nagyobb hitel
eladósodás
munkaköri felelősség megváltozása
gyermek elköltözése otthonról
problémák a rokonokkal
kiemelkedő egyéni teljesítmény
házastárs munkát kezd vagy abbahagy
gyermek elkezdi vagy befejezi az iskolát
életkörülményekben változás
saját szokások változása
problémák a munkahelyen a főnökkel
változások a munkaidőben vagy a munkakörülményekben
lakhely megváltozása
iskolaváltás
szabadidős tevékenységek megváltozása
változás az egyházi életben
változás a társas életben
kisebb hitel
alvási szokások megváltozása
családi összejövetelek számának megváltozása
étkezési szokások megváltozása
nyaralás
karácsony
kisebb szabálysértés elkövetése
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Holmes és Rahe kutatásaik során arra a megállapításra jutottak, hogy ugyan minden
ember különböző intenzitással éli át ezeket az eseményeket, de mindenkiből
kiváltanak bizonyos mértékű stresszt, amely hatással lesz az egyén egészségi
állapotára. A fenti lista abban a sorrendben mutatja az életeseményeket, hogy Holmes
és Rahe eredményei szerint az egyes életesemények általában mekkora stresszt
váltanak ki, s mennyire vannak hatással a stressz következtében előforduló
betegségek kialakulására. Vagyis a stresszt és betegséget leggyakrabban és
legerősebben kiváltó okok között a házastárs halálának átélése, a válás és a
különköltözés szerepelnek, s a listában megjelenő események közül legkevésbé okoz
feszültséget a kisebb szabálysértés, vagy a karácsony megünneplése. Bár Holmes és
Rahe életesemény-listáját azóta többen kritika alá vonták, mégis ez az a lista,
amelyből a gyakorlati kutatások és az elméleti gondolkodás során is kiindulnak a
szakemberek, így mi is az ebben a listában felsorolt eseményeket vesszük alapul.
Az életesemények valláspedagógiai megközelítésének tárgyalásához érdemes
csoportosítani a fenti lista elemeit, mely csoportosítás egyben érinti a Holmes és Rahe
listájával szemben megfogalmazott legfontosabb kritikákat is. Számos szempont
alapján lehetne rendszerezni a listában szereplő elemeket, így például természetesen
következik-e be a fordulat, az esemény érintett szereplőivel milyen szociális vagy
érzelmi kapcsolatban van az érintett személy, vagy milyen társadalmi háttérrel
rendelkező embereknél fordul elő gyakrabban az adott változás. Az is érdekes
aspektus lehet, hogy az életesemény „előjele” pozitív vagy negatív az érintett ember
értékelése szerint: többnyire pozitív esemény például a házastársak kibékülése vagy
egy nyaralás, míg rendszerint negatívnak számít a válás, adósság felhalmozódása,
vagy például a törvényszegés. A legtöbb életesemény azonban mindkét kategóriába
sorolható lehet az érintett ember személyes interpretációjától függően. Így egy
nyugdíjazás lehet valaki számára örömteli és felszabadító esemény, míg más ember
számára kényszerű és kelletlen elválás az évtizedeken át szeretett munkahelytől és
munkatársaktól.
Témánk szempontjából az emberi „részvétel” szerinti csoportosítást emeljük ki.
Eszerint az életesemények lehetnek az adott személy akaratán kívül állók, amelyek a
közvetlen cselekedeteitől függetlenül történnek vele (például kistestvér érkezése
vagy házastárs munkahelyének megszűnése), valamint olyanok, amelyek a résztvevő
személy többé-kevésbé átgondolt, de tudatos, közvetlen cselekedetétől függenek
(iskolaváltás, étkezési szokások megváltoztatása, terhesség), s gyakran személyes
erkölcsi döntésein múlnak (törvénnyel való szembekerülés, munkahelyváltás,
főnökkel történő vita).
Az életesemények Holmes és Rahe-féle listájáról, illetve azok mérőszámmal történő
ellátásáról és skálaként történő használatáról bőven írnak a szakirodalmi és a
népszerűsítő könyvek is, továbbá számos kutatás foglalkozik az életesemény-lista
vizsgálatával, s a változások által okozott következmények és hatások
feltérképezésével. Mi azonban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit mond a
teológia az életeseményekről, s hogyan segíthetnek valláspedagógiai szempontok az
életeseményekkel való megküzdés terén.
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A valláspedagógia fogalma nem sokkal idősebb az életesemények Holmes-Rahe-féle
listájától. A kifejezés egyik első előfordulása 1898-ból származik, amikor Max
Reischle rendszeres teológus a keresztény nevelésről írott művében használta ezt a
szót. Jellemzően a 19. század második felétől változott meg és bővült ki a hit
oktatásának addig „katechézis” névvel jelzett folyamata úgy, hogy a valláspedagógia
már nem csupán a tantételekre koncentrált, hanem a vallásos hithez tartozó tanulásitanítási, oktatási, nevelési folyamatok összességét elkezdte figyelembe venni.
Tekintettel van a különböző tanulási színterekre (iskola, gyülekezet és egyéb
intézmények, mint például diakóniai helyszínek), szem előtt tartja az érintett
korosztályokat a kisgyermektől a felnőttekig, a tanítási módszerek és tanulási formák
sokszínűségét, a különböző célú és szervezésű hitoktatási formákat (egyházi iskolai
kötelező hittanórától kezdve a gyülekezeti szabad keretű közösségi alkalmakig), s
ezek különböző célkitűzéseit. Műveléséhez egyszerre épít a teológiai, pszichológiai és
pedagógiai diszciplínákra, adott esetben pedig más tudományok eredményeire is.
A valláspedagógia célja, hogy mind az elméleti háttér biztosításával, mind a gyakorlati
kérdések folyamatos elemzésével segítse azt a hitoktatási folyamatot, amelyben az
adott célközönséggel együtt, annak életkori sajátosságait, élethelyzeteit és egyéb
jellemzőit figyelembe véve keresi az alapvető életkérdéseikre a válaszokat. Az
életkérdések életkortól, fejlődési szintektől, közegtől és érdeklődéstől függően
változnak egy ember életében is, de olyanok is vannak, melyek végighúzódnak az
ember életén. Ilyenek lehetnek – egészen különböző megfogalmazásokban – például
az alábbiak: Ki vagyok én? Mi van az életem előtt és után? Mi az életem értelme és
célja? Hogyan lehet teljes az életem? Mi határoz meg engem? Mi a legfontosabb az
életemben?
Mivel a valláspedagógia egyik fő célja az életkérdésekkel való megfelelő foglalkozás,
ezért nemcsak figyelembe veszi az életeseményeket, de tartalmának, anyagának
közvetítéséhez az életesemények jelentik az egyik legközvetlenebb ajtót,
leghatékonyabb és leginkább életközeli utat a célközönsége felé. Noha az élet kisebbnagyobb változásain és fordulópontjain gyakran nem egyszerű átmenni, mégis ezeken
a pontokon – illetve ezen pontokról folytatott előzetes beszélgetések vagy ezekre
visszanéző utólagos rátekintések során – tud a személy legmélyebben reflektálni
azokra az életkérdésekre, amelyeknek a válaszkeresésében a hitoktatás és a
valláspedagógia támogatást tud kínálni.
A valláspedagógia a fentebb említett életkérdéseknek az útkeresése során segítségül
hívja a Szentírást, az egyházi hagyományt, a teológusok és hívők tapasztalatait, a
történelmet és természetet, mint Isten kinyilatkoztatási formáit, de ugyanígy épít az
ember belső hangjára, lelkiismeretének szavára, érzelmeire és megérzéseire,
ismereteire és gondolataira. Az életesemények olyan felfokozott lelkiállapotú
helyzetek, amelyekben a személy a hétköznapokhoz képest érzékenyebb, s ez
egyszerre jelent sebezhetőséget és fogékonyságot is. Ezért ezt a kettősséget szem
előtt tartva épít a valláspedagógia az életeseményekre, amelybe az érintett személyt
vagy úgy vonja be, hogy ő a hitoktatás beszélgetései során előzetesen képzeli el magát
az adott helyzetben, vagy pedig egy saját élményből táplálkozik (mely élmény lehet
egy hasonló helyzetben látott másik ember melletti empátia és szolidaritás
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tapasztalata is), és így reagál az életeseményben számára megfogalmazódó
életkérdésekre.
A valláspedagógia az életesemények során intenzíven megfogalmazódó
életkérdéseket használja mind az egyes alkalmak tervezésekor, mind a hosszabb távú
elképzelések megfogalmazása során (például amikor egy adott tanév hitoktatási
tervét készíti el a hitoktató egy csoport számára), de éppígy a kivitelezéskor, és az
egyes alkalmak megvalósítása során is ezekre épít.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelent az életesemény?
2. Milyen szempontok szerint lehet csoportosítani az életeseményeket? A felsorolt
szempontok alapján melyik életeseményt melyik csoportba sorolná? Melyek
nem sorolhatók be egyértelműen? Gyűjtsön újabb csoportosítási szempontokat!
3. Állítsa sorrendbe a fenti életeseményeket a saját szempontjai szerint! Milyen
további életeseményeket tartana fontosnak a listába venni? Melyeket venné ki?
Miért?
Mi a valláspedagógia célja? Miért fontosak az életesemények a valláspedagógia
számára?
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2. AZ ÉLETESEMÉNYEKKEL VALÓ
MEGKÜZDÉST SEGÍTŐ
VALLÁSPEDAGÓGIAI LEHETŐSÉGEK
Már Holmes és Rahe is arra hívták fel a figyelmet kutatásaik kapcsán, hogy az egyes
életesemények alkalmazkodást kívánnak meg az érintettektől, így mindig
stresszhatást váltanak ki. Úgy tűnik, hogy az életesemény tárgya és előjele kevésbé
meghatározó a stressz kiváltásában, mint az esemény által az adott ember életébe
hozott változás mértéke. Így mind a pozitív, mind a negatív események, amelyek a
személy életében változást okoznak, stresszhez vezetnek. Még olyan örömteli
események is, mint egy gyermek születése, nagymértékű stresszt váltanak ki az ifjú
szülőkben.
Az életeseményekkel való megküzdés során a valláspedagógia figyelembe veszi a
kutatási eredményeket. Például az életesemények által okozott stresszel való
megküzdés esetleges nemi különbségeire vonatkozó magyar kutatás eredményeit,2
mely szerint a nők és a férfiak ugyan hasonló mennyiségű életeseménnyel találkoznak
életük során, a nők mégis szubjektíve nehezebben élik meg a változásokat, így a
fokozottabb stressz hatására náluk megnő több krónikus betegség kockázata. A
valláspedagógiai és a diakóniai munkában rendszerint a nőkre koncentrálunk jobban,
akár, mint a célközönség nagyobb részére, s akár, mint a valláspedagógiai-diakóniai
munka gyakoribb végzőire, de sokszor azért, mert azt gondoljuk, hogy a nők
érzékenyebbek a téma iránt, és érintettebbek a kérdésben. Pedig ez a kutatás arra is
rámutat, hogy éppilyen mértékben kellene a férfiakat is szem előtt tartani. Ugyanis
bár a nők más érzelmi módokon küzdenek meg a problémákkal, mint a férfiak, ám a
férfiak sem csak racionális módokon közelítik meg az életesemények által kiváltott
problémákat, hanem ugyanolyan mértékben élnek az érzelemfókuszú megküzdéssel
is.
De olyan szempontokra is felhívják a figyelmet újabb kutatások, miszerint a stressz
definíciója más a nyugati kultúrákban, mint a keletiekben, így például több indiai
nyelvre le sem fordítható ez a szó, mert nem létezik megfelelője azon a nyelven.
Gyakorlati oldalon is hatalmas a különbség: kultúránként más jelenségeket
azonosíthatnak stresszfaktorként az emberek, s ez nem csak regionális metszetben
nézve jelent változást, hanem például generációs különbségként is elemezhető. Így

2

SZABÓ–SZÁNTÓ–BALOG–KOPP 2010, 349–369. o.

14 | 2. Az életeseményekkel való megküzdést segítő valláspedagógiai lehetőségek
fiatalok számára külön Holmes-Rahe-lista készült,3 melyben főleg a szülőkkel,
testvérekkel, barátokkal, szerelmekkel kapcsolatos történések és iskolai események
kapnak helyet.
Az életeseményekkel való foglalkozás terén a valláspedagógia erősen épít a kutatások
mellett a háttérismeretekre, így a pszichológia által megfogalmazott
fejlődéselméletekre. Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete, Piaget kognitív
fejlődéselmélete és Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete segítenek mind a
foglalkozásokon előkerülő anyag kiválasztásának folyamatában, mind a résztvevők
életkori sajátosságainak, illetve életfázisaikkal kapcsolatos jellemzőinek
feltérképezésében, és a tárgyaláshoz vezető út megtalálásában. Noha minden ember
más mértékű és jellegű kihívásokkal néz szembe egy-egy életeseménnyel való
megküzdés során, mégis fontos tudni, hogy várhatóan mely fejlődési szinten jár az
egyén vagy a csoport, illetve hogy előreláthatólag mely fejlődési krízishez adódik az
aktuális akcidentális krízis. További fejlődéselméletek ismerete is segíti a
valláspedagógiai munkát, melyekre a későbbiekben utalunk.
Az életeseményekkel való valláspedagógiai foglalkozás során a karakterisztikus
segítséget a Szentírás elbeszélései adják. Az életeseményekkel való megküzdést segíti
mind az érzelmi, mind a spirituális vagy egzisztenciális intelligencia4 fejlesztése, de a
„pszichés immunrendszer”5 erősítése is. E téren az egyik legjobb eszköz a
történetekkel való foglalkozás, mely a hitoktatásnak egyébként is lényegi eleme. A
katartikus hatásokat kiváltó emberi drámákkal való szembesítés éppúgy, mint a
hétköznapi emberi döntések megfigyelése mind a Bibliában, mind irodalmi műveken
vagy történeti beszámolókon keresztül rendkívüli hatást érhet el. A szóbeli közlés
szerepét, az élőszóval elmondott történet erejét pedig – különösen a fiatalabbakkal
való foglalkozás során – nem lehet kellőképpen hangsúlyozni. Már a legkisebb kortól
kezdve fontos a történetek szerepe, s nem fejeződik be a felnőtté válással sem. A
történetmesélés – beleértve minden típusú elbeszélést – olyan terület, amely nem
korosztályhoz kötött, hanem afölött álló „módszertani” elem az egész életen át tartó
tanulásunk és fejlődésünk során, tömören fogalmazva ez a „túlélésünk kulcsa”.6
Az elbeszélésekben a szereplők helyzetébe való beleélés ereje, a katarzis átélése, az
üzenet megtalálása, a környezet felfedezése, a szereplők cselekedeteinek értékelése, a
történetben előforduló dilemma elemzése, egy szituáció külső szemlélőként való
megfigyelése – csak néhány olyan elem, amely segítheti a rohanó és villogó

Holmes and Rahe stress scale. https://en.wikipedia.org/wiki/Holmes_and_Rahe_stress_scale (Letöltés: 2018.
08. 23.)

3

A spirituális vagy egzisztenciális intelligencia fogalmának és tartalmának kérdéséhez vö. Danah Zohar, Ian
Marshall, Robert Emmons, Howard Gardner és John Mayer egymásra reflektáló írásait. (ZOHAR–MARSHALL
2000; EMMONS 2000, 1–26. o.; GARDNER 2000, 27–34. o.; MAYER 2000, 47–56. o.)
4

5

Vö. OLÁH 1999.

6

ROEBBEN 2004, 215–232. o.
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információk között az egyéni útkeresést, az életeseményekkel való megküzdést, saját
magunk megismerését, cselekedeteink értékelését, vagy akár az önkifejezést. A
történet hallgatása – vagy olvasása – közben a befogadóban ébredő reflexiók
természetes módon segítik az életkérdésekkel való megküzdést („itt is a
szegénylegénynek sikerült legyőzni a hétfejű sárkányt”, „a legkisebb fiú, Dávid győzi
le Góliátot, s ő lesz Izrael legnagyobb királya”), a rossz és a jó, a félelmetes és a
csodálatos megkülönböztetését és összefonódását („ronda egy vén banya, de mégis ő
igazítja útba a királyfit”, „a Kapernaumban élő pogány százados nagyobb hittel
rendelkezik, mint bárki más Izraelben”), vagy az értékek megtalálását és a velük való
azonosítást („én is a rossz gebét választanám, amelyik titokban a leggyorsabb táltos
paripa”, „Salamon jól tette, hogy kincsek és gazdagság helyett bölcsességet kért
Istentől”) – hogy csak néhány példát említsünk egyrészt a mesék, másrészt a Biblia
világából.
A bibliai elbeszélések különösen jó alapot adhatnak a (saját) történet értelmezéséhez
és a (saját) kérdések válaszkereséséhez. A Biblia olyan történeteket, képeket,
metaforákat, költői elbeszéléseket tár elénk, amelyeknél relevánsabbat nehéz találni.
Elbeszélései ugyanis a sematikus megközelítés helyett konfrontációt ajánlanak fel,
kapcsolatra hívnak, kihívások elé állítanak, vagy éppen a kozmikus rendbe helyezve
megnyugtatnak, biztatnak és erőt adnak. Ezeknek pedig hatalmas tanító (vagyis
önmagamból a másik felé kivezető) és személyiség-építő ereje van, mely az
életesemények
megélésében és az életkérdések megválaszolásában alapvető fontosságú lehet.
Többek között az alábbi módokon segíthetnek:7
megerősíthetnek a kérdésekben („a számomra fontos kérdésekről a bibliai szerzők is
komolyan írnak”),
egzisztenciális támogatást jelenthetnek („még a bibliai szereplők sem tökéletesek”),
a remény elemi tapasztalatát – Ingo Baldermann kifejezésével élve Alfabetisierung
der Hoffnung – adhatják („mások is kerültek hasonló helyzetbe, még a Bibliában is”,
„évezredekkel korábban is felmerült már ez a dilemma”)
egyszerre nevelhetnek ésszerűségre és praktikumra („a bibliai történetek nem elvont
igazságokról szólnak, és a Biblia emberei az életkérdéseiket egészen gyakorlatiasan
oldják meg”),
a kapcsolatiságra hívhatják fel a figyelmet („a másiktól, a világtól, Istentől függök”),
ideológia-kritikus szemléletet mutathatnak fel („a saját élettörténet személyes
válasza mindig meghatározó erővel bír”).

7

Uo. 221–223. o.
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A bibliai történetek akkor segíthetnek az életkérdéseinkben és a hitkérdéseinkben
megtett tanulás során, ha hagyjuk, hogy az évezredes szövegek és a mai kontextusban
felmerülő egyéni életesemények átfedésbe, párbeszédbe kerüljenek egymással. Ha
megengedjük, hogy a résztvevők – akár provokatív – kérdései kapcsolatba
kerülhessenek a korabeli emberek – sokszor legalább annyira provokatív –
szövegeivel. Ebben segítenek a valláspedagógia tartalmi és módszertani ismeretei.
A történelem gyakran szépít, ahogy a kellemetlen személyes élményeink is sokszor
szebbnek tűnnek az évek múlásával. Hajlamosak vagyunk a Biblia szövegével is ezt a
„szépítést” tenni: a jelenből tekintve vissza a több ezer éves elbeszélésekre, könnyen
azt hisszük, hogy ott jó emberek tökéletes döntéseinek leírását olvashatjuk.
Szerencsére ez nem így van. Hús-vér emberek hétköznapi és kevésbé mindennapos
küzdelmeivel, harcaival, kritikáival, elbukásaival, – vagy éppen sikereivel,
győzelmeivel – találkozunk bennük. Ami különlegessé teszi ezeket a történeteket az
az, hogy a szereplők – vagy az elbeszélések írói – a saját történeteket, az
életeseményekkel való személyes megküzdést az Istennel való kapcsolatukban, és
végső kérdéseik fényében szemlélik. Az evangéliumot is emberi történetekbe ágyazva
olvashatjuk, amelyek nyitottak, amelybe belehelyezkedhetünk, „belemerülhetünk”, és
amely kérdéseket támaszt bennünk. A szent szövegben az a szép, hogy az olvasása
nem lezárt, hanem különböző korok és csoportok számára lehetőséget ad a történet
újragondolására, a dilemma és az élethelyzet átélésére, az egyéni válasz
megtalálására.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
4. Miért érdemes figyelembe venni a fejlődéselméleteket az életeseményekkel való
foglalkozás során?
5. Milyen pozitívumok rejlenek a történetmesélésben? Hogyan segíthetik ezek az
életeseményekkel való megküzdést?
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3. AZ EGYÉN DÖNTÉSÉTŐL FÜGGŐ
ÉLETESEMÉNYEK VALLÁSPEDAGÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE
A főleg személyes döntéseken múló életesemények gyakran erkölcsi dilemmát is
tartalmazó élethelyzetként kerülnek elő, melyek valláspedagógiai megközelítése így
az erkölcsi tematikájú kérdések tanításának problémakörét érinti. Ehhez
elengedhetetlen
Lawrence
Kohlberg
erkölcsi
ítélőképességről
alkotott
fejlődéselméletének ismerete, mely körbejárja, hogy mennyire különböző érvek
állhatnak a döntéseink alapjául választott értékek és normák mögött. Attól függően,
hogy a társadalom normáit milyen megalapozottságúnak és relevanciájúnak tekinti, s
milyen indoklással látja el valaki, Kohlberg felállított egy prekonvencionális,
konvencionális és posztkonvecionális szintekből – valamint ezek két-két
alcsoportjából – álló rendszert, s ebben helyezte el az egyén aktuális erkölcsi
ítélőképességét a fejlettségi szintje alapján. A Kohlberg felosztása szerinti besorolás
nem végleges, univerzális vagy hierachikus, azonban mindenképp hasznos rálátni
arra, hogy akikkel a diakóniai és a valláspedagógiai munka során foglalkozunk,
hogyan tekintenek a társadalmi normákra és értékekre.
Az erkölcsi kérdésekkel és döntésekkel való foglalkozás során a cél nem a jó
cselekedetek, a helyes viselkedés, a keresztényi erkölcs vagy a jó választások
megtanítása lehet, hanem az ezektől mélyebb alapokra történő építkezés. Vagyis
azokkal az értékekkel, és az értékeket megalapozó alapelvvel – a keresztény hit
alapján a jézusi szeretettel – történő felvértezés lehet a cél, mely minden erkölcsi
döntésnek a kiindulópontja. Az egyén döntésétől függő életeseményekkel való
foglalkozás során ezért fontos feladat, hogy a jézusi alapelvet megismertessük, s azt
ne engedjük sem a norma szintjére süllyedni, sem emberi célok – legyenek azok
bármily nemesek is – elérése érdekében eszközként használni. Ezt segítheti az
értelmi, érzelmi és spirituális dimenziók egyidejű megcélzása a foglalkozások során –
hiszen egy erkölcsi döntés sosem csak kognitív ismeretek racionális elemzéséből áll,
hanem az érzelmek tudatosítására és reflexiójára is épül, továbbá a spirituális terület,
így a lelkiismeret meghallásának fejlettségén is múlik.
Amikor az egyéni döntésektől függő életeseményekkel foglalkozunk, számos
zsákutcát el kell kerülnünk, melyekből most a leggyakoribbat emeljük ki. Nem vezet
célra – sőt, függő viszonyban való tartása miatt inkább távolít attól – a moralizálás,
amely általánosít, elvont és általános igazságok alapján ítélkezik, gyakran bírói
szereppel játszadozik, és sokszor hibáztat. A moralizálás és az ítélkezés az érzelmeket
vagy kizárja, vagy a bűntudat és szorongás keltése érdekében használja fel. Ez utóbbi
azonban határozottan ellentmond a lutheri reformáció nevelési fordulatának,
amelyben Luther a jócselekedetek teljesíthetetlensége feletti félelemről szóló tanítást
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felváltotta a kegyelem értékével és a szeretet elvével. Kiemelten fontos ez a
reformátori gondolat az életeseményekkel való foglalkozás terén.
A zsákutcák elkerülésében sokat segít a másik ember hermeneutikai körének
megismerése, s ugyanígy a sajátunkénak a tudatosítása is. Nem hagyható figyelmen
kívül a foglalkoztató és a foglalkoztatott generációs, kulturális, szociális, vallási és
egyéb területekről hozott különbözősége, melyek mind befolyásolni fogják az
életeseményekkel való megküzdésben nyújtott segítség módját és eredményességét.
Emellett nélkülözhetetlen a kérdések szabad és őszinte kimondásának lehetősége.
Minden erkölcsi dilemma számos kérdést hoz magával – még a döntés meghozatala és
a következmény megjelenése után is. A jó kérdés már fél megoldás lehet, a jó
kérdéshez azonban szükséges a bizalmi légkör és a valódi kérdésszituáció. A kérdések
tanulásához is jó példákat találhatunk Jézus tanításaiban, melyekből azt láthatjuk,
hogy a jézusi kérdés nem oktat, hanem közösségre hív; mindig szituációt teremt,
amibe az egyén beléphet; választ vár, mely válasz megnyilvánulhat szavakban vagy
cselekvésben, de mindenképp döntést igényel; a lényegre kérdez rá, nem valamilyen
mellékes információra; nem elbizonytalanít, hanem bátorít és küld; nem ellenőriz,
hanem elgondolkodtat; nem túl „kevés”, de nem is túl „sok”; nem az időleges
biztonságtudatot erősíti, hanem sokszor kételyt ébreszt, és azon keresztül valódi
megerősítést ad. A kérdés által keltett disszonancia fel- és megoldásához egy tanulási
folyamaton kell keresztül menni, melynek állomásai az aktív vívódás, passzív
rezignáció, váratlan megvilágosodás, és értelmezés.8 Ezek egyikét sem spórolhatjuk
meg, sem magunk, sem a diákjaink számára, bármennyire is kényelmesebb lenne
magányos vívódás vagy értelmezésbeli dilemma, megvilágosodásra való várakozás
vagy rezignációban való kitartás nélkül eljutni az igazi válaszhoz.
Az egyén döntésétől függő életesemények tárgyalásánál is építünk a bibliai
elbeszélésekre, narratívákra. Az ezekkel való foglalkozás egyik célja, hogy az egyén a
saját kérdésére és történetére reflektáljon, a saját válaszát formálja, narratíváját
megfogalmazza, s ezek következménye egyéni és közösségi cselekedetekben is
megnyilvánuljon. Az elbeszélések nevelő erejére – szemben a közvetlen erkölcsi
ítéletmondás „kevésbé hatékony” voltára – talán legszebb példa Dávid és Nátán
története (2Sám 12,1–14) – szemben például Heródes és Keresztelő János esetével
(Mt 14,3–5). De más bibliai elbeszélések is jó alapul szolgálhatnak az erkölcsi
dilemmákra épülő életesemények megvitatásához: például Ézsau és Jákób rivalizáló
testvérkapcsolata, Jákób csalása, József összeütközése a főnökével, József testvéreinek
hazugsága, Mózes hirtelen haragja, Ámósz népének társadalmi igazságtalanságai, a
szőlőmunkások példázatában adott „egyenlőtlen” fizetés, vagy akár a gazdag ifjú
prioritásainak dilemmája.

8

HUGHES 2000, 138–146. o.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
6. Mit mond Kohlberg az erkölcsi ítélőképesség fejlődéséről?
7. Mi a valláspedagógiai cél az erkölcsi kérdésekkel való foglalkozás során? Mik
segítenek ennek a célnak az elérésében?
8. Gyűjtse össze, hogy a Dávid királyról szóló elbeszélések milyen életeseményeket
jelenítenek meg Dávid életéből! Hogyan küzd meg ezekkel Dávid?

20 | 4. Az egyén döntésén kívülálló életesemények valláspedagógiai megközelítése

4. AZ EGYÉN DÖNTÉSÉN KÍVÜLÁLLÓ
ÉLETESEMÉNYEK VALLÁSPEDAGÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE
A Holmes-Rahe-féle életesemény listában nagyobb alkalmazkodást kívánó, s így
magasabb stresszfaktort jelentő pontszámmal szerepelnek azok az életesemények,
amelyek általában az egyén tudatos döntésén kívül állnak, s amelyek gyakran az
életszakaszok váltásával járó helyzetek. Ezek az életet határoló, s az élet
fordulópontjait jelentő események talán nem véletlenül jelentik a legnagyobb kihívást
a 21. század városiasodott, szekularizált, individualizált embere számára. Számos
kutatás mutat rá a vallásos hit és az életeseményekkel való megküzdés pozitív
kapcsolataira. Például akár már a ritkán templomba járók is kisebb stresszként élik
meg ezeket az életeseményeket,9 egy másik kutatás10 szerint pedig az ilyen magas
pontszámú életeseményekkel való megküzdést egyértelműen spirituális
növekedésként élték meg a vallásos emberek.
Az életesemények megélése egyéni interpretáció kérdése is, melyek
feltérképezéséhez segítséget nyújt például Fowler hitfejlődési elméletének ismerete,
hiszen egészen másként tekintenek az élet-halál, a betegségek vagy a krízisek
kérdésére a különböző hitfázisokban élő emberek.
Az egyén döntésén kívülálló életeseményekre építő valláspedagógiai munkában
alapvető feladat, hogy az életesemények kapcsán az érintettek megfogalmazhassák
félelmeiket, kételyeiket, aggályaikat. A ki nem mondott aggodalom szorongáshoz
vezethet, mely még több kezelést igényelhet. Ha a valláspedagógiai munka során
semmi mást nem teszünk, mint közösen vagy egyénileg – akár csak magunknak
írásban, vagy Isten felé imádságban – megfogalmazzuk az életkérdéseink és
eseményeink kapcsán felmerült félelmeinket, már hatalmas lépést tettünk az általuk
kiváltott stresszel való megküzdés terén.
Az életszakaszok váltásakor (iskolába lépés, házasságkötés, szülővé válás, nyugdíjba
vonulás) megjelenő félelmekkel és kihívásokkal régen a közösségek a beavatások,
rítusok segítségével (például felnőtté avatás, újasszonnyá fogadás) küzdöttek meg.
Mai társadalmunkban egyre ritkábban megjelenő gyakorlatok ezek, pedig szükségünk
lenne rájuk a megküzdés terén, s ilyen értelemben is nagyon sokat tudnak tenni az

9

TABAK–MICKELSON 2009, 49–64. o.

10

JAMES–SAMUELS 1999, 250–260. o.
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élő, helyi, gyülekezeti közösségek, illetve a valláspedagógia a közösségekkel történő
megismertetés által.
Az életesemény listában is első helyen szerepelő halál tudatával a legnehezebb
megküzdeni, és – már Holmes és Rahe kutatásai alapján is – a legnehezebb
életeseményt a közeli hozzátartozók halála jelenti. A halál tudata kisgyermekkorától
végigkísér minden embert, s egész életünket meghatározza az, hogyan küzdünk meg
földi életünk végességének tényével. A Szentírás elbeszélései ebben is szép példákat
adnak elénk. Egyrészt a bibliai narratívákban a halál legtöbbször nem magányosan
történik, hanem közösségben. A halálhoz vezető úton, vagy egy-egy súlyos
betegségben a személy nincs egyedül, hanem kísérik őt, mellette állnak társai, amint
szép példát láthatunk erre Jób könyvében, de akár az ősszülők elbeszéléseiben is.
Másrészt számos bibliai szereplőről olvashatjuk, hogy a halál számára nem valaminek
a hiányát és elveszítését jelentette, hanem épp az élet teljességét: Izsák, Ábrahám,
Dávid, Jójádá király és Jób az „élettel betelve” (például Jób 42,17) halnak meg.
Ahhoz, hogy valaki betelve az élettel tekintsen majd vissza életére, a mindennapokat
is ennek a távlatnak a fényében érdemes élnie. Ebben pedig nagy szerepet játszik a
mindennapi megelégedettség és a hála, amelyek képessé tehetik az embert arra, a
nagy életesemények során és azok közötti időszakokban is meglássa az élet
hétköznapi és különleges ajándékait.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
9. Mi a valláspedagógiai cél az egyén döntésén kívülálló életesemények
valláspedagógiai megközelítése során? Mik segítenek ennek a célnak az
elérésében?
10. Mit jelent az „élettel betelve” kifejezés, és miért fontos ez az életeseményekre
történő rátekintés során?
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az életesemények során a személy az életkérdéseit intenzíven éli meg, melyek
válaszkeresésében a valláspedagógia igyekszik reflektív, tudatos, kísérő segítséget
kínálni. Az életeseményekkel való megküzdés terén segítséget jelent a
fejlődéslélektani elméletek és kutatások ismerete, emellett személyes, egzisztenciális
segítséget jelenthet a bibliai elbeszélésekkel való kapcsolatba kerülés.
Az egyéni döntéseken múló életesemények vizsgálatánál hátráltat a moralizálás,
viszont segítik a tudatosítást és az egyéni narratíva kialakítását a jó kérdések, a
kontextus figyelembe vétele, a norma-érték-alapelv megfelelő helyén történő
kezelése, illetve a bibliai elbeszélések megismerése. Az egyéni döntéseken kívülálló
életesemények megélésében és azokra történő reflektálásban segít az egyéni
interpretáció alakítása, a félelmek megfogalmazása, a közösségi rítusok gyakorlása és
a hálaadás.
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FOGALOMTÁR
Életesemény: Minden olyan eseményt, amely egy ember életében változást jelent,
amely kizökkenti őt megszokott életviteléből.
Életkérdés: Olyan kérdések, amelyek egy személy számára az adott életszakaszban
fontosak és meghatározóak, s amelyekre választ keres.
Erkölcsi ítélőképességről alkotott fejlődéselmélet: A Lawrence Kohlberg nevéhez
fűződő elmélet azt tárgyalja, hogy az erkölcsi döntések, valamint az azok alapjául
szolgáló értékek és normák mögött milyen indokok húzódnak meg, s hogyan lehet
rendszerbe illeszteni ezeket az érveléseket.
Hermeneutikai kör: A világot az ember a saját, előzetes megértésével közelíti meg,
mely nem kapcsolható ki a megtapasztalásból és megértésből.
Hitfejlődési elmélet: A James W. Fowler nevéhez fűződő elmélet arra a kérdésre állít
fel rendszert, hogy a hit (vagyis mindaz, ami ember életét feltétlenül meghatározza)
milyen fokozatokon mehet keresztül az ember életében.
Moralizálás: Elvont és általános igazságok alapján történő ítélkezés, gyakran bírói
szereppel való játszadozás és hibáztatás.
Narratíva: Egyszerre jelent elbeszélést és annak magyarázatát, értelmezését is.
Valláspedagógia: A hitoktatás folyamatával foglalkozó tudomány, mely a vallásos
hithez tartozó tanulási-tanítási, oktatási, nevelési folyamatok összességére tekintettel
van. Figyelembe veszi a különböző hitoktatási formákat, célkitűzéseket, tanulási
színtereket, korosztályokat, módszereket, s egyéb szempontokat. Műveléséhez
egyszerre épít a teológiai, pszichológiai és pedagógiai diszciplínákra, adott esetben
pedig más tudományok eredményeire is.

