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BEVEZETŐ 

A szupervízió – egy lehetséges definíciója szerint – egy olyan támogató keret és 

folyamat, amelynek célja a segítő hivatásban dolgozók mentális, lelki védelme és 

szakmai kompetenciájuk, szakmai személyiségük fejlesztése az adott kontextusuk 

keretei között. A segítőnél a szolgálat végzése során olykor elakadás jelentkezhet: 

problémát okoz az illető személyes érintettsége, bevonódása a kliense történetébe, 

vagy segítő hivatásában az önreflexióra való készség hiánya. Mindezek a tényezők 

megakadályozhatják őt a hivatásában való előbbre jutásban, a sikerek elérésében, és 

adott esetben kiégés is fenyegetheti. A szupervizor reflektív jelenléte, kérdései 

segítségével a szupervizált képes lesz kívülről rálátni önmagára, a saját 

működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét.1  

A segítő hivatású embereket korszaktól, földrajzi helyszíntől függetlenül alapvetően 

meghatározza a felelősségtudatuk és felelősségvállalásuk a másik emberért – bárki is 

legyen az. Úgy tapasztalják, hogy életük eredendően és tagadhatatlanul kapcsolatban-

lét: élettörténetük, életútjuk minden területén összefüggnek, összekapcsolódnak 

mások életével, élettörténetével.  

A felelősségük is eleve adott elköteleződés. Emmanuel Levinas egzisztencialista 

filozófus úgy fogalmaz, hogy a másik ember arca, amikor felém fordul, kötelez engem. 

Ez alól a felelősségem alól nem bújhatok ki, mert egzisztenciálisan összekapcsolódom 

vele, és ez nem választott, hanem rám rótt felelősség.2 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mit gondol Ön a fenti megközelítésről? 

2. Ön szerint milyen helyzetekben, milyen problémák esetén lehet különösen 

hasznos a szupervízió? 

                                                        

1 Lásd például Mi a szupervízió? http://www.ormayistvan.hu/Docs/mi_a_szuperviz.htm (megtekintés: 

2018. 06. 08.) 

2 LÉVINAS 1999. 

http://www.ormayistvan.hu/Docs/mi_a_szuperviz.htm
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1. SEGÍTŐ HIVATÁS AZ ÓSZÖVETSÉG 
VILÁGÁBAN 

Az Ószövetség világában – az ókori Kelet kontextusába ágyazódva – nagy hangsúlyt 

kap a közösségi lét. Az ember itt nem elsősorban individuum: önmagában 

értelmezhető személy, hanem olyan ember, aki önmagát csakis más emberekkel 

megélt kapcsolatban, a velük való közösségben tudja értelmezni.3 

A bibliai Izrael úgy tekint magára, mint olyan közösségre, amelyet alapvetően az 

Istennel: JHWH-val való szövetség határoz meg, ám amelyben a felebaráttal való 

szolidaritás is ugyanolyan súllyal bír. Az Isten iránti elkötelezettség és a másik ember 

iránti felelősség ugyanannak az éremnek a két oldalát jelenti. A názáreti Jézus ezt a 

nagy parancsolatról szóló tanításában fejti ki: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, (…) és 

szeresd felebarátodat, aki olyan, mint te.” (Mt 22,37‒38) 

Az ószövetségi hagyomány a személyközi kapcsolatok szintjén nagyon fontosnak 

tartja a másik ember ínségére, szükséghelyzetére való reagálást, nyitottságot, 

segítséget, a rászorulók (például özvegyek, árvák) támogatását, a gyengék védelmét. 

Ez a szociális érzékenység egyedülálló az ókori Kelet nagybirodalmainak 

kontextusában. A bibliai Izraelben egyértelműen az az alapállás, hogy a közösséghez 

tartozó emberek mindegyike jogosult a többiek támogatására – mind a nagycsalád 

összefüggésében, mind a törzs vagy a nép összefüggésében. 

A bibliai Izraelben van egy különleges „intézmény”, amely a gazdaságilag 

ellehetetlenült (például eladósodott, nincstelenné vált, adósrabszolga sorba jutott), 

illetve szociálisan a perifériára sodródott családtag segítését, megmentését szolgálja. 

Ez a „góél” feladatköre. A góél héber szó megváltót, kiváltót, megsegítőt jelent. Ő az a 

közeli rokon – adott esetben a legközelebbi – aki számára társadalmi státusza, 

gazdasági helyzete lehetővé teszi, hogy anyagilag támogatni tudja elszegényedett 

vagy bármilyen más módon ellehetetlenül rokonát. (lásd 3Móz 25; vö. Ruth könyve) 

Ez a megváltó szerepkör az Újszövetségben új hangsúlyt, spirituális értelmet kap. 

Jézust azért nevezik megváltónak, mert a bűnei miatt kilátástalan helyzetbe jutott 

ember számára ő lesz az igazi segítő: ő a legközelebbi rokon, aki megmenti az embert, 

kiemeli őt ellehetetlenült helyzetéből, és visszaadja neki méltóságát. 

Az Ószövetség világában a segítő hivatásúak körébe alapvetően a próféták, papok, 

lelkigondozók, gyógyítók és tanítók tartoznak. Ám ebbe a csoportba sorolhatók be 

bizonyos szempontból a királyok és a közösségek más politikai vezetői, elöljárói is, 

                                                        

3 WOLFF 2001. 
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hiszen az Ószövetség meglátása értelmében a királyok és vezetők első renden 

szolgálattevők: Isten megbízásából vezetik a közösséget, és támogatják a rájuk 

bízottakat. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

3. Mi volt a próféták segítő hivatásának lényege a bibliai időkben? 

4. Mit tett és tehetett a „góél”? 
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2. SZUPERVÍZIÓS ESETEK AZ 
ÓSZÖVETSÉGBEN 

2.1. MÓZES ÉS JETRÓ 

Mózes személyével és küldetésével kapcsolatban nagyon sokféle, sokszínű 

megközelítést találunk az Ószövetségben. A szövegekből egy olyan ember képe 

rajzolódik ki előttünk, aki maga meglehetősen sokoldalú személyiség, és összetett 

feladatkörökkel, sokféle szereppel rendelkezik. A bibliai hagyományban tudatosan 

ábrázolják így Mózest, mivel a jelentőségét így tudják leginkább kifejezésre juttatni. 

Mózes azon túl, hogy egy tipikusan „atyai” figura, egyben próféta, népvezér, bíra, 

karizmatikus vezető is, valamint törvényadó. Mai, divatos kifejezésekkel élve coach, 

életvezetési tanácsadó és mediátor is, aki Isten és a nép között közvetít. Emellett 

bizonyos papi funkciókat is ellát, lelkivezetőként pedig mindig rendelkezésre áll… 

A Tórában, Mózes öt könyvében elénk táruló Mózes-kép már-már egy „superman” 

benyomását kelti. Ennek az is oka, hogy nagyon sokféle, különböző korból és 

közösségektől származó hagyományokat dolgoztak egybe az Ószövetség végső, 

kánoni formájának kialakítói. Azáltal, hogy minden Mózessel kapcsolatos tradíciót 

igyekeztek megőrizni, Mózes képe különösen összetetté, egészen „emberfelettivé” 

vált. 

2Móz 18-ban van egy érdekes történet arról, hogy Mózes: ez a különösen teherbíró, 

nagyformátumú vezető elfárad; a mindennapi feladatok nagyon megterhelik őt, és 

nem marad ereje regenerálódni, erőt gyűjteni a többi szolgálatához. Szinte a teljes 

kiégés fenyegeti. Még éppen időben, de már-már az utolsó pillanatban érkezik meg 

hozzá a sógora, Jetró, aki kettős minőségében: Midján bölcs papjaként és ugyanakkor 

veje bizalmasaként megpróbál neki segítséget nyújtani. 

Jetrót, akinek leányát Mózes az Egyiptomból való elmenekülése után, a pusztában 

ismerte meg, majd feleségül is vette, a bibliai hagyomány lelkigondozó és mentor 

szerepben állítja elénk 2Móz 18-ban. Itt arról olvasunk, hogy egy alkalommal 

meglátogatta vejét, és alaposan kikérdezte őt, hogy mivel foglalkozik, és hogy érzi 

magát. Miután hallott Mózes kiégési problémájáról, azt javasolja neki, hogy válasszon 

maga mellé tehetséges, intelligens embereket, akik le tudnak venni majd némi terhet 

a válláról. A kisebb ügyekben ők járnak el, csak a fontos és nehezebb esetekben kell 

Mózesnek döntenie.   

Ez a történet lényegében az első „szupervíziós esetnek” tekinthető a Bibliában. Bár 

nagyon szűkszavú az elbeszélés, néhány alapvető gondolatot, irányt azért 

megtalálunk benne. A „szupervízor”: Jetró kliensét abban erősíti meg, hogy ő is 

jogosult a támogatásra, ha úgy érzi, elfáradt. Sőt, szóvá is kell tennie ezt. Mózesnek 
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javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy miként könnyíthetné meg a maga számára a 

vezetés fárasztó terhét.  

A szövegben leírt esetet olvasva talán mi már nem egy direkt tanácsadás útját 

választanánk, inkább így közelítenénk meg a kérdést: Mózesnek a szupervízorral való 

beszélgetése nyomán meg kell keresnie azokat a lehetőségeket, amelyek bizonyos 

területeken tehermentesítik őt a szolgálatában, a másokon való segítés állandó 

felelősségében. A szupervízor arra vezeti rá, hogy felfedezze az erőforrásait, amelyek 

rendelkezésére állhatnak, hogy hatékonyabb vezetői-segítői munkát végezhessen. A 

szupervíziós út itt arra fókuszál, hogy Mózes megossza a felelősséget és a vezetés-

pásztorolás feladatát másokkal, akiket erre alkalmasnak tart. 

Egy vezető / segítő hivatású ember számára mindig nagy kihívás és ezért 

körültekintést igényel a vezetői feladatok, illetve a szolgálat megosztása, a 

részfeladatok delegálása. Vannak olyan típusú vezetők, segítők, akik szeretnek 

mindent maguk kontrollálni, szeretik egy kézben tartani a gyeplőt. Sokan gondolják 

azt, hogy egyszerűbb, ha elvégzik, mint ha valaki másnak elmagyarázzák az adott 

feladatot. (Úgy gondolják, segítenek azzal, ha másoktól elveszik és magukra vállalják a 

segítés lehetőségét.) Ez a mentalitás azonban – ahogy Mózes esetében is látjuk – rövid 

úton kiégéshez, a fókusz és az önkontroll elvesztéséhez vezet.  

Éppen ezért nagyon fontos, hogy segítő hivatásúakként is tisztában legyünk a „segítő-

szindróma” komplex problémakörével, és odafigyeljünk a határainkra: őszinte 

önismereti munkával segítsünk magunkon is.  

 

 

2Móz 18,5‒274 

5Elment tehát Jetró, Mózes apósa, annak fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, az 

Isten hegyéhez, ahol az táborozott. 6Előre megüzente Mózesnek: Én, Jetró, az apósod 

érkezem hozzád a feleségeddel és a két fiával. 7Ekkor Mózes kiment az apósa elé, 

leborult előtte, megcsókolta, és békességet kívánva egymásnak bementek a sátorba. 
8Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az ÚR a fáraóval és Egyiptommal cselekedett 

Izráelért; mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan 

mentette meg őket az ÚR. 9És örült Jetró, hogy annyi jót cselekedett az ÚR Izráellel, 

amikor megmentette őket az egyiptomiak kezéből. 10Azután így szólt Jetró: Áldott az 

ÚR, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a 

népet Egyiptom hatalmából! 11Most már tudom, hogy nagyobb az ÚR minden más 

istennél, és azért történt ez velük, mert kevélyek voltak. 12Mózes apósa, Jetró azután 

égőáldozatot és véresáldozatot vitt Istennek. Áron és Izráel vénei pedig eljöttek, hogy 

együtt egyenek Mózes apósával Isten színe előtt.  

                                                        

4 A szentírási idézet a Protestáns Bibliatársulat 2014-es, Revideált új fordítású Bibliakiadásából származik. 
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13Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől 

estig. 14Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta: Miért 

így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész 

népnek reggeltől estig előtted állnia? 15Mózes ezt felelte apósának: Mert hozzám jön a 

nép, hogy megkérdezze Istent. 16Mert ha valamilyen peres ügyük támad, eljönnek 

hozzám, és én igazságot teszek köztük és felebarátjuk között, és tudtukra adom Isten 

rendelkezéseit és utasításait. 

17Apósa ekkor azt mondta Mózesnek: Nem jól csinálod a dolgot. 18Teljesen kimerülsz te 

is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked a feladat, nem tudod egyedül 

elvégezni. 19Most azért hallgass a szavamra; hadd adjak tanácsot neked, és Isten is veled 

lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé! 20Őket pedig 

figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, 

amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell cselekedniük. 21De válassz ki a nép közül 

derék, istenfélő férfiakat, megbízható embereket, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd 

őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött. 22Ők tegyenek majd igazságot a 

nép között minden időben: minden nagyobb ügyet vigyenek eléd, de minden kisebb 

ügyben tegyenek ők igazságot! Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! 
23Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez 

az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. 

24Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy tett, ahogyan mondta neki. 
25Választott Mózes egész Izráelből derék férfiakat, és a nép főembereivé tette őket: 

elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött. 26Mindig ők tettek igazságot a nép 

között: a nehezebb ügyeket Mózes elé vitték, de minden kisebb ügyben ők tettek 

igazságot. 27Azután Mózes elbocsátotta apósát, az pedig elment a maga földjére. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

5. Miben áll a szöveg alapján a segítőként Mózes mellett álló Jetró 

munkamódszere? 

6. Hogyan zajlana le mai körülmények között, a szupervízió eszköztárát használva 

ez a beszélgetés? 

2.2. DÁVID KIRÁLY ÉS NÁTÁN PRÓFÉTA 

Dávid király kalandos, veszélyektől sem mentes sorsáról, küzdelmeiről, sikereiről 

sokat ír az Ószövetség: 1Sám 16-tól 2Kir 2-ig olvashatjuk a vele kapcsolatos 

elbeszéléseket. Dávid legendás személyiség volt. Izrael közössége úgy emlékezik meg 

róla, mint aki a legnagyobb királya volt. Nem véletlen, hogy a későbbi történelmi 

időszakokban, amikor a zsidóság más idegen népek uralma alatt élt, a perzsa korban, 
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a hellenizmus időszakában, vagy a római birodalom idején visszaidézik az ő uralmát, 

és egy hozzá hasonló király érkezésében reménykednek. 

Dávid karriertörténetét egy mondatban így lehetne összefoglalni: juhok pásztorából 

egy nép pásztora lett. Dávidról egy rátermett vezető, hős király képe rajzolódik ki 

előttünk a történetekből. Az Ószövetség azonban az embert – így Dávidot is – a maga 

esendőségében, jó és rossz tulajdonságaival együtt ábrázolja.  

Dávid király egyik fontos segítője, mentora volt Sámuel próféta, aki őt felkészítette a 

hivatására, és fölkente királlyá. Erről 1Sám 16-ban olvashatunk. Sámuel egészen 

haláláig nyomon kísérte Dávid minden fontos tevékenységét, például a küzdelmét a 

filiszteusokkal, ellenségeivel. Ugyanakkor elődjével: Saullal való konfliktusában is 

minden bizonnyal ott volt Dávid mellett, és támogatta őt, bár a bibliai hagyományok 

erről eléggé szűkszavúan nyilatkoznak. 

Sámuel próféta mellett két másik udvari próféta is „mentorálta” Dávidot. Az 

ismertebb neve Nátán, aki bejáratos volt a királyhoz, rendszeresen támogatta, olykor 

tanácsokkal látta el őt, és segítette a vezetői feladatában. 

Nátán próféta abban is megerősítette Dávidot, hogy közvetítette számára Isten 

ígéretét arról, hogy Dávid házán, dinasztiáján áldás lesz, és hogy a trónja örökké 

fennmarad. Erről az ígéretről 2Sám 7-ben olvashatunk. A későbbi korokban ez a 

szöveg adott alapot a messiási várakozásoknak: annak a reménységnek, amely Izrael 

körében fogalmazódott meg egy új, Dávid házából származó nagy király eljövetelével 

kapcsolatban. A Kr. e. 5. századtól kezdve időről időre felerősödött a messiásvárás, 

olykor mozgalmak is kialakultak, mint például Jézus korában, a Kr. u. első században. 

Nátán prófétának voltak hálátlanabb feladatai is. Azt is magára kellett, hogy vállalja, 

hogy Dávidot megfeddje a Betsabéval, Uriás feleségével való házasságtörése miatt, 

amelynek következménye volt az is, hogy a nő várandós lett. Dávid – nem találván 

más kiutat – a férjet csellel megöleti. Erről 2Sám 12-ben olvashatunk.  

Nátán azt a módszert választja, hogy elmesél Dávidnak egy tantörténetet, amely egy 

szegény ember gazdag szomszédja általi megkárosításáról szól. Dávid, hallva a 

történetet, igazságot akar tenni, és elítéli a gazdag ember tettét, ám a próféta csak 

ennyit jelez neki vissza: „Te vagy az az ember!” 

Dávid magánéleti kilengése elakadást okozott a hivatása gyakorlásában is. Nem 

csupán arról volt szó, hogy hiteltelenné vált a környezetében a vétke miatt, hanem így 

azt a feladatát sem tudta betölteni, hogy Isten igazságát képviselje népe körében – 

ahogy az egy királyhoz méltó. 

Nátán próféta egy meglehetősen „veszélyes” szituációban, egy fontos lélektani 

pillanatban mutat rá a király „elakadására”, és tükrözi vissza Dávid felé helytelen 

döntése súlyát és a még súlyosabb következményeket, és így próbál neki segíteni. 

Dávid mindennek következtében mélyen megrendül, és elindul egy nagyon 

küzdelmes önismereti munka révén a felé… 
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2Sám 12,1‒14 

1Az ÚR elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: Volt egy 

városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. 2A gazdagnak igen sok juha és 

marhája volt. 3A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. 

Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és 

az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. 4Egyszer egy utas érkezett a gazdag 

emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá 

érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, 

aki hozzá érkezett. 

5Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élő 

Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette! 6A bárányért négyszer 

annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. 

7Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az ÚR, Izráel 

Istene: Én kentelek föl Izráel királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. 8Neked 

adtam uradnak a házát, és öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda 

házát is. És ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. 9Miért 

vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást 

fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd; őt magát pedig 

meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével! 10Ezért nem távozik el soha a fegyver a 

házadtól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te 

feleséged legyen. 

11Ezt mondja az ÚR: A tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed 

láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. 12Te 

ugyan titokban cselekedtél, én azonban egész Izráel előtt, napvilágnál cselekszem meg 

ezt! 

13Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: 

Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 14Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az 

ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

7. Milyen szerepe és küldetése van Nátánnak Dávid felé? 

8. Ma hogyan zajlana egy ilyen „kényes” beszélgetés egy szupervíziós folyamatban? 

 



16  |  3. Bevezetés – Segítő kapcsolatok az Újszövetségben    

 

3. BEVEZETÉS – SEGÍTŐ KAPCSOLATOK 
AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN 

Az Újszövetséget olvasva felfigyelhetünk egyrészt arra, hogy az iratok tartalmát 

meghatározó krisztológiai üzenet az isteni iniciatívát követően emberi kapcsolatok 

révén realizálódik. Az evangélium továbbadása során emberek más emberekkel 

kerülnek kapcsolatba, nem egy esetben életkérdésekkel vívódnak, amelyekben 

kölcsönösen eligazításra, válaszra várnak. Elmondható tehát, hogy az újszövetségi 

örömhír embertől emberig történő képviselete során, ha nem is a klasszikus, XX. 

századi értelemben, de a maga kezdetleges módján és talán nem felismerten, mutatis 

mutandis szupervízió (is) történik.  

Az evangéliumnak az emberi egzisztenciára gyakorolt hatása eredményeképpen, az 

Újszövetségben olvasható párbeszédek, vagy csoportos beszélgetések résztvevői 

szembesülnek életük személyes vonatkozásaival és buktatóival, valamint olyan 

válaszokra és irányokra találnak, amelyek mentén megújult erővel, jobb kedvvel, 

felszabadultan és friss motivációkkal indulhatnak tovább életútjukon.  

Olyan mértékben nyílik lehetőségük a továbblépésre, amilyen mértékben hat rájuk 

egyrészt az evangélium ereje, másrészt azonban, amilyen mértékben készek 

komolyan venni saját helyzetüket és hajlandóak a revíziót, az újulást segítő lépések 

megtételére. Más szóval a kifelé figyelés összekapcsolódik a befelé figyelés 

tevékenységével, amint arra Hajnal Zoltán az egyházi szupervízióról írott 

tanulmányában avatott módon rámutat.   

Hasonló megállapításra jutottunk már az ószövetségi rész bevezetésében is, 

amennyiben „a szupervízió ‒ egy lehetséges definíciója szerint ‒ egy olyan támogató 

keret és folyamat, amelynek célja a segítő hivatásban dolgozók mentális, lelki 

védelme és szakmai kompetenciájuk, szakmai személyiségük fejlesztése az adott 

kontextusuk keretei között. A segítőnél a szolgálat végzése során olykor elakadás 

jelentkezhet: problémát okoz az illető személyes érintettsége, bevonódása a kliense 

történetébe, vagy segítő hivatásában az önreflexióra való készség hiánya. Mindezek a 

tényezők megakadályozhatják őt a hivatásában való előbbre jutásban, a sikerek 

elérésében, és adott esetben kiégés is fenyegetheti. A szupervízor reflektív jelenléte, 

kérdései segítségével a szupervizált képes lesz kívülről rálátni önmagára, a saját 

működésmódjára, elsajátítja az önreflexió képességét.” 

 

Az Újszövetség, azon belül az evangéliumok olvasása közben felismerhetjük másrészt 

azt, hogy az evangélium igazságának embertől emberig történő feltárása, továbbadása 

és képviselete során milyen szerepe lehet Jézusnak, mint a teljes Újszövetség 

krisztológiai szempontból központi alakjának. Előttünk áll Jézus, mint történeti 

személy, mint tanítványainak Mestere. Megszólal, beszél, tanít, figyelmeztet, prédikál, 
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értékel, gyógyít, csodákat tesz. Megjelenik Feltámadottként, aki biológiai értelemben 

már nem részese ugyan a történelemnek, tanítványaival azonban még találkozik, 

megszólítja őket, beszél hozzájuk és eligazítást ad nekik. A róla szóló evangéliumi 

tudósítások részeseként pedig úgy is szemlélhetjük őt, mint egyúttal az Atya 

szupervizáltját, akinek útkeresése, harcai, vívódásai, imaéletének mozzanatai, intim 

érzelmei, ha töredékesen is, feltárulnak előttünk. E kettős keret – az újszövetségi 

szereplők emberi egymásra utaltsága és kapcsolatai, valamint Jézus szerepe az 

életükben – bizonyos esetekben egészen élesen körvonalazza az Újszövetségben 

olvasható, szupervíziósnak is értelmezhető eseteket. Ezek iskolapéldája lehet Jézus és 

a samáriai asszony találkozása és párbeszéde (Jn 4,4‒42), amelyet Tornay Krisztina 

„Párhuzamok a szupervízió és az evangélium tanítása között” című körültekintő 

szaktanulmányában aprólékosan és mélyrehatóan elemez.  Ennek az elemzésnek a 

segítségével, olykor idézésével – amit az irodalmi hivatkozások is tükröznek – lépünk 

közelebb a „Szupervíziós esetek az Újszövetségben” című témánkhoz.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

9. Mi alkotja az újszövetségben lehetséges szupervíziós esetek kettős keretét? 
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4. SZUPERVÍZIÓS ESETEK AZ 
ÚJSZÖVETSÉGBEN 

4.1. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE (JN 4,4‒24, 

LÁSD A MELLÉKLETET!) 

4.2. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 1 – SZÖVEG 

Az Újszövetség könyveinek, különösképpen az evangéliumi szövegeknek olvasása és 

behatóbb vizsgálata során számos olyan részletre figyelhetünk fel, amelyek – ahogy 

azt témánk szerint ma mondjuk – a szupervízióval, vagy annak mechanizmusával, 

működésével kapcsolatosak. Mivel a szupervízió alapvetően kérdéssel és párbeszédes 

formában, dialógussal dolgozik, számunkra témánk szempontjából elsősorban az 

evangéliumokban olvasható párbeszédek lesznek a mérvadóak. Ezek közül 

kiemelhetjük Jézus és a samáriai asszony dialógusát, amelyet János evangéliumában 

olvasunk (Jn 4,4‒41).  

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül ugyanúgy János evangéliumában a Jézus és 

a samáriai asszony dialógusát megelőző, a Jézus és Nikodémus közötti párbeszédet 

sem (Jn 3,1‒21), amelyet témánk szempontjából eo ipso a másik mellé állíthatunk. 

Megállapíthatjuk azonban, hogy amíg a Jézus és Nikodémus közötti dialógus 

megszakad, és bizonyos értelemben megfeneklik, vagyis Nikodémus, mint 

„szupervizált” szempontjából nem olvasunk az eredményről, addig a samáriai 

asszonnyal folytatott beszélgetés az asszony életében segítő változást eredményez, 

amelynek konkrét jeleiről is értesülünk. Témánk szempontjából érdemes ezért a 

szupervíziós mértékkel mérve kerekebb, eredményesebb dialógusra figyelnünk és azt 

elemeznünk.  

4.3. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 1 – MŰFAJ 

Az említett szakasz műfaja tanító párbeszéd; ez olyan tanítási forma, amelyben a 

tanítvány kérdez, de a választ félreérti, és így alkalmat teremt a mesternek, hogy 

tanítását kifejtse. S nemcsak az irodalmi jelleg az érdekes, de a párbeszéd helyszíne és 

körülményei is, nemkülönben azok a határok, amelyek mentén akár a szupervíziós 

szempontok is fellelhetők. A szövegegység, vagyis a dialógus dramatikus 
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szerkesztését ugyanis felvonásokra lehet osztani. Ezek sorában az első az, amikor 

Jézus és az asszony beszélgetnek.  

Ezt követi két másik: Jézus és a tanítványok, majd Jézus és a falusiak találkozása.  A 

helyzet ugyanakkor intim: más szereplő nincs jelen. A János evangéliumát elemző 

Benedikt Schwank értékelése szerint „művészien kialakított párbeszéd”  két személy 

között zajlik. A párbeszéd irányítója Jézus, ő kezdeményezi, és dinamikailag is ő vezeti 

a dialógust.  Ugyanakkor beszélgetőpartnere, a samáriai asszony Rekha Chennattu, 

indiai Újszövetség-kutató szavaival „kritikus és kreatív” társ e beszélgetésben. Nem 

„Jézus szavait visszhangozza”, hanem „igazi partner egy teológiai párbeszédben.”   

4.4. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 1 – BIBLIAI 

HÁTTÉR   

A szöveg az Ószövetségből ismert (lásd ott!), „kútnál történt találkozások” típusába 

tartozik. Ennek általános jegyei: egy idegen férfi találkozik egy fiatal leánnyal, 

beszédbe elegyednek, majd a történet vége eljegyzés és házasság lesz. Ide tartozik 

Izsák felesége, Rebeka és Ábrahám szolgájának találkozása, illetve Jákob és Ráhel 

találkozása. (Jákob neve a jézusi párbeszédben is felidéződik!) E típustörténetnek 

akkor messzemenő teológiai vonatkozásai voltak: a házasság metaforikus képe volt 

Jahve és Izráel kapcsolatának. Így a Jézussal találkozó samáriai asszony azon jegyessé 

váló fiatal leányok utóda és típusának újabb megtestesítője, akik Isten és népe 

házassági szerződéssel leírt kapcsolatát szimbolizálták. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy 

a női bibliai és egyházi szerepek iránt elkötelezett római katolikus teológia több 

képviselője a római katolikus egyház és benne a nők lehetséges új, kreatív, 

egyenrangú működési formáját látja szimbolikusan a samáriai asszony alakjában, lásd 

Tornay idézett tanulmányát!). 

4.5. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 1 – 

SZERKESZTÉS, DRAMATURGIA  

N. M. Flanagan megállapítását idézve, Jézus és a samáriai asszony párbeszéde az 

egyik, a leginkább drámaszerűen szerkesztett rész János evangéliumában.  Követhető 

sorrendben különböző szereplők szólalnak meg úgy, hogy a jelenet olvasásakor 

könnyen egy színházban is képzelhetnénk magunkat. Szót kap az elbeszélő, majd 

Jézus, a samáriai asszony, megszólalnak a tanítványok és a város népe – valóban 

színpadias a kép. A jelenet másik jellegzetessége ugyanakkor az, hogy a drámai 

játékban az asszonnyal folytatott párbeszédhez egyszerre kiürül a színpad (8. vers), a 

tanítványokkal való beszélgetés előtt viszont az asszony távozik el (28. vers). Az 

asszony korsója, amit a 28. vers szerint ottfelejt a színen, szintén lehet dramaturgiai 
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célzás, ami azt sugallja a közönségnek, hogy az asszony vissza fog még térni. Flanagan 

hangsúlyozza, hogy mindezeken túl drámai fejlődés is van az asszony és a város népe 

hitbeli tudásában. Mivel Jézus zsidó (9. vers), a szereplők úgy hisznek benne, akár egy 

prófétában (19. vers), majd úgy, mint Krisztusban (25–26, 29. versek), végül a világ 

megváltójaként (42. vers) fogadják.  Ez a kitűnően szerkesztett szövegegység két 

központi párbeszédre épül: az első a Jézus és a samáriai asszony között, a második 

pedig a Jézus és a tanítványok között megvalósult dialógus. 

 

A fenti egység szerkezeti felépítése a következőképpen vázolható:  

I. Bevezetés (1–6. versek). Jézus elindul Júdeából Galileába, vagyis észak felé. 

Útközben áthalad Samárián, délben pedig megpihen Sikárnál, Jákob kútja mellett 

(amelyet mind a mai napig használnak).  

II. Első dialógus (7–26. versek). Jézus és a szamariai asszony között hangzik el.  

A) Téma: Az élő víz (7–15. versek). Jákob kútjának vizét fölülmúlja az a víz, amelyet 

Jézus fog adni, mert az „örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (14. vers).  

B) Átmenet: Jézus ismerete az asszony múltjáról az asszonyt a hit felé indítja: „Uram, 

látom, hogy próféta vagy.” (19. vers).  

C) Isten imádata (20–26. versek): „Eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói 

lélekben és igazságban imádják az Atyát” (23. vers). Az asszony a Messiásra 

vonatkozó gondolatokkal kezd foglalkozni, míg Jézus azt mondja, ő az.  

III. Második dialógus (31–38. versek). Jézus és a tanítványok között hangzik.  

A) Téma: Jézus eledele (31–34. versek): „Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak 

akaratát, aki elküldött engem” (34. vers).  

B) Az aratás (35–38. versek): „Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a 

mezők már fehérek az aratásra.” (35. vers).  

IV. Konklúzió (39–42. versek).  

A) Téma: A samáriaiak hite: „Tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” (42. vers). 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

10. Milyen műfaji jellegzetességei vannak általában az Újszövetségben olvasható, 

szupervíziós részleteket tartalmazó szövegeknek? 

11. Mi jellemző Jézus és a samáriai asszony párbeszéde alapján a szupervízor és a 

szupervizált kapcsolatára az Újszövetségben? (Az általánosítás itt az adott 

dialógusra szűkítetten érvényes.) 
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5. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY 
PÁRBESZÉDE SZUPERVÍZIÓS 

SZEMPONTBÓL 

5.1. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 2 – A HELYZET 

HÁTTERE 

Amikor Jézus megtudta, hogy a farizeusok úgy értesültek, hogy ő több tanítványt 

szerez és keresztel, mint János – noha Jézus maga nem keresztelt, csak a tanítványai –, 

elhagyta Júdeát, és visszatért Galileába, így keresztül kellett mennie Samárián. Odaért 

Samária egyik városához, Sikárhoz. Ez a település annak a földnek a közelében volt, 

amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, 

azért leült a kútnál. A hatodik óra felé járt az idő. Egy samáriai asszony odament vizet 

meríteni (Jn 4,1–7).  

A szövegrész itt bevezeti a párbeszédet. Noha a helyzet valósághűnek tűnik, annak 

történetisége többszörösen megkérdőjelezhető, a bizonytalanság pedig inkább a 

történet tanító jellegére, vagyis példázat, példabeszédszerű voltára mutat. Samárián 

ugyanis nem kellett keresztülmennie annak, aki a Jordán völgyében is haladhatna 

északi irányban Galilea felé, jóllehet azt az útvonalat forróbbnak, kellemetlenebbnek 

tartották.  A szinoptikus evangéliumokban pedig éppen ellenkező előjelű történeteket 

olvasunk arról, hogy Jézust nem fogadták be a samáriaiak, ő azonban leinti 

tanítványait, mikor azok meg akarják büntetni az őket elutasítókat. Jézusnak a 

Samáriához – és a samáriaikhoz – fűződő viszonya tehát más színben tűnik fel a 

szinoptikusoknál, mint Jánosnál. A helyszín azonban világosan van leírva, 

nemkülönben az időpont és a szereplők, amint azt a korábbiakban már a dramatizált 

szerkesztés kapcsán megállapítottuk. A tanítványok távoznak a színről (igaz, ez csak a 

következő szakaszban válik világossá, mintegy magyarázatul), Jézus pedig egyedül 

marad. Ekkor érkezik a kúthoz egy samáriai asszony.  

Nem tudjuk meg pontosan, melyik városból, Sikárból-e vagy Samáriából (Sebaste) ‒ a 

„samáriai” itt minden valószínűséggel általános megjelölés. Azt azonban tudjuk, hogy 

az asszony vízért jön, Jézusról pedig azt, hogy elfáradt az úttól. A jelenet tehát egészen 

természetes, teljes mértékben hű a valósághoz. Ebben az életszerű (háttér)-

helyzetben indul meg a párbeszéd a két szereplő között.  
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5.2. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 2 – A 

BESZÉLGETÉS ELEMZÉSE 

A kontaktus felvétele: Jézus egyszerű kéréssel fordul az asszonyhoz.  

Az ezzel teremtett szituáció először is természetes (meleg van, nincs korsója, az 

asszonynak van, és ez akkoriban női munkának számított), másrészt maga a 

megszólítás ténye kimondottan barátságos (nem volt szokás zsidóknak megszólítani a 

samáriaiakat, mert vélhető volt, hogy elutasítják őket). A megszólítás tartalma 

azonban még ennél is gazdagabb: Jézus saját rászorultságát fejezi ki, rábízza magát a 

másik (nota bene egy samáriai asszony!) jóindulatára, ezzel pedig egyszeriben 

egyenrangúvá teszi őt (egyébiránt nincs a beszélgetésben leírva, hogy egyáltalán 

kapott volna vizet, ez talán azt is jelenti, hogy szomjúsága nem volt követelőzően 

kínos). Jézus eltér a bevett szokásoktól, és magatartásával, kérésével „helyzetbe 

hozza” a dialógus másik résztvevőjét úgy, hogy az nem tud rutinosan, az általában 

elvárt, vagy megszokott módon reagálni.  

A kontaktus felvétele az asszony részéről: Az asszony kérdez.  

Az asszony kérdésében csodálkozás van – nem úgy indul és nem úgy alakul 

találkozása az idegen férfival, amint várta. A meglepődést elsősorban az okozza, hogy 

Jézus viselkedése a szokásostól eltérő: általában nem történt meg, hogy zsidók 

leereszkedjenek a samáriaiakhoz. Jobb is erre rákérdezni: véletlen-e, észrevette-e a 

másik, mi van e mögött? Kérdésében megjelenik a mindennapi megszokott és az ettől 

való eltérés: „Te zsidó vagy, én pedig samáriai. Eltérő a helyzetünk, különbözőek 

vagyunk egymástól.” Ez a megállapítás ugyanakkor tágabb meghatározást is 

tartalmaz: ki-ki identikus, azonos a saját népével és vallásával. Ez az első öndefiniálás 

egyben a dialógus másik szereplője számára is egy lehetséges megközelítés: Te, akit 

megszólítottam, akivel beszélek, a magad népét, a magad nyelvét és vallását 

képviseled.  

 

A párbeszéd további menetének részletes leírását és elemzését versről versre 

nyomon követhetjük Tornay Krisztina mélyreható tanulmányában.  E helyütt csak 

annak összefoglaló megállapításaira szorítkozhatunk, kiemelve a szupervíziós modell 

szempontjából értékelhető részleteket (a teljes szövegegységet lásd a Mellékletben!).  

Ezek alapján, a dialógus ívét követve Jézus és a samáriai asszony párbeszédének 

alábbi vázlatos szerkezetét rajzolhatjuk meg:  

I. A dialógus szerkezete 

I.1. A bizalom légkörének megteremtése  

I.2. A szerződés alapja – kérés, elkötelezettség  

I.3. Intervenció 

I.4. Konfrontáció  

I.5. A saját identitás újradefiniálása, leragadás  
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I.6. Intervenció  

I.7. A saját identitás újradefiniálása  

I.8. Válaszul a saját identitás kimondása, a szerződés teljesülése  

II. A fentiekből is következően, melyek a szupervízióra emlékeztető sajátosságok?  

II.A. Egyenlőség és kölcsönösség a vezetett és a vezető közt  

II.B. Elbizonytalanítás: kimozdítás a megszokott látásból  

II.C. Nyitás: csodálkozásra, vágyakozásra késztetés  

II.D. Mintaműködés: Én kérek, de te is kérhetsz  

II.E. A helyzet tisztítása, világos döntéshelyzet előkészítése  

II.F. Intervenció  

II.G. Konfrontáció  

II.H. Szerződéskötés, a szerződés kereteinek betartása  

II.I. „Itt és most”, a pillanat megragadása  

II.J. Módszer: „A természet síkjáról áttér a természetfölöttire”  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

12. Hogyan zajlana le mai körülmények között, a szupervízió eszköztárát használva 

egy ehhez hasonló, nem egyszerű, helyenként kényes témákat érintő 

beszélgetés? 

13. Csak a dialógus szerkezetének ismeretében tudna-e, tudnának-e ‒ akár 

csoportos feladatként ‒ szabadon rekonstruálni egy, a fentihez hasonló 

szupervíziós beszélgetést? 
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6. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY 
PÁRBESZÉDE SZUPERVÍZIÓS 

SZEMPONTBÓL 2 

6.1. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 3 – A 

BESZÉLGETÉS HATÁSA 

Időközben visszatérnek Jézus tanítványai, és meglepődtek azon, hogy mesterük 

asszonnyal beszélget. Egyikük sem kérdez rá azonban arra, hogy mi végből beszélget 

az asszonnyal. Az asszony otthagyja korsóját, sietve visszatér a városba, és beszámol 

az embereknek: Gyertek, van itt valaki, aki mindent elsorolt, amit csak tettem. Ő volna 

a Messiás? Az emberek kitódulnak a városból, és odasereglenek Jézushoz. (Jn 4,27–

30). Nyilvánvaló, hogy az asszony erős érzelmi befolyás, hatás alatt áll és kapkod, siet. 

Dolgait, eszközeit (vödör) elhagyja, eredeti céljáról megfeledkezik (vízhordás): 

Közlésvágy, megosztásvágy, lelkesedés ébred benne. Megosztja, amit a leginkább meg 

tud ragadni a vele történt eseményből: Mindent elmondott, amit csak tettem, vagyis 

ismeri az életem folyását, és ez számomra nem nyomasztó, hanem megrendítő, 

felszabadító, kommunikációra sarkalló élmény! Ez a felszabadultság átüt a szövegen, 

és ez az, amely a dialógus résztvevőjét azonnal egy közösségi gesztus felé mozdítja: 

kommunikációt indít a részéről, valamint kontaktusfelvételt és azzal együtt 

osztozásvágyat. Az önmagáról megfeledkező lelkesedés, amelyet – amint azt a 

korábbiakban már említettük – színpadias drámaisággal a korsó ottfelejtése mutat, és 

a beszélgetés átfordulása akcióba mind-mind a szupervízió katartikus pillanataiból is 

ismerős lehet.  

Másfelől a szupervízió számára vagy annak szempontjából alapvető fontosságú, hogy 

a szupervizált ne szakadjon el a szakmai, a „funkcionális” vagy működésbeli 

valóságtól, és a feldolgozás végén visszakapcsoljon oda.  A szupervízió célja nem 

titkoltan éppen ez: A valós környezet, az adott élethelyzet természetes megjelenése és 

a szupervízióban történtek bele/visszakapcsolása a személyes életműködésbe. 

Feltehető, hogy az asszony, aki esetleg éppen azért ment délben a kúthoz, mert a 

közösségből kirekesztett személy volt, most megváltozva saját maga áttöri az 

emberektől elválasztó falat, és kontaktusba kerül velük: a vele történt változás 

legfontosabb jele éppen a megváltozott kapcsolat az emberi közösséggel.  

Az asszony élményét követően kerül sor a Jézus és a tanítványok beszélgetésére (Jn 

4,31–38), amelynek Tornay tanulmánya alapján szintén csak a samáriai asszonnyal 

történt jézusi párbeszéd tanulságait és hatását megerősítő és Jézust, mint 

„szupervízort” jellemző összegzésére összpontosíthatunk. Jézust ez a párbeszédrész 
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is úgy mutatja be, mint aki tudatosan kimozdítja beszélgetőpartnereit vélt 

biztonságukból, mindennapi rutinjaikból és ezáltal megszokott, „szabályos” 

gondolatmenetükből. Tornay találó megfogalmazásában az így keletkezett új 

szemszög tágasságot teremt, fellazít, elold, és folyamatosan kaput nyit a spirituális 

dimenziónak.  Ha párhuzamot vonunk az előző esettel, a samáriai asszony estével, 

akkor ez utóbbi a csoportos szupervízió helyzete lehet.  

Meg is figyelhető a jelenetben egy csoportdinamikai helyzet, amikor Jézus beszédére a 

tanítványok nem nyíltan felelnek, hanem egymás között reagálnak arra, és Jézus csak 

sejtheti, belehallgatva a beszélgetésbe, hogy mi történik közöttük. Amikor ismét 

megszólal, meg is szűnik a dialógus, és előadásba, tanításba torkollik: Jézus nagy 

távlatokba, mélyebb összefüggésbe állítja a beszélgetés részeseinek, de általában a 

jelenlévőknek a munkáját, az életét.  

A fentiek következményei nem kevésbé tanulságosak, amennyiben a történet záró 

szakasza (Jn 4,39–42) a saját tapasztalat, a saját tanulás folyamatát ábrázolja. A 

tanúét (a samáriai asszonyét), aki először tapasztalta személyes élményként, hogy 

Jézus a világ Üdvözítője (így az övé is), valamint a szava hatására megmozduló és 

elinduló samáriaiakét, akik szintén saját tapasztalatot szerezve hittek, mert maguk is 

hallottak és értesültek arról, hogy Jézus a Messiás. A szupervízió a felnőttek számára 

egyedül hatékony tapasztalati tanulási formának megfelelően úgy működik, hogy a 

benne részt vevők addigi saját tapasztalataihoz kapcsolódva, azokkal integrálódva tud 

új (ön)ismeretre, szemléletre segíteni. A samáriaiak számára asszonytársuk hitelesítő, 

lelkesítő tanú volt, aki a kezdeti lökést adta ahhoz, hogy merjenek belebocsátkozni 

egy saját tapasztalati tanulási folyamatba.  

6.2. JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY PÁRBESZÉDE 3 – ÖSSZEGZÉS 

A szupervíziós folyamatot vizsgálva néhány olyan csomópontot vettünk szemügyre, 

amelyek a folyamatban részt vevők számára transzcendens élményt nyújtanak, vagy 

egyszerűen, a transzcendencia jelenlétében, tudatában működnek. Tanulságképpen 

megállapíthatjuk, hogy a szupervízió – különleges módon, összetevőiben is – 

többféleképpen kapcsolódik a látható, a tapasztalható világon és a tapasztalati 

környezeten túlra. Az evangéliumok tanításaiból egy párbeszédet vettünk alapul 

annak megvizsgálásához, hogy milyen párhuzam lehet a szupervízió működése és 

Jézus gyakorlata között. A leírás alapvetően dialogikus formája és a párbeszéd(ek)nek 

egy, a változást célzó folyamat szolgálatába állítása eleve alkalmasnak kínálkozott az 

összehasonlításra.  

A további anyaggyűjtés irányulhatna Jézus más, szupervíziósnak tűnő „módszerére”, 

és abban olyan, újabb nézőpontot megjelenítő eszközökre, mint a példabeszéd, a 

paradoxon stb., illetve meg lehetne vizsgálni Jézusnak a Nikodémussal folytatott 

párbeszédét is, mint egyfajta „megakadást”, ahol a végeredmény nem feltétlenül a 

kívánt és a megcélzott változásként következett (Lk 19,1‒10). 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

14. Eddigi ismereteinek segítségével írja le Jézust, mint „szupervízort” magatartása 

és módszerei alapján! 

15. Mit tekint Jézus „szupervíziós” módszereiből ma követhetőnek és 

alkalmazhatónak?  

Szükségesnek, helyénvalónak tartja-e és miként jellemezné a transzcendencia 

szerepét a szupervízióban? 
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MELLÉKLET 

Jn 4,4‒42  

4Samárián kellett pedig átmennie (tudniillik Jézusnak, B.K.), 5és így jutott el Samária 

egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet 

Jákób adott fiának, Józsefnek. 6Ott volt Jákób forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a 

forrásnál; az idő délfelé járt. 7Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt 

hozzá: Adj innom! 8Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
9A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én 

samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 10Jézus így 

válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj 

innom! – te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet.11Az asszony így szólt 

hozzá: Uram, merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? 12Talán 

nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből 

ivott, sőt fiai és jószágai is? 13Jézus így válaszolt neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét 

megszomjazik, 14de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg 

nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. 15Az asszony erre ezt 

mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide 

járnom meríteni. 16Jézus így szólt hozzá: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza! 17Az 

asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: Jól mondtad, hogy férjed 

nincs, 18mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál. 19Az 

asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. 20A mi atyáink ezen a hegyen 

imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent 

imádni kell. 21Jézus így válaszolt: Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor 

nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22Ti azt imádjátok, akit 

nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. 
23De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják 

az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. 24Az Isten Lélek, és akik imádják őt, 

azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. 25Az asszony így felelt: Tudom, hogy 

eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 
26Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. 27Ekkor megérkeztek a 

tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük 

sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? 28Az asszony pedig otthagyta korsóját, 

elment a városba, és szólt az embereknek: 29Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki 

megmondott nekem mindent, amit tettem: vajon nem ő a Krisztus? 30Erre azok 

elindultak a városból, és kimentek hozzá. 31Közben kérték őt a tanítványai: Mester, 

egyél! 32Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. 33A 

tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? 34Jézus ezt mondta 

nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és 

bevégezzem az ő munkáját. 35Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy 

hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok 
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meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. 36Az arató jutalmat kap, és begyűjti a 

termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. 37Mert abban igaza van 

a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. 38Én elküldtelek titeket, hogy azt 

arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba 

álltatok be. 39Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az 

asszony szava miatt, aki így tanúskodott: Megmondott nekem mindent, amit tettem. 
40Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott 

maradt két napig. 41Az ő szavának sokkal többen hittek, 42az asszonynak pedig meg is 

mondták: Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és 

tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.  
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