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A haldoklók és nagybetegek 
lelki gyógyítása

Mi minde nre  van szüksé ge  

az e mbe rne k, amikor be te g?

A beteg ember számára előbb-utóbb minden 
elveszti jelentőségét, ami a „kincs, hír, gyö-

nyör” kategóriába tartozik. Minden összedőlni 
látszik előtte, ami eddig éltette. Ekkor igényli 
igazán, hogy emberi méltóságát megbecsüljék. 
Mit igényel ilyenkor? Mihez van joga?
– Jól berendezett kórházhoz;
– emberarcú orvosokhoz, nővérekhez, mentő-

sökhöz, ápolókhoz;
– a betegség humánus értelmezéséhez, ami-

ben valamiképpen benne rejlik a remény.
Az úgynevezett mechanikus modell előbb-utóbb 
kiábrándít. A „futószalagos” kezelés, a vég 
nélküli gépies kivizsgálások… A minap egy 
orvos idős édesanyja ezt mondta: „Elegem 
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volt. Hagyjanak engem szépen elaludni. Ne 
zaklassanak állandóan.”

Mi a  ke re szté ny mode ll?

Az egész embert akarja megválaszolni, gyó-

gyítani. A betegségben erősen csökken a be-

teg autonómiája. Az ősbizalom sebződik meg 
ilyenkor, az egészséges embernél magától ér-

tetődő „ősfunkció”. Minél inkább alkotó egy 
ember, annál többet merít ebből. A betegség 
leállít, korlátozza az eddigi akcióképességeket. 
Mérsékli vagy megszünteti az emberekkel és 
a világgal való eleven kapcsolatokat. A vidám 
életigenlés, a bátor életerő alaphangulata meg-

sebződik. Félelmek, neurotikus szorongások, 
esetleg depresszió zúdulnak a betegre.

Mondhatatlanul szükséges, hogy a beteg 
megérezze nyomorult állapotában, hogy ő 
még kell, fontos, hasznos valahol. A sebzett 
önbizalmat elsősorban az egyházak hivatot-
tak eredeti piedesztáljára visszaállítani, hogy 
a „meggyötört” lélek a pusztulás és a gonosz 
szörnyűséges örvényeiből kiutat találjon, ne-

hogy depresszió, életmegunás, elkeseredés ke-

rítse hatalmába.
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Minden testi vagy lelki betegnél létkérdés, 
lehetséges-e biztosítani számára a transzcen-

dens nyitást:
– visszaadni a talajt, az önértékelést;
– a szeretet érzését és a reménnyel teli szeretet 

lehetőségeit;
– az önbizalmat;
– megnyitni előttük a távlatot, a továbblépés 

biztosítását.

Mik az a lapja i  

e szükségszerű igényeknek?

Ezen igények feltétlenül túlmutatnak a termé-

szet adta lehetőségeken. Hiszen a betegnek 
be kell látnia, hogy a legnagyszerűbb kórházi 
körülmények, a legzseniálisabb orvosi beavat-
kozások, gyógymódok és gyógyszerek előbb-
utóbb kevésnek bizonyulnak. És akkor talán 
mindennél erőteljesebben kell a lényeg: a kiút, 
a továbblépés. Ennek igazolt alapja az emberi 
lélekben rejlik.

Adott ugyanis egy olyan sajátos pszichi-
kai funkció, amely a lélekben vallási igényként 

jelentkezik. Ennek egyik jele a „minden kor 
minden népének” vallási szimbolikája. Ezek 
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