
Az olvasók közül bizonyára többen is elmond-
hatják magukról, hogy van tapasztalatuk, emlé-
kük gyermekkori imádságokról, amelyek mára
már átalakultak, változtak, mégis értékes részét
képezik hitüknek, az Istennel való kapcsolatuk-
nak. Most a gyermekimádságok egy olyan as-
pektusát járjuk körbe, amelyre eddig talán nem
gondoltunk: hogy azok a lelkigondozás szem-
pontjából nézve is lényegesek. Az imádkozás
során ugyanis Isten lelkigondozói munkáját is
megtapasztalhatjuk az életünkben, és ez gyer-
mekkorban sincs másként. Ahhoz kívánok
szempontokat adni, hogy amikor felnõttként,
keresztyén szülõként, hitoktatóként imádkozás-
ra bátorítjuk a gyermekeket, velük vagy a ne-
vükben imádkozunk közösen, mindezt úgy te-
gyük, hogy az lelkigondozói is lehessen, és felfe-
deztesse a gyermekekkel az Istennel való kap-
csolat gazdagságát.

A gyermekek lelkigondozásának célja Barbara
Städtler-Mach német teológus és kórházi lelki-
gondozó szerint ugyanaz, mint a felnõtteknél,
vagyis: érthetõvé tenni számukra Isten odafor-
dulását „a találkozás, beszélgetés és elkísérés ré-
vén”.1 Ennek lehetséges módjai a következõk:
érzékelni õket, értékelni õket, illetve elkísérni
õket.2 Az érzékelés–értékelés–kísérés hármasa
Jézus gyermekekhez való hozzáállásából vezet-
hetõ le, melyet a gyermekekkel foglalkozó fel-
nõtteknek is fontos megtanulniuk.

Az imádságban a gyermekek az ilyen módon
megjelenõ Istennel találkoznak. Ez az istenkép
természetesen a szülõktõl, nevelõktõl kapott
benyomások, élmények és tanult ismeretek, il-
letve spirituális tapasztalatok összeszövõdõ
szálaiból kialakult jellegzetes kép. Amennyi-
ben a gyermekek Istennek elmondott imádsá-
gaik nyomán megélik, hogy õket egy hatalmas
Valaki érzékeli, értékeli és kíséri, Städtler-

Mach szempontjaihoz kapcsolódva megálla-
píthatjuk, hogy mindeközben lelkigondozás
történik.

Hogy ne pusztán az elméletek szintjén köze-
lítsük meg a témát: jelenlegi hittanosaim kö-
zött végeztem egy rövid felmérést, amely ugyan
nem reprezentatív, de közelebb hozhatja a gyer-
mekimádságok lelkületét. A gyermekek egy kér-
dõív segítségével például ilyen kérdésekre pró-
báltak választ adni – természetesen az õ nyelvü-
kön megfogalmazva: Milyen helyzetekben ta-
pasztalták meg Isten segítségét, közelségét? Mi-
lyen helyzetekben imádkoznak/imádkoztak Is-
tenhez, és hogyan segített nekik Isten, mi válto-
zott az imádság nyomán? Kalevi Tamminen finn
gyermekek között végzett vallásdidaktikai kuta-
tásai nyomán feltételeztem, hogy a gyermekek
többnyire nehéz helyzetekben imádkoznak,
amelyek egyúttal lelkigondozói helyzetek is, és
azt kerestem, hogy ma, a mi közösségeinkben
mennyire támasztják alá ezt a feltételezést a vá-
laszok. Továbbá érdekelt, hogy a gyermekek ma-
gukban észlelnek-észleltek-e pozitív, gyógyító,
felszabadító, növekedést adó, vagyis lelkigondo-
zói hatásúnak mondható lelki változásokat
imádságaik nyomán. Städtler-Mach lelkigondo-
zói pontjait alapul véve három lelkigondozói as-
pektusból tekintünk a gyermekimádságokra,
amit aztán összevetünk a hittanos gyermekek
válaszaival. Végül arról is szót ejtünk, hogy fel-
nõttként miben és hogyan segíthetjük a gyer-
mekeket az imádkozásban.

A gyermekimádságokban létrejövõ érzéke-
lés–értékelés–kísérés szempontjai a valóságban
nehezen választhatók el egymástól. Ebbõl kö-
vetkezik, hogy a továbbiakban lesznek fogalmi
átfedések is. Valójában a lelkigondozói hatások
különbözõ szintjeit szeretném érzékeltetni. Az
imádságban az érzékelés az odafordulásban, az
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a lelkigondozó szemével
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1 Städtler-Mach, Barbara: Gyermekek lelkigondozása / lelkigondozás a gyermekkórházban, In Klessmann, Michael: A klinikai
lelkigondozás kézikönyve. Debrecen, 2002, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 148. 2 Uo. 149.
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értékelés az elfogadásban, a kísérés pedig a tá-
mogatásban történik meg.

A GYERMEKEK MEGTAPASZTALJÁK,
HOGY ISTEN ÉRZÉKELI ÕKET

Az a megfigyelés, hogy a gyermekek sokféle
helyzetben érzékelik Istent, egyszersmind azt is
mutatja, hogy eközben megélik: Isten érzékeli
õket. Vagyis odafordul feléjük, figyel rájuk, hall-
ja, amit mondanak. Ezt az érzékelést már a leg-
kisebbek – a három éven aluli gyermekek – is
megtapasztalhatják, amikor jelen lehetnek a
szülõk, a család imádságainál. Zámbóné Tóth
Emese, akinek megjelent gyermekimádságokat
tartalmazó könyve, úgy véli, nem túlzás azzal
foglalkozni, hogy lehet-e imádkozni egy három
éven aluli gyermekkel.3 Az Isten elõtt való
együttlét tudattalanul is a békességet, biztonsá-
got adó Istent teszi érzékelhetõvé. Vagyis a
gyermekek megélhetik, hogy Isten is körbeveszi
õket. Nem véletlen, hogy a gyermek vallásos fej-
lõdésének elsõ két évét „szavak nélküli anyai
hitnek” nevezi a lélektan.4

Óvodáskorban ehhez képest „imádságos
anyai hitrõl” beszélhetünk. Ebben a korszakban
általában kezdetleges elképzelések vannak az
imádságról, tele mágikus elemekkel. Ilyen elem
például, amikor a gyermek elvárja Istentõl, hogy
közvetlenül válaszoljon elképzeléseire.5 Vagyis
automatikus ok-okozati szemlélet jelenik meg
az imádság és a remélt eredmény között.6 Bizal-
muk inkább az imádságra irányul, mint Istenre,
megpróbálják rávenni Istent, hogy az imádkozó
érdekében avatkozzon be az anyagi-tárgyi világ
folyamataiba. Ez valamelyest természetes, hi-
szen a kisgyermek nem tud különbséget tenni
szubjektum és objektum között. Imádságfelfo-
gását az animisztikus szemlélet jellemzi, amely-
nek alapja a világban lévõ „immanens igazsá-
gosság” feltételezése:7 vagyis a rosszak megkap-

ják büntetésüket, a jók pedig valamiképpen el-
nyerik méltó jutalmukat. Amíg ezek az elképze-
lések egy felnõtt esetében infantilisek, sõt kóro-
sak, addig az óvodások esetében normálisak. E
keretek között érzékelik Istent, mert õ a saját
értelmezésük szerint fordul oda hozzájuk. Még-
hozzá úgy, hogy Isten olyasvalaki, akinek bármit
elmondhatnak, mert mindaz lényeges számára,
ami velük történik. Az óvodáskorúak számára
nagyon jelentõsek a formális és a rítusszerû
imádságok, melyek kötött szövege, ismételhe-
tõsége, azonos módon való elmondása az állan-
dóságot, biztonságot adó Istent teszi érzékelhe-
tõvé. Ezek is egyfajta „átmeneti tárgyat” képez-
nek ebben az idõszakban.

Az iskolás korcsoportban a többség rendszere-
sen imádkozik, és például akkor, ha valami baj
van. A kérdõívet kitöltõ, hét és tizennégy életév
közötti negyvenöt válaszadó közül tizenhatan
csak baj esetén imádkoznak. Tizenheten estén-
ként, heten pedig reggel és este egyaránt. A
megkérdezett iskolás hittanosok közül kettõ ki-
vételével valamennyien tapasztalták már Isten
közelségét, jelenlétét, segítségét valamilyen
helyzetben. A Tamminen kutatásai8 nyomán ál-
talam megadott különféle helyzetek, melyek
közül többet is lehetett választani, a következõ
sorrendet mutatják Isten érzékelésének megta-
pasztalását tekintve: a legtöbben, huszonöten
az iskolában, felelés vagy dolgozatírás alkalmá-
val érzékelték Istent. Huszonhárman akkor,
amikor meghalt valaki, akit szerettek. Veszély-
helyzetben huszonkét, szomorúság állapotában
húsz, betegség idején szintén húsz hittanos ér-
zékelte, hogy Isten vele volt. Tizennyolc gyer-
mek a templomban vagy hittanórán, tizenhat
pedig az egyedüllét pillanataiban, illetve félel-
mei közepette érzékelte Isten jelenlétét.
Tamminen kutatásának eredményeivel össz-
hangban az örömteli helyzetekben, a termé-
szetben, valamint erkölcsi, morális helyzetek-

3 Vö. Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek országa – Imádságok gyermekeknek. Budapest, 2007, Kálvin Kiadó, 6. 4 Vö.
Tamminen, Kalevi – Vesa, Laulikki – Pyysiäinen, Markku: Hogyan tanítsunk hittant? – Vallásdidaktika. Budapest, 2001,
Evangélikus Sajtóosztály, 65. 5 Vö. Németh Dávid: Hit és nevelés – Valláslélektani szemléletmód a mai valláspedagógiában.
Budapest, 2002, Károli Gáspár Református Egyetem, 172–173. 6 Vö. Tamminen, Kalevi – Vesa, Laulikki – Pyysiäinen,
Markku: Hogyan tanítsunk hittant?, i. m. 66. (Lásd a 4. lábjegyzetet.) 7 Vö. Németh Dávid: Hit és nevelés, i. m. 172. (Lásd
az 5. lábjegyzetet.) 8 Vö. Tamminen, Kalevi: Religious Experiences in Childhood and Adolescence: A Viewpoint of
Religious Development Between the Ages of 7 and 20. The International Journal for the Psychology of Religion, 1994,
Lawrence Erlbaum Associates, 61.
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ben kevesen számoltak be istentapasztalatról.
Megállapítható tehát, hogy a gyermekek elsõ-
sorban a fenyegetettség és szükség helyzeteiben
érzékelik Istent. A további válaszokból majd ki-
derül, hogy imádságaik is a leggyakrabban ezek-
ben a helyzetekben hangzanak el, elsõsorban
kérés formájában. Abban a hitben, hogy Isten
meghallgatja ezeket az imádságokat, tehát érzé-
keli problémájukat, õket, és meghallgattatásél-
ményeik is az Istentõl jövõ érzékelést erõsítik.

A hét-nyolc évesek a következõket említették
meg arra a kérdésre válaszolva, hogy milyen
helyzetekben imádkoznak vagy imádkoztak Is-
tenhez:
– „veszélyes helyzetben”, „dolgozat elõtt”,

„amikor sok a házim”;
– „mikor beteg voltam nagyon”;
– „szomorú helyzetben voltam”;
– „hogyha féltem, hogy megvernek”;
– „mindig megkérem Istent, hogy segítsen vala-

miben, például ovis koromban, hogy megta-
nuljak kétkerekezni, és segített”;

– „hogy ne harapjon meg a kutya”;
– „amikor elfelejtettem elhozni a könyvemet az

iskolába, imádkoztam, és nem kaptam fekete-
pontot”.

A kilenc-tíz évesek ilyen témákat említettek
meg:
– „amikor a családom vagy én betegek va-

gyunk”;
– „amikor meghal valaki, akit szerettem”;
– „hogy a nagymamám meggyógyuljon”;
– „amikor bajban voltam, amikor egyedül va-

gyok”;
– „apukámért imádkozok, mert fölvágták a ha-

sát, és mindig fáj neki”.

Tizenegy-tizenkét évesek:
– „ha bajban vagyok, ha boldog vagyok, ha sze-

retnék valamit, ha tanácsra van szükségem”;
– „ha egyedül érzem magam, és szeretethiá-

nyom van”;
– „nehéz helyzetben még mindig segített, de

amikor valami rosszat kértem tõle, akkor
nem, de már értem, miért”;

– „amikor apa kórházban volt”;
– „amikor az egyik szerettem bajban volt, vagy

betegségben szenvedett;
– „amikor szomorú vagyok, és senki sem tud

felvidítani, csak õ”.

Tizenhárom-tizennégy évesek:
– „ha dühös vagyok, ha szomorú”;
– „ha bocsánatot kérek tõle”;
– „hogy jó tanuló legyek”;
– „feleléskor, az iskolában”.

A különbözõ korosztályok válaszaiból kiderül,
hogy melyik életkorban milyen égetõ kérdései
vannak a gyermekeknek. A kisebbek konkrét
eseményeket említettek meg, a nagyobbak töb-
ben különféle érzelmeket. Az imatémák azt is
mutatják, hogy a gyermekek nemcsak magu-
kért, de másokért is imádkoznak, közbenjárnak.
Ezek az imádságok mutatják, hogy a gyermekek
feltételezik, remélik, hogy Isten nemcsak õket
érzékeli, hanem mások miatti nyugtalanságu-
kat, aggodalmukat is.

A GYERMEKEK ÁTÉLIK 
ISTEN ÉRTÉKELÉSÉT

Honti Irén evangélikus kórházlelkész egy tanul-
mányában azt írja, hogy a gyermek alapvetõ
szükséglete többek között az, hogy kifejezhesse
belsõ állapotát, érzéseit.9 Ezt az igényt láthat-
tuk imént a tizenegy–tizennégy éves korosztály
imatémáiban. Isten értékelése mint lelkigondo-
zói hatású tapasztalat úgy jelenik meg a gyer-
mekimádságokban, hogy neki bármit el lehet
mondani. A legtöbb gyermek Istent a legfõbb
jóságnak gondolja, aki kedves, szeretõ, figyel-
mes, jóságos, megértõ, megbocsátja a bûnt,
bármit el lehet mondani neki. Méghozzá azért,
mert elfogad. A kérdõívben az egyik feladat az
volt, hogy huszonnyolc tulajdonság közül ki kel-
lett választani azokat, amelyeket a gyermekek
Istenre jellemzõnek gondoltak. A negyvenöt ki-
töltõ szinte egyöntetûen és elfogultan a pozitív
jellemzõk közül válogatott, bár a kérdés nem a
tapasztalatra, hanem a véleményre kérdezett rá.

9 Vö. Honti Irén: Kórházi lelkigondozás a gyermekek körében. Embertárs, 2005/1., 13.
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Mégis feltételezhetõ, hogy amikor a gyermekek
imádkoznak, egy ilyen csupa jó tulajdonságok-
kal felruházott Istent szólítanak meg. A követe-
lõ, büntetõ Isten képe elvétve jelent meg a vá-
laszokban. A finn felmérések is azt mutatják,
hogy az alsós gyermekek hangsúlyozzák erõtel-
jesebben Isten megbocsátását, jóságát és szere-
tetét, noha mások úgy tartották, hogy a kiseb-
bek könnyebben elfogadják a követelõ, bünte-
tõ Isten képét.10 Ez a feltételezés valószínûleg
abból származhatott, hogy a kisebbekben a fe-
lettes én kialakulása és megszilárdulása még fo-
lyamatban van, és bizonyos szakaszokban erõ-
teljesebb, mint késõbb. Azonban úgy tûnik,
hogy az alacsony önértékérzetû, bûntudatra
hajlamosabb gyerekek is szívesen, nem féle-
lemmel fordulnak Istenhez. Mert a gyermek-
imádságokban úgy tapasztalják meg Isten érté-
kelését, mint aki elfogadja õket, ha rosszat tet-
tek, és megbocsát nekik. Ezt az elfogadó, ke-
gyelmes magatartást tükrözik a következõ ta-
pasztalatok, amelyeket az imádság alatt vagy
után éltek át a gyermekek:
– „nyugodtabb leszek”;
– „megkönnyebbülök”;
– „vidám lettem tõle”;
– „jó valakinek elmondani, ami bánt, és utána

boldogabb leszek”;
– „érzem, hogy Isten törõdik velem, és megért,

meg igazságos”.

A pozitív tulajdonságokkal rendelkezõ Isten
közelében a gyermekek azt élik át, hogy bizony-
talanságuk, lelkiismeret-furdalásuk, bánatuk
pozitív irányba változik. Carl R. Rogers kliens-
központú terápiájának egyik alappillére a felté-
tel nélküli elfogadás, amelynek köszönhetõen a
kliens álarcok nélkül, õszintén vehet részt a be-
szélgetésben, és ez segíti az érzelmek felismeré-
sét, kimondását.11 A szavakkal megfogalmazott
érzések pedig felszabadítanak, világosságot ad-
nak, lelkileg gyógyulást hoznak. A gyermekek
számára az imádság olyan lehetõség, amely által
ezt is megtanulhatják.

Zámbóné Tóth Emese említett könyvének
elõszavában megemlíti a gyermekek és fiatal fel-
nõttek körében egyre gyakrabban tapasztalható
érzelemszegénységet, melynek magyarázata,
hogy – az iskolában és a családokban egyaránt –
az érzelmi neveléstõl a teljesítménykényszernek
való megfelelés felé tolódik el a hangsúly. Ennek
jele, hogy ha rossz jegyet visz haza a gyermek,
számon kérik rajta, de az emberségesség nem kö-
vetelmény. Ezért a nagyobb gyermekek egy része
is megreked egy óvodás érzelmi és világnézeti
szintjén, amikor még természetes, hogy világné-
zetének középpontja önmaga. Tíz–tizenkét éves
korban ez már az érzelmi fogyatékosság jele.

A személyes gyermekimádságok lehetõséget
nyújtanak az érzelmek gazdagítására. „Az a
gyermek, aki körül a felnõttek kicsiny kora óta
imádkoznak másokért, õszinte megbánással
kérnek bocsánatot bûneikre és gyengeségeikre,
Isten felé hálával, alázattal és örömmel fordul-
nak, nagy valószínûséggel nem fog érzelemsze-
gény kortársai közé tartozni.”12 Meglátásom
szerint alsós korban ennek formálására még na-
gyobb lehetõség van. A gyermekek az imádság-
ban megtanulják, hogy érzelmeik legitimek, és
azokkal együtt léphetnek Isten elé. Amíg meg-
fogalmazzák imádságaikat, tudatosulnak ben-
nük „illetlennek tartott vagy háttérbe szorított
érzések” is.13 Ennek máris lelkigondozói hatása
van, és az imádkozást követõen megtisztult ér-
zésekkel és gondolatokkal léphetnek tovább. A
változások már nemcsak a kérõ imádságra tesz-
nek késszé baj esetén, hanem a közbenjárásra,
hálaadásra és dicséretre is, ami teljesebbé teszi
az istentapasztalatot és az imádságot.

ISTEN KÍSÉRÉSÉNEK 
MEGTAPASZTALÁSA

Isten kísérése ott érhetõ tetten a gyermekimád-
ságokban, hogy a gyermekek átélik: Isten való-
ságosan támogatja õket. Nemcsak odafordul
hozzájuk, meghallgatja és elfogadja õket, de se-
gítséget ad valamilyen formában, amelybõl

10 Vö. Tamminen, Kalevi – Vesa, Laulikki – Pyysiäinen, Markku: Hogyan tanítsunk hittant?, i. m. 64. (Lásd a 4. lábjegyze-
tet.) 11 Vö. Faber, Heije – van der Schoot, Ebel: A lelkigondozói beszélgetés lélektana. Budapest, 2002, Semmelweis Egye-
tem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 42. 12 Zámbóné Tóth Emese: Tiétek a mennyek országa, i. m. 12–13. (Lásd a
3. lábjegyzetet.) 13 Uo. 12.
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megoldás kerekedik. Ez – a kérdõívre adott vá-
laszok tükrében – kétféleképpen történik: vagy
teljesül az, amit kértek Istentõl, és megszûnik a
probléma, a kérést kiváltó ok, vagy erõt, eszkö-
zöket kapnak a terhek elviseléséhez. Ez sokszor
lelkileg történik. Ez a megfigyelés a megküzdés
témájához kalauzol bennünket.

Az Istent elismerõ ember nehéz élethelyze-
tekben imádkozik, ezért joggal állíthatjuk,
hogy az imádkozás a leggyakoribb vallásos
megküzdõ viselkedés. Ebben a folyamatban
legalább két szinten történik az akadályelhárí-
tás. Egyik a helyzetet elõidézõ probléma feldol-
gozása, a másik a probléma kiváltotta érzelmek
feldolgozása. Az imádkozás a legfontosabb,
legjelentõsebb és leggyakoribb megküzdési
mód veszélyek között, az életet fenyegetõ be-
tegségben, idõskorban, de gyermekkorban is. A
„kontrollálhatatlan helyzetekben a kontroll-
nyerés eszközének tekinthetõ”.14 „Az imádsá-
gos, illetve kultikus együttlét Istennel rendezi a
kapcsolatot és a szövetséget, s mindig jövõpers-
pektívát nyit (bûnbocsánat, engedelmességre
való önelkötelezés). A válságos élethelyzetek-
ben történõ visszaemlékezések Isten nagy tet-
teire, vagy a panaszos, néha Istent is felelõsség-
re vonó könyörgések mindig megerõsödésre
szolgáltak, ezért progressziót elõkészítõ reg-
ressziónak tekinthetõek.”15

Már gyermekkorban elkezdõdik azon stratégi-
ák, képességek elsajátítása, amelyek lehetõvé
teszik a megküzdést a pszichológiai stresszel
(például az élettel való elégedettség vagy a saját
értékesség érzete, az élet fontos eseményei fe-
letti kontroll képességének érzete). Manapság a
gyermekek is nagyfokú terhelésnek vannak kité-
ve, a leggyakrabban és legerõsebben iskolai és
teljesítési félelmeknek, de a családi konfliktu-
sok, a krónikus betegségek és az orvosi kezelé-
sek is hasonló megterhelést jelentenek.16

A hit és az imádkozás feltehetõen nem jelent
teljesen egyedülálló megküzdési stratégiát, ha-
nem a vallásos meggyõzõdés aktiválásával,
„kognitív átstrukturálással” segít és motivál.

Emlékeztet felelõsségünkre az Isten elõtt való
saját jólléttel és élettel kapcsolatban. Relativi-
zálja a veszteségtõl való félelmet. Ellensúlyozza
a túlzott negativizálás miatt létrejött torzulást,
és csökkenti a félelmet. Ez segíti a higgadt elõ-
relátást a megterhelõ helyzetekkel kapcsolat-
ban, és a problémamegoldásnál lehetõvé teszi a
tiszta gondolkodást. Továbbá növeli a bizalmat
az Istennel való beszélgetés során, hogy a fel-
merülõ nehézségek legyõzéséhez szükséges erõt
õ mindig megadja, és hogy mindenkit feltétel
nélkül elfogad. A támogatás megélése a fruszt-
ráció és veszteség esetén jelentkezõ elhagya-
tottság- és értéktelenségérzését ellensúlyozza.17

Az imádságban tapasztalható érzékelés, érté-
kelés természetesen szintén részt vesz ebben a
folyamatban. A kísérésnél a valóságos segítség-
adást szeretném kidomborítani. Ennek kézzel-
foghatóságára is nézzük meg a gyermekek vála-
szait.

Példák arra, hogy az imádság alatt vagy után
a gyermekek miként kaptak segítséget Istentõl.
Elõször lássuk a kézzelfogható példákat:
– „jó lett a felmérõm”;
– „megkaptam, amit akartam”;
– „hogy általában teljesül, amit kérek”;
– „úgy, hogy Istennek imádkoztam, hogy kérek

anyától ezt meg azt, és megkaptam”.

Ezeket a válaszokat a hét–tíz évesek évesek
adták. A lelki támogatásról még több példa ta-
núskodik. A tizenegy–tizennégy évesek szinte
csak ilyen jellegû megtapasztalásokat írtak, de a
kisebbek is beszámoltak hasonlókról:
– „miután imádkozok, jobban érzem magam,

és megkönnyebbülök”;
– „megnyugtat”, illetve „nyugodtabb leszek”;
– „vidám lettem tõle”;
– „nem érzem egyedül magam, és nem félek”;
– „erõt ad”;
– „erõsebb lettem, és sokkal okosabb”;
– „érzem, hogy utána ott van velem”;
– „jó valakinek elmondani, ami bánt, és utána

boldogabb leszek”;

14 Horváth-Szabó Katalin: Vallás és emberi magatartás. Piliscsaba, 2007, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet-
tudományi Kar, 52. 15 Németh Dávid: Hit és nevelés, i. m. 142. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 16 Vö. Grom, Bernhard:
Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters. Düsseldorf, 2000, Patmos Verlag, 176–178. 

17 Uo. 178.
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– „a belé vetett hit segít”;
– „úgy, hogy megnyugtat, hogy tudom, hallja Is-

ten, amit mondok, és bármikor segít, ha meg-
érdemlem”;

– „megnyugtatott a tudat, és vidámabb let-
tem”;

– „Isten mindig velünk van, és segít, ha úgy ér-
zi, hogy kell”;

– „kevésbé izgulok utána, kicsit nyugodtabb le-
szek”;

– „meghallgat, és azt teszi, amit helyesnek lát,
és ami nekem is jó”;

– „amikor meghalt a dédim, még kicsi voltam,
de utána egy pár évvel imádkoztam, és úgy
éreztem, hogy a dédim boldog ott fönt Isten-
nel”;

– „valamire választ adhat”;
– „jobban érzem magam” (többen is írták);
– „a lélekben segít, az események feldolgozásá-

ban”;
– „ha például bocsánatot kérek tõle, ha rosszat

tettem, akkor utána nem lesz lelkiismeret-fur-
dalásom, megkönnyebbülök”;

– „megvigasztal, velem van, és még a síró pilla-
natokat is elûzi”.

TERET NYITNI AZ IMÁDSÁGBAN

Az imádságban közvetlenül megtapasztalható
Isten odafordulása, elfogadása, támogatása. A
gyermekek a bajban, szükségben érzékelik Is-
tent az imádságon keresztül, és ezáltal megta-
pasztalják, hogy Isten is érzékeli õket. Imádsá-
gaikban egy olyan Istenhez fordulnak, aki elõtt
bizalommal feltárhatják minden érzésüket, ké-
résüket, mert Isten feltétel nélkül elfogadja
õket. Ezenkívül a segítséget is átélik, mert Isten
teljesíti kéréseiket, vagy érzelmileg kapnak tá-
mogatást minden kihívásban, krízisben. Így va-
lóban beszélhetünk a gyermekimádság kapcsán
lelkigondozói vonatkozásokról.

Ugyanakkor a gyermekeket e téren sem sza-
bad teljesen magukra hagyni. Az imádkozást ta-
nulni kell, még a felnõtteknek is. Mivel az igaz
hit a Heidelbergi Káté hitvallása szerint bizo-
nyos ismeret is, tanítani kell õket erre. Tammi-
nen úgy fogalmaz, hogy „a tanítás feladata kitá-
gítani az imádság fogalmát”.18 A gyermekek
imádságát és annak lelkigondozói jellegét azzal
tudjuk a leginkább támogatni, ha megnyitjuk
számukra a teret az imádságban. Ezen a követ-
kezõket értem:

Elõször is komolyan kell vennünk és nem
szabad leértékelnünk a gyermekek imádságait,
még akkor sem, ha teológiailag olykor proble-
matikusnak tûnnek. Korrigálni természetesen
szabad. A gyermekek – beszámolóik tanúsága
szerint – imádságaik során fontos hitélmények-
hez jutnak, és valóságos segítséget élnek át egy-
egy nehéz helyzetben.

Meg kell ismertetni velük azt az Istent, aki ak-
kor is érzékeli õket, ha éppen nem érzékelik õt.

Meg kell tanítani, hogy ha nem teljesültek ké-
réseik, az nem azt jelenti, hogy Isten nem tart-
ja fontosnak õket. Épp ellenkezõleg: „Isten na-
gyon fontosnak tart, ezért nem vagy nem úgy
teljesítette a kérésedet.” Tehát kezdettõl fogva
azt kell tanítani, hogy az imádságban Isten aka-
ratának teljesülését kell kérni.19

A gyermek befogadóképességét figyelembe
véve fel lehet kínálni számára az imádkozás le-
hetõségét, amely nemcsak a bajban adott, ha-
nem bármikor lehet Istenhez imádkozni.

Kínáljunk segítséget, mintákat, amelyeket
felhasználva a gyermekek fejlõdésük során meg-
haladnak bizonyos imaformákat, tartalmakat és
istenképet.

E segítségadásunk elsõsorban kognitív szin-
ten zajlik, de példánkkal érzelmileg is támogat-
hatjuk a gyermekek imaéletét, és mindezzel Is-
ten munkatársaiként részt vehetünk a gyerme-
kek lelkigondozásában.

18 Tamminen, Kalevi – Vesa, Laulikki – Pyysiäinen, Markku: Hogyan tanítsunk hittant?, i. m. 66. (Lásd a 4. lábjegyzetet.) 
19 Vö. uo.
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