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  „Az egyházvezetést általában szidni szoktuk, de olyan jól esett, hogy most valós támogatást és 
pozitív üzenetet kaptunk az egyház közösségétől” – vallotta egy lelkipásztor az „Ölelj át!” című kurzus 
végén. De mi is az, amiben a Gyökössy Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat munkatársain 
keresztül támogatva érezték magukat az egyházunkban szolgáló lelkészek és házastársaik? 

A lelkész/nő házastársi kapcsolatának szakítószilárdságát folyamatosan próbára teszi a 
gyülekezeti szolgálat és ezért 2019. május elején második alkalommal szervezte meg Tóth János, 
Szőke Etelka és Szőke Attila - kifejezetten lelkészek támogatására – ezt a házasságmegerősítő 
kurzust. A házastárssal való lelki szövetséget – bár természetesnek látszó kapcsolat a házaspár 
számára – tudatosan ápolni kell. Ehhez nyújt segítséget a kurzus alapjául szolgáló érzelmi fókuszú 
terápia (ÉFT).  Ez a szemlélet azt tükrözi, hogy az emberi kapcsolataink, ezen belül a házasságunk 
legalapvetőbb szükséglete az érzelmi biztonság és közelség. A szerelmi kapcsolat kulcskérdése: „Itt 
vagy-e számomra? Fontos vagyok számodra? Ha hívlak, elérhető vagy-e?” 

Az érzelmi fókuszú terápia paradigmaváltást hozott az emberrel való foglalkozásban, hiszen 
itt a fókusz nem az emberben magában lejátszódó érzelmi és pszichológiai folyamatokon van, hanem 
az emberi kapcsolatainkban kialakult kommunikációs tér törvényszerűségeit tárja fel. Az Ölj át! 
kurzus alaptematikájának kidolgozója,  Sue Johnson módszertana eredetileg nem keresztyén 
világszemléletből indult, de maga a szerző is eljutott a keresztyénségig kutatásai és munkája során és 
felfedezte, hogy a mély kötődésen alapuló és mély kötődést kereső kommunikáció keresztyén 
alapokhoz vezet el.  

 A mély kötődés az életünk alapját jelenti, „idegrendszerileg belénk van huzalozva.” Később az 
életünk legmélyebb kötődését a házasságban éljük át. Ha közel érezzük magunkat a társunkhoz 
érzelmileg, és úgy érezzük, el tudjuk őt érni, érti és érzi, ami bennünk zajlik, akkor erősebbé, 
ellenállóbbá, autonómabbá válunk, egyszóval megerősödünk. Amikor pedig a házasságunkban 
érzelmi eltávolodást élünk meg, amikor azt éljük át, hogy a társunk távol van, nem elérhető számunkra 
érzelmileg, akkor félelmet, pánikot, bizonytalanságot, elkeseredést élünk át. A cél tehát a közelség, a 
biztonságos kötődés megtartása, ápolása. De hogyan lehet ezt megtanulni? Ennek eléréséhez, a 
házasságunk érzelmi stabilitásának ápolásához a kurzus nyolc blokkon keresztül ad támogatást a 
résztvevőknek: 

Megvizsgálja, hogy mit jelent a szerelem és kötődés, rávilágít az életünk során kialakuló ördögi 
(=romboló) párbeszédekre, amik nem közelebb visznek egymáshoz, hanem közeledési szándékunk 
ellenére oly sokszor eltávolítanak bennünket egymástól.  Előadások és videó bejátszásokon keresztül 
segítséget és mintát kaptunk arra, hogy hogyan tárhatjuk fel biztonságban a kapcsolataink fájó 
pontjait, ahol a „nem vagyok fontos”, „nem vagyok elég jó” érzését érezzük. Egy nehéz élethelyzet 
felidézésével és a tartsd szorosan beszélgetés segítségével segített dolgozni azon, hogy szeretetben, 
mély kötődésben tartsuk egymást, megbocsássuk a sérelmeket, és rávilágított, hogy a testi intimitás 
feltétele szintén a mély és biztonságos érzelmi kötődés. Az egyes blokkok során feltárt témákat a 
házaspárok külön, személyes beszélgetésekben, saját térben dolgozzák fel és térképet kapnak a 
gyógyulás és megújulás útjához. 

A kurzus rávilágított arra, hogy nem az fontos, hogy mindent megoldjunk, hanem hogy minden 
dolgunk közepette jelen legyünk egymás számára.  Az előadók szerint a képzés egyik fontos gyógyító, 
missziói célja az is, hogyha a lelkész házaspár kapcsolata megerősödik és épül, az a közvetlen 
családon túl az egész gyülekezet életére is hatással lehet. Ily módon a képzés tágabb értelemben egy 
egészséges társadalom kiépítésén fáradozik.  


