
Csillag Csilla harmadik éve végzi 
ezt a szolgálatot

Amikor az ember megbetegszik, 
kiszolgáltatottá válik, akkor kerül 
közelebb az énjéhez. Átértékelődik 
ekkor az élet, az Istennel és 
szeretteikkel való kapcsolatuk

az én munkám, hanem a Jóistené, és 
a szentségek által a kegyelemé.”

A Jóistennel együtt

A lelkigondozó munkája „kinyúlik” a 
kórház falain kívül is, sokan megkere-
sik, miután kiengedték őket a kórház-
ból, segít nekik a további gyógyulás-
ban vagy a gyászmunkában. A kórház 
alkalmazottai is igénylik munkáját. 
Jó, ha valaki „másképp” is meghall-
gatja őket. „Sokszor meg tudunk előz-
ni egy munkahelyi kiégést, vagy le 
tudunk tenni rég hordozott személyes 
nehézséget, ha van egy szakember, 
aki kész segítséget nyújtani.”

Csillag Csilla úgy véli, a legszebb 
ebben a szolgálatban, hogy általa ő 
egyfajta híd Isten és az emberek kö-
zött. „Vigasztalni, bátorítani, reményt 
nyújtani vagyok ott. Egyházi alkal-
mazottként egy másik intézményben 
dolgozom. Nehézség, hogy nincs egy 
kápolnánk, egy elkülönített imater-
münk, vagy egy beszélgetésre alkal-
mas, intimebb, csendesebb helyiség, 
amit csak mi használnánk. A kórház 
vezetői készségesek, mert használha-
tunk egy olyan termet, ami hétköz-
nap váróterem, vasárnap este hamar 
összehozunk egy kis oltárrészt, és 
ott tartjuk a szentmisét. A gyóntatás 
és beszélgetések a beteg ágya mel-
lett történnek. A hozzátartozókkal 
való találkozásokat, beszélgetéseket 
gyakran csak a kórházon kívül tudom 
megejteni. Külföldön volt alkalmam 
megtapasztalni, mit jelent akár csak 
néhány percre beülni egy olyan he-
lyiségbe, ahol csend van, elmondha-
tok egy fohászt, miközben betegként 
várakozom a diagnózisra, netán ke-
zelésre, vagy épp hozzátartozóként a 
műtét végére.”

Hangsúlyozza, úgy érzi, a Jóisten 
segít neki, ezért tud odamenni egy 
haldoklóhoz, elmondani egy fohászt, 
meggyújtani egy gyertyát, megfogni 
a kezét. „Korábban úgy gondoltam, 
én ezt nem tudnám csinálni, de most, 
hogy benne vagyok, nem nehézség. 
Isten az, aki velem együtt végzi ezt az 
egészet.”

„Korábban úgy gondoltam, én ezt 
nem tudnám csinálni, de most, hogy 
benne vagyok, nem nehézség. Isten 
az, aki velem együtt végzi ezt az 
egészet”
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Sokban függ 
attól, hogy 
mennyire 
vagyok kész 
erre a néhány 
órára, meny-
nyire tudom 
felajánlani ön-
magam. Nem 
nekem kell a 
beteg helyett 
szenvednem, 
de vele tudok 
érezni, empá-
tiával ott len-
ni. Ez nem az 
én szenvedé-
sem, ezen neki 

kell átmennie. 
Enyhíteni 
tudom azzal, 
hogy meghall-
gatom, bizta-
tom, együtt 
imádkozunk, 
vagy imádko-
zom érte.

imaidők, szentgyónáshoz, szentáldozás-
hoz járulhatnak a betegek, utána követ-
keznek a mély beszélgetések velük vagy 
akár a hozzátartozókkal, mert van, hogy 
megkeresnek, nekik is szükségük lenne 
arra, hogy valaki meghallgassa őket.”

Hordozni a nehézségeket

Csillag Csilla harmadik éve végzi ezt a 
szolgálatot, és úgy érzi, nagy igény van 
erre a fajta munkára, bár sokszor nem 
könnyű végezni. Legtöbbször neki kell 
megtennie az első lépést, elsősorban 
neki kell nyitottnak lennie arra, hogy a 
kommunikáció elinduljon. Sokszor ez 
attól is függ, hogy ő maga milyen lelki-
állapotban van. Ha ő rá tud hangolódni 
arra, hogy meghallgassa azokat a nehéz-
ségeket, bajokat, amiket a beteg hordoz, 
akkor megnyílnak előtte. Egyfajta köny-
nyítése is ez a beteg szenvedéseinek. „A 
munkának egy erőt próbáló része az, 
hogy én megyek oda. Sokban függ at-
tól, hogy mennyire vagyok kész erre a 
néhány órára, mennyire tudom felaján-
lani önmagam. Nem nekem kell a beteg 
helyett szenvednem, de vele tudok érez-
ni, empátiával ott lenni. Ez nem az én 
szenvedésem, ezen neki kell átmennie. 
Enyhíteni tudom azzal, hogy meghallga-
tom, biztatom, együtt imádkozunk, vagy 
imádkozom érte. Gyakran mondják, 
hogy még soha senki nem mondta nekik, 
hogy valaki értük imádkozik, vagy lélek-
ben hordozza az ő nehézségeiket.”

Noha igyekszik „védekezni”, vannak 
esetek, amelyek nagyon megérintik. 
Úgy látja, mégis jó dolog, hogy har-
minc kilométert kell utaznia hazáig, 
mert ilyenkor el tudja engedni az azna-
pi nehézségeket. De ha mégsem sike-
rült teljesen letennie, akkor a rendház 
kápolnájában van az a hely, ahol erőt 
meríthet. Nagy segítség az is, hogy nő-
vértársaival meg tudja osztani és együtt 
„hordozzák”. Jelenleg egy szupervizor 
szakirányú képzésen vesz részt, amely 
szintén segíti munkáját: refl ektálást 
nyer, és szakmailag is fejlődik.

Átértékelődik az élet

Egy beteg embernek gyakran az is se-
gítség, ha valakivel meg tudja osztani 
gondolatait, vívódásait. Olyan dolgokat 
mond el egy vadidegennek, amelyeket 
közvetlen családtagjainak sem. „Sok-
szor tudja a beteg, hogy neki már nincs 
sok hátra, nagyon nehezen bírja, készül-
ne a halálra, viszont a hozzátartozók 
nem engedik. Nagyon nagy veszteség 
egy hozzátartozónk halála, de bármeny-
nyire szeretnénk, hogy köztünk marad-
jon, el kell engednünk. A haldoklónak is 

jobb lenne, ha békésen tudna elmenni” 
– osztja meg tapasztalatait Csilla.

Mint mondja, változó, hogy ki meny-
nyire tudja kimondani a nehézségeit, az 
érzéseit, meg kell keresni hozzá a mód-
szert. Van, aki viccesen kezdi, és utána 
mélyül el a beszélgetés, mennek vissza 
akár a gyerekkori problémákhoz is. 
Másnak pedig több időre van szüksége, 
amíg meg tud nyílni. „Amikor az ember 
megbetegszik, kiszolgáltatottá válik, 
akkor kerül közelebb az énjéhez. Átér-
tékelődik ekkor az élet, az Istennel és 
szeretteinkkel való kapcsolatunk. Aki 
azt mondja, nincs mit kezdenie Isten-
nel, hagyja őt békén, csalódott benne, 
abban is látok reményt, még akkor is, 
ha látszólag elutasító. Leginkább akkor 
érzem a nehézséget, amikor valaki kö-
zömbös, semmi nem érdekli, lelki élete 
még úgy sem. Az ilyen ember valahol 
el van akadva. Itt hosszú az út, amíg 
közel kerül önmagához és Istenhez, 
hogy szenvedésében értelmet találjon. 
Aki vallásos és bízik Istenben, annak 
fontosak a szentségek. Elvégzi szent-
gyónását, szentáldozáshoz járul, felve-
szi a betegek kenetét. A kegyelem erőt, 
megnyugvást ad, és elindul egy belső 
gyógyulás. Kibékül önmagával, Isten-
nel és a környezetével. Ez viszont nem 




