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Veszteségek

Papp Miklós
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Előtte – közben - utána
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Előtörténet

• Nem „ma született bárányként” 

kerülünk a veszteség helyzetébe.

• Megelőzően
- alakítani önmagunkat

- alakítani a szituációt

SZITUÁCIÓ



4

Nevelés

Melyik az erősebb?

Személyes 

világ

Tárgyi világ
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Küzdelem a

a tárgyi világ perszonalizálásáért

a személyek eltárgyiasítása ellen

• tárgyi világ, lakás, 

munkaeszköz, kegytárgy, 

emberek, pornográfia
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Nevelés

Haláltudat a középkorban és ma

A haláltudat érlelő hatása

•idő, egészség, kapcsolatok, feladatok, 

bűn, istenkeresés
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Elvárások a boldogság felé

Csak Krisztus boldogsága 

van mindenkinek

Józan ész, 

Arisztotelész, 

polgári jólét

Egészség, család,

siker, pénz, közösség, 

munka, élveztek, 

tudás, vágyak, 

hatalom, tapasztalat, 

szerelem

Krisztus

az Atyámtól akart 

helyemen szeretek
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Erős kapcsolat Krisztussal

• Ima, szentségek (gratia non facile…)

• Gondolatvilág felépítése (teológia, 

Biblia, kultúra, humántudományok)

• Keresztút

• Aszkézis, önfegyelem
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Megtartó kapcsolatok

Család, barátok

Egyházi közösség, 

Pap, lelki szakember

Példaképek, elit

Őseink, vértanúk

Veszteség 

szituációja
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A szituáció megelőző alakítása

Okosság (pénz, telefonszám)

Orvos, pap, segítők
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Amikor beüt a veszteség
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Elénk jön az Isten 

Ajándékszerűen

Ma is

Nem egyedül
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„Ne sírjatok kétségbeesetten…”

Szabad, hogy fájjon – de ne hitetlenül



Merni szakszerű 

segítséget kérni
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Testi szakember

Lelki szakember
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Nagy szeretet - nagy seb

Nagy seb – nagy szeretet
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Kiűzi a sötét gondolatokat, 

elküldi a Lelket 

Sötét helyzetben

sötét „megoldások”…

A Lélek 

bölcsessége
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Értelmezően 

mellénk lép

„Hát nem ezeket kellett 

elszenvednie?”



„Ugye,  

lángolt a 

szívünk!”
Jézussal 

gondolkodni
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„Legyen 

meg a Te 

akaratod”
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Leszáll a poklunkra
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A gyöngeséget odaadni

Ne kövess el bűnt!

Igazság megtalálása erkölcsös élettel
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Szabadság 

és 

felelősség a 

kereszten is

„Ha semmit sem 

tudok változtatni, a 

belső hozzáállást 

nem vehetik el” 

(V. E. Frankl)
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Személyes 

üzenet
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A
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A legnagyobb veszteségnél is
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Cselekvés
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„Lázár, jöjj ki!”



Ha megtört az „A” terv…

• Alapdöntés

• Gazdag a Szentháromság 

alternatívákban!
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Doxológia – nagy Istenünk 

van!



Lelkiismeret – szentély

• Merre van az igazibb, 

autentikus én? 

• Olyan döntés, amivel élni és 

halni tudok.
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Eucharisztia – parazsat 

eszünk!



A szeretet legyen okos!

Sorrend - ordo caritatis

• A szeretetkapcsolatokban

• A sürgősségben, rászorultságban

• Javakban, eszközökben

• Kompetenciában



Ha csak rossz 

megoldások vannak? 

2 erkölcsi ítélet!

• Mi volt előtte? Tehet-e róla?

• Menteni a menthetőt (kisebb rosszat, 

nagyobb jót)
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Isten majd felegyenesít!


