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MIT ÉRTÜNK MENTÁLIS EGÉSZSÉGEN  

KERESZTÉNYEK KÖZÖTT I. 
 

 

Sok meghatározása van a mentális egészségnek. Egyesek olyan 

képességnek tartják, aminek a segítségével minden túlzott működési 

zavar nélkül szembe nézhetünk az élet kihívásaival. Más szerzők a 

mentális egészség alatt olyan folyamatos állapotot értenek, aminek az 

egyik határán a mentális képességek állnak, a másik határán pedig a 

pszichológiai egyensúly.  
 

„Nagy bölcsességre van szükségünk, amikor az elménk által kiválasztott 

betegségekkel van dolgunk. A szomorú, beteg szívet, az elbátor-

talanodott elmét szelíd kezelésben kell részesíteni. A szimpátia és 

tapintat gyakran sokkal inkább javára válik a betegnek, mint a 

leghozzáértőbb, de hűvös közömbös kezelés.” (E.W The Ministry of 

Healing p.244.) 
 

Keresztény szemmel nézve a mentális egészség dinamikus egyensúlyi 

állapot, amelyben az egyén a másokkal és Istennel való felelősségtejes 

és élő kapcsolat következményeként pozitív önértékeléshez jut, amely a 

lélek gyümölcsében nyilvánul meg (szeretet öröm békesség, béketűrés, 

szívesség, jóság, szelídség, mértékletesség). 
 

Egy személy mentális egészsége inkább szubjektív, és a személyes 

értelmezés és felfogás határozza meg. Valaki, aki betegségben szenved 

és bizonytalan a jövője, mégis azzal az örömmel néz szembe vele, hogy 

másokat bátoríthat, míg egy másik személy hasonló körülmények között 

feladja és depressziós dührohamot kap. Jólétünket nem maga a 

tapasztalat határozza meg, hanem ahogyan látjuk és értelmezzük a 

tapasztalatokat. 
 

Sok keresztény olyan mentális problémákkal küzd, mint amilyen az 

időszakos depresszió, perfekcionizmus, önazonossági problémák vagy 

gyakori félelem. Sokan szenvednek nemi erőszak, függőség, 

reménytelenség és megbocsátástól való vonakodás miatt. Továbbá a test 

és az elme szoros kapcsolatából kifolyólag – a negatív gondolatok és 

attitűd fizikai betegségekhez vezethet. 

 

 

Ellen White testvérnő a test és lélek kapcsolatát szorosnak látja. „A 

bátorság, remény, hit, a szimpátia és a szeretet elősegíti az egészséget, 

és meghosszabbítja az életet. A megelégedett elme és vidám lélek a test 

és a lélek erősségét jelenti.” (The Ministry of Healing 241 o.) 

Ugyanakkor ennek az ellentéte is igaz. „Szomorúság, aggodalom, 

elégedetlenség, neheztelés, valamint hitetlenség mind megtöri az 

életerőt, és közel hozza a bukást és a halált.” (Ugyanott) 
 

Egyesek összekötik a mentális egészség kifejezést a fehér ruhás 

ápolással, folyosók zárt ajtóival és a közmondásba illő pszichiátriai 

kanapéval. Ezért visszautasítják a segítségkérést, amikor érzelmi 

problémával küszködnek, mert nem hisznek a megoldásban. 
 

Sokszor az emberek vonakodnak elismerni, hogy problémáik vannak, 

mert azt hiszik, hogy bűn problémákkal élni. Mások elfogadják, hogy 

vannak problémáik, de azt mondják, hogy az ima legtöbb, amit tehetnek. 

Néha az emberek évekig imádkoznak valakiért, egy helyzetért, egy 

gondolatért vagy célért, de imáik megválaszolatlannak tűnik. 
 

A „mentális egészségnek” egy keresztény szemléletű felfogása azon a 

feltevésen alapul, hogy a bűn miatt megpróbáltatások és nehézségek 

érnek bennünket (Jn 16:33). De nem kell egyedül szembe néznünk 

ezekkel. Ugyanakkor Istentől elrendelt határok is vannak, amelyeket 

meg kell tapasztalnunk (1Kor 10:13). Végül ilyen bátorítást kapunk: 

„Isten sohasem vezeti másként gyermekeit, mint ahogy ők is választanák, 

ha előre látnák a véget és felismernék ama terv dicsőségét, amelyet, mint 

az Ő munkatársai véghez vihetnek.” (JÉ 182 o.) 

 

 

 
 


