A közlésfolyamat tényezői
avagy a sikeres kommunikáció létrejöttéhez szükséges és azt befolyásoló tényezők

És hogy miért tartozik ez ránk, illetve hogyan kerül egy félig-meddig kidolgozott nyelvtan érettségi
tétel egy egyházközségi lapba? A kérdés jogos. Csakhogy az Istennel folytatott kommunikáció, azaz az
ima szintén egy közlésfolyamat, amelyben a feladó és a címzett, tehát a beszélő és a hallgató szerepei
felcserélődnek. Ha vagyunk olyan szerencsések. Ha át tudjuk magunkat adni az imának. Ha megértjük
Isten kommunikációját. Ha számtalan meddő kísérlet után sem adjuk fel. Hogyan lehet az, hogy a
bibliai időkben Isten kommunikációja olyan egyértelmű és erőteljes volt, hogy emberek szakítottak
egyik pillanatról a másikra egész addigi életükkel, és követték az ő szavát? Egyáltalán milyen Isten
szava? Ha valaki még nem hallotta kristálytisztán, talán érdemes a közlésfolyamat tényezőit
megvizsgálni, hogy rájöjjünk, melyikben van a hiba:
1. A feladó: ebben a speciális esetben maga Isten. Benne nem lehet hiba, nemcsak megismert
tulajdonságai miatt, de azért sem, mert egészen biztosan van közlési szándéka. Mindig volt,
épp most ne lenne?
2. A címzett: mi magunk. Ha a marketingszakembereknek sikerül életünk minden területre
betörniük akkor is, ha nem akarjuk, a szándékosan az Úrra irányított figyelmű hívőnek meg
kellene hallania, mit mond. De ebben az összefüggésben kényelmetlen kérdések juthatnak
eszünkbe: vajon tényleg olyan fontos-e ez nekem, hogy valódi befogadójává váljak a szónak,
vagy csak álltatom magam ezzel?
3. Az üzenet: Ez éppen az, amit szomjasan várunk.
4. A kapcsolat: A kommunikációban ez sok mindenre kiterjed: pl. fel is kell vennie a telefont a
hívottnak, különben akár ordíthatjuk is az üzenetet, mit sem fog érni. Aztán hallótávolságban
kell lennünk, ha beszélnek hozzánk, stb. Az Istennel folytatott közlésfolyamatban kiemelt
jelentősége lehet: tényleg kapcsolatban vagyok-e vele, tényleg megvan-e a „hallótávolság”
bennem a lélek szintjén? Vagyok-e olyan közel Istenhez? Mertem-e olyan közel engedni
magamhoz, vagy valójában félek meghallani az Ő szavát, hátha nem egyezik az én
akaratommal?
5. A valóság: Ebben az összefüggésben ez a hit kérdése. Ez szintén nagyon kellemetlen tényező,
mert a megvizsgálása mélyre szúr bennem, szembesülni kényszerít a hitem mélységével vagy
épp felületességével és elsősorban azzal, hogy az egész életemben mekkora a hitem szerepe,
mekkora az a terület, amely Isten rendelkezésére áll.

6. A beszédhelyzet: Az emberek közötti kommunikációban ennek nagyon nagy jelentősége
van: a beszélgetés konkrét körülményeit, időpontját, a helyszínt, a két fél hangulatát, aktuális
életkörülményeit jelenti, és nagyon megtanultuk megfelelően kiválasztani, mert a
hétköznapokban sok múlik rajta. Viszonylag ügyesen választjuk meg, hogy mikor érdemes
fizetésemelést kérni, mikor kell bevallani az egyest vagy az összetört kocsit. Segíti a
túlélésünket, a sikereinket. Érdekes talán, de azt hiszem, Isten erre nem érzékeny. Neki
minden pillanat alkalmas pillanat, őt nem zavarjuk rosszkor. Sokkal inkább a mi oldalunkról
befolyásoló tényező ez az imádságban, nekünk segít jobban elmélyülni, mélyebben átadni
magunkat, ha megfelelőek erre a körülmények.
7. A csatorna: azaz az üzenetet szállító közeg, ami például két ember beszélgetésénél maga a
levegő, amiben a hanghullámok terjedhetnek. Biztos vagyok abban, hogy az Isten által alkotott
világ teljes egészében csatorna, ami Hozzá segít minket, a mi felelősségünk ebben, hogy
rátaláljunk, és valóban közvetítőközegként használjunk mindent.
8. Ismeretink: Ebben az esetben ez az Úr létének felismerése és az ő kommunikációs
hajlandóságába vetett reményünk, hitünk.
9. A kód: vagyis egy olyan jelrendszer, amelyet mindkét fél ismer, ért és beszél. Talán a
legizgalmasabb. Értjük-e Isten beszédét? Talán éppen ez hordozza a hibát? Miért tanuljuk meg
egymás nyelvét? Azért, mert hasznunk lehet belőle, mert kapcsolatot teremt közöttünk.
Általában. Vagy azért, mert érdekel a másik, mert annyira fontos nekem, hogy egészen meg
akarom őt érteni, mert szeretem őt.
Ennyi tényezője van a közlésfolyamatnak. Az már mindenkinek a személyes feladata, hogy ezeket
megvizsgálva rájöjjön, melyik hiánya vagy tökéletlen használata okozhatja a kommunikációs
nehézségeket Istennel. A nagyböjti időszak erre is alkalmas lehet.
„Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez!(…) Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a
köszönet-mondáshoz! Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet! Tartsd meg és növeld a
hitemet! Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!” (Szent II. János Pál pápa)

KÖNYVAJÁNLÓ

A szentségimádás iskolájához további elmélyülést szolgáló írásokat találhatunk Joseph Ratzinger
(XVI. Benedek pápa) Isten közel van hozzánk – Eucharisztia: az élet középpontja című kötetében:

„Mindannyian tudjuk, micsoda különbség van egy átimádkozott templom és egy olyan között,
amely múzeummá lett. Ma abban a veszélyben élünk, hogy templomaink múzeumokká
válnak, s úgy is bánunk velük, mint a múzeumokkal: ha nincsenek zárva, kirabolják őket. Nem
élnek többé. A templom elevenségének és belső nyitottságának mértéke abban mutatkozik
meg, hogy ajtói nyitva maradhatnak, mivel az egy átimádkozott templom. Ezért teljes
szívemből arra kérem önöket, hogy vegyünk új lendületet. Emlékezzünk újra arra, hogy a
templom mindig él, hogy benne az Úr szakadatlanul közel jön hozzánk.”
(Joseph Ratzinger)

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP – B ÉV
Templomi hirdetések
1. Hétfőn 18 órakor folytatjuk a „Szentségimádás
iskoláját”, mellyel a 2020-ban kezdődő
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusra
szeretnék előkészülni. A 12 héten keresztül tartó
tanítás hétfőként az esti szentmisével kezdődik,
utána előadás, és végül szentségimádással
fejeződik be.
2.

A héten hamvazószerdával megkezdődik a
nagyböjti időszak. Ezen a napon, és
nagypénteken szigorú böjti nap van, mely
háromszori étkezést, ebből egyszeri jóllakást és
hústól való tilalmat ír elő a felnőtteknek. A
nagyböjt más péntekjein a hústól való
megtartoztatást ajánlja nekünk egyházunk.

3. Hamvazószerdán
hamvazkodás
lesz
templomainkban, ezen a napon esti szentmise is
lesz a Péter-Pál templomban.
4. A házasság hete alkalmából két programot
ajánlunk figyelmükbe: február 13-án 19 órakor
dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész,
morálteológus tart előadást a városháza
dísztermében Egyetlen házasságban különböző
szeretetek: erosz, filia, agapé címmel. Az előadás
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Február 15-

én 18 órakor szentmisét mutatunk be a
házasságokért. Mindenkit szeretettel várunk!
5. A Szent András óvodába a jelentkezés január 29től március 9-ig tart. A jelentkezési lap az
óvodában igényelhető vagy letölthető az óvoda
honlapjáról.
6. Jövő szombaton az esti szentmise után vesperást
imádkozunk.
7. Az
Engesztelő
imaközösség
következő
összejövetele február 16-án lesz a Szent András
iskolában.
8. Egyházközségi
képviselőválasztást
tartunk
március 4-én és 11-én a Péter-Pál templomban a
reggeli, a déli és az esti szentmisék után.
Szavazásra az egyházközséghez tartozó nagykorú
hívek jogosultak. A jelöltekkel és a szavazással
kapcsolatos tudnivalókat a Péter-Pál Útján
különkiadásában közzé tettük, a levelezőlistán
szereplők digitálisan megkapták, az internetet
nem használóknak nyomtatott formában
hozzáférhető mindkét templomunkban. Aki
teheti,
a
digitális
formát
használja
környezetvédelmi okokból.

Az alábbi email-címre továbbra is várjuk a Testvérek ötleteit, gondolatait, javaslatait vagy éppen írásait:
peter.pal.osvenyen@gmail.com

