
Gyökössy Endre a kilencvenes évek elején meg-
jelent, Életápolás címû könyvében1 spirituális
krízisrõl ír, és megállapítja, hogy spirituális ûr
keletkezett: „Heinével szólva sokan a transzcen-
dens dimenzióját átengedték a verebeknek és az
angyaloknak.”2 Ebben a vákuumban ragályosan
terjed a „pszeudospiritualitás”.3 Kritikusan szól
arról, hogy sokan nem kapták meg az egyházak-
tól, amire vártak, vágytak, vagy nem olyan mér-
tékben és tartalommal, mint amit kerestek, vagy
ahogyan szerették volna megkapni az életük-
ben. Ha valami nincs, akkor az ember maga te-
remt pótlékot, „valamiféle transzcendenst, spi-
ritualitást”,4 „mert valláslélektani tény, hogy
ahol eltûnik az ég”, ott az emberek elkezdenek
isteneket keresni maguknak, és oda menekül-
nek, ahol a halál hideg szelétõl dideregve „vala-
mi (bármiféle) melengetõ közösségre találnak”.5

Az ûr azóta csak nagyobb lett, és a „spirituális
krízis” tovább mélyült. A könyv írása idején a
keresztyén szekták és az önjelölt tanítók voltak
népszerûek, ma szinte követhetetlen, hogy ki
milyen spirituális kínálattal áll elõ, vagy milyen
publikációval jelenik meg a piacon. Szükséges,
hogy mi magunk is megfogalmazzuk ebben az
áttekinthetetlen kínálatözönben a lelkigondo-
zás spirituális tartalmát.

A lelkigondozás „lélekápolás”:6 találkozás, kap-
csolat, kommunikáció a másik ember segítése,
vigasza, bátorítása céljából. A lelkigondozáshoz
hozzátartoznak a spirituális elvárások, „az volna
a feladata, hogy a maga módszereivel az egyes
ember földi, e világi életében lelki, szellemi hori-
zontot nyisson meg, méghozzá a megfelelõ idõ-

ben, s anélkül, hogy a bekebelezési szándék leg-
csekélyebb gyanújába keverednék”.7 A lelkigon-
dozó nem üres térben, magára hagyatva mozog a
„senki földjén”,8 a lelkigondozásnak mindig van
spirituális síkja, mely az Istenre és a közöttünk
lévõ kapcsolatra vonatkozik. 

A spirituális kapcsolat a lelkigondozást kérõ,
az Isten és a lelkigondozó között történik.9 Ezért
szükséges foglalkoznunk a lelkigondozói beszél-
getés spirituális tartalmának kérdéseivel, illetve
érzékelhetõ spirituális pontjaival, valamint a lel-
kigondozó személyével, spirituális gyakorlatával.

A LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
SPIRITUÁLIS TARTALMÁNAK KÉRDÉSEI

A spiritualitás keresztyén értelemben a hit meg-
élését jelenti. Átfogja az egész életet, a bensõ
pszichés mûködést és az emberi kapcsolatokat.
A keresztyén ember spirituális megnyilvánulása
a transzcendens kapcsolat öngondozása.10

Korábban, a sivatagi atyák idején a lelkigon-
dozói beszélgetések az ember istenkapcsolatáról
szóltak, mely magára a személyre és kapcsolat-
rendszerére vonatkozott.11 Ma ez a kérdés ilyen
nyílt és konkrét formában nem általános témája
a lelkigondozásnak, az istenviszony áttételesen, a
napi problémák mögött húzódik. Nem tanácsos
egy lelkigondozói beszélgetést azzal kezdeni,
hogy direkt módon rákérdezünk az illetõ istenkö-
zelségére vagy istentávolságára. Az Istenhez való
viszony a lelkigondozói segítséget kérõ belsõ be-
állítottságában, motivációjában, emberi kapcso-
lataiban, szociális környezetében jelenik meg. 
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A lélekápolás forrásánál

T Ó T H  J Á N O S

Lelkigondozás és spiritualitás

1 Gyökössy Endre: Életápolás. Budapest, 1991, Református Zsinati Iroda. 2 Uo. 3 Uo. 4 Uo. 5 Uo. 211. 6 Gyökössy
Endre ismert meghatározása a lelkigondozásra. 7 Ziemer, Jürgen: Világiasság és spiritualitás. Embertárs, 2004/4., 326. 

8 Weiß, Helmut: Lelkigondozás, szupervízió, pasztorálpszichológia. Kolozsvár, 2011, Exit Kiadó, 125. 9 Uo. 10 Bodó
Sára: Támasz, megértés, bátorítás. Embertárs, 2010/1., 86. 11 Ziemer, Jürgen: „Hast du Ruhe, wenn du redest?” Wege zum
Menschen, September/Oktober 2010, 510.
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A keresztyén lelkigondozói beszélgetés keretei
lehetõséget adnak a rejtett tartalmak, az Isten
utáni vágyódás felfedezésére. A lelkigondozói se-
gítségért hozzánk forduló néha azt kéri, hogy mi
mondjunk neki valamit. „Csak egy szót mond-
jon, ami segít, és elindít valamilyen irányba!”
Vagy: „Mit tegyek? – mondja már meg nekem!”
Ezekben a kérésekben mintha ott lenne a lelki-
gondozó istenkapcsolatának konkrét megszólítá-
sa, a spirituális üzenet kérése.

A spiritualitás terén feltétlenül számolnunk
kell az emberélet útjának felén beköszöntõ krí-
zissel. E lelki fejlõdési jelenséget már Carl
Gustav Jung elõtt is ismerte a keresztyénség.
Johannes Tauler német misztikus (1300–1361)
egyik prédikációjában ezt mondja: „Az ember
tehet, amit akar, próbálkozhat, amivel akar, so-
ha nem jut el a valódi békére, nem válik lényét
tekintve a menny emberévé, míg negyvenedik
életévét el nem éri. Sok mindennel foglalkozik
addig, ide-oda hajszolja a természet, és van,
amit gyakran ural is benne, miközben õ maga
azt hiszi, hogy teljes mértékben istenivé lett
már; ez elõtt az idõ elõtt nem tud eljutni a va-
lódi, tökéletes békére, nem lehet egészen égivé.
Ezután még tíz évet várnia kell, mielõtt igaz-
ságban részesedhetnék a Szentlélekben, a
Vigasztalóban, a Lélekben, Aki minden dologra
megtanítja.”12

A mélylélektan felismeréseit megerõsíti a
transzperszonális pszichológia, amikor az ember
életének spirituális fejlõdési kríziseirõl, zavarai-
ról tanít. Jung az élet azon fordulópontjának krí-
zisérõl beszélt, mely az életút felén, az élet köze-
pén, a harmincötödik és a negyvenötödik életév
között zajlik. Ekkor az élet átalakul. A második
szakaszt már nem lehet ugyanazokkal az elvek-
kel, elképzelésekkel élni, mint az elsõt.13 A
transzperszonális pszichológia szerint „a spiritu-
ális zavarok elõfordulása napjainkban rohamo-
san emelkedik”,14 ugyanakkor az emberek felvilá-
gosultak, és a személyiségük igen összetett, ami
nem használ a spiritualitásnak.

A felszínen nehéz megragadni a hétköznapi
dolgok spirituális vetületét, azonban a keresz-

tyén lelkigondozás lehetõséget ad a kérdések spi-
rituális tartalmának észlelésére. 

Az embereknek nem egyszerûen problémáik
és fájdalmaik vannak. Ezek mögött egész bensõ
életüket átható olyan életkérdések húzódnak,
melyek a végsõre vonatkoznak, de megfogalma-
zásuk az értelem felfogóképességébe ütközve
homályos lesz, vagy el is marad. Ezért segíthet-
jük megfogalmazni az értelmezhetetlent, a meg-
érzést. Az így kimondott szavak nemcsak a be-
szélgetés folyamatát mélyítik, de egyben integrá-
lódnak is az illetõ élettörténetébe. Tehát a lelki-
gondozói folyamatban van helye a spirituális
anamnézis készítésének. 

Michael Klessmann szerint sokat segíthet a
lelkigondozónak, ha az anamnézis készítésekor
szem elõtt tartja az alábbiakat:15

– A tanácskérõ életéhez tartozó fontos vallásos
témák felismerése, feldolgozása.

– A vallást érintõ témák érzelmi töltésének ész-
lelése.

– Meglátni, mi a valós és a nem valós. Különbsé-
get kell tenni a kettõ közt, és hozzá kell segíte-
ni a tanácskérõt annak felismeréséhez, hogy
mi az, ami érvényes, és mi az, ami mint pótlék
mûködik az életében.

– Felismerni azokat a személyeket a kapcsolati
összefüggések hálójában, akik jelentõs módon
megjelenítik számára Istent.

– Megtalálni és feldolgozni a kapcsolódási pon-
tokat az élet- és a hittörténet között.

– Észlelni a vallásos áttételeket.
– A spirituális témák összefüggésében rámutatni

a túlzott azonosulás veszélyeire.

Konkrét kérdésekkel még közelebb lehet jutni
a személyes spirituális beállítottsághoz:
– Milyen forrásai voltak a múltjában a bizalom-

nak és a reménységnek?
– Mi segített élete során a krízisekben?
– Hogyan fejlõdött a spirituális élete?
– Milyen személyek, események, tradíciók for-

málták?
– Kik alakították benne a személyes Isten képét

gyermek-, fiatal- és felnõttkorában?

12 Grün, Anselm: Az emberélet útjának felén... Pannonhalma, 1995, Bencés Kiadó, 13. 13 Uo. 22. 14 Maslow,
Abraham – Wilber, Ken – Assagioli, Roberto: Bevezetés a transzperszonális pszichológiába. Budapest, 2006, Ursus Libris,
101. 15 Klessmann, Michael: Spiritualität als Recource. Berlin, 2007, EZI Korrespondenz, 17.
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– Mit jelent életérzésében, életvezetésében a sze-
mélyes istenkép?

– Milyen a spirituális gyakorlata?

E kérdések nyílt és õszinte párbeszédre segítik a
lelkigondozást kérõt, azonban mindig figyelembe
kell vennünk, hogy bensõséges és intim területen
járunk, amelyet kellõ tisztelettel és tapintattal kell
megközelítenünk.

A LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS 
ÉRZÉKELHETÕ SPIRITUÁLIS PONTJAI

A lelkigondozói beszélgetésben vannak olyan
pontok, amikor az ember meghaladja saját prob-
lémáit, és átkerül a transzcendens síkra. A türe-
lem, a figyelem, az együttlét és a várakozás a ke-
resztyén lelkigondozás alapja, nem intervenció
vagy terápiás eljárás, hanem alapvetõen lelki tar-
tás, a hit beállítottsága.16

A lelkigondozói spiritualitás egyik alapigéje:
„Legyen minden ember gyors a hallásra, kése-
delmes a szólásra” (Jak 1,19). A hallgatás mûvé-
szet, a „csendben mindig történik valami”.17 A
növekedés zaj nélküli folyamat, a csend „belül-
rõl és felülrõl”18 is megcsendül. Fontos várni, áll-
hatatosan kitartani, jelen lenni a másikkal, türe-
lemmel figyelni, a „várakozás a lelkigondozás
spirituális alapgesztusa”.19 A spiritualitásra idõt
kell szánni, szeretet nélkül nem megy,20 a sietség
és a gyors megoldásokat javasló technikák hát-
ráltatják.

A mélylélektan az életproblémák transzcen-
dentális meghaladásának négy fázisát különíti
el.21 A lelkigondozói beszélgetésre fókuszálva, a
gyakorlatunkra nézve fontos figyelembe vennünk
a következõket:
1. Megérintettség, az észlelés kezdetének, a befo-

gadásnak az elõérzete: A szív mély rezonanciá-
ja, a mindig is benne lévõt most kezdi jobban
hallani.

1. A beszélgetés egy pontján megtörténhet,
hogy valaki hirtelen elhallgatva azt mondja:

„Ez most nagyon mélyen érintett. Nem tu-
dom még, mi lesz belõle, de mintha ez lenne
az, amire szükségem van.”

2. A megoldódás, a befogadás fázisa: Amit sejtett,
azt most meg is érti. Elárasztja az öröm, a há-
la, a boldogság érzése.

2. A beszélgetés folyamatában hirtelen kimond-
ja: „Aha! – errõl van szó!” „Amit mindig is
tudtam, de most jutottam el igazán addig,
hogy el is tudjam fogadni, ez megnyugtat,
békességem van.” „Most vagyok önmagam.”
„Megtaláltam azt, amit tudtam – ezt keres-
tem.”

3. Szétsugárzás: A bensõ jó tartalma szétárad az
ember életében, és elkezd beépülni a gondola-
taiba, cselekvéseibe. Csendesen áthat min-
dent, és az ember törekszik a megõrzésére.
Olyan feladatokba vág, amelyek elvégzésére
addig nem volt képes, most bátran nekilát.

3. A párbeszédben érezhetjük a mély pillanatot,
a beszélgetés légköre is friss lesz, a segítségké-
rõ új erõre kap. Az addigi tehetetlen cselekvés
mozgásba lendül, az illetõ terveket kezd szö-
vögetni, és nemcsak végiggondolni hajlandó a
következményeket, de végig is akarja és tudja
vinni elképzeléseit. 

4. Megéhezés: Az élmény lecsengett, az ember
újból elkezd keresni, vágyakozni. Elsõdlege-
sen fel akarja idézni a pillanatot, de közben
rájön, hogy ez nem tõle függ. Aki spirituáli-
san elõre tud lépni az életében, az utána már
arra törekszik, hogy valamilyen módon gon-
dozza önmagát. 

4. A lelkigondozói folyamatban a nagy felismeré-
sek után mindig van visszaesés, kibillenés, a
kérdések általában így jönnek elõ: „Eddig jó
volt, de most nem tudom, mi történik, vala-
hogy ismét meg kellene találni a nyugalma-
mat.” Ilyenkor tehetjük fel a kérdést arra néz-
ve, hogy mi történt, mi volt ebben az õ része,
és mi az, ami ezt meghaladja, mert „nem azé,
aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a kö-
nyörülõ Istené” (Róm 9,16).

16 Ziemer, Jürgen: Világiasság és spiritualitás, i. m. 334. (Lásd a 7. lábjegyzetet.) 17 Frank Kittelbergernek a Német
Pasztorálpszichológiai Társaság (DGfP) szupervizori képzésen elhangzott megjegyzése, Kecskemét, 2003. 18 Gyökössy
Endre: Bevezetés a pasztorálpszichológiába. Budapest, 1981, Ráday tanulmányi füzetek, 20. 19 Ziemer, Jürgen: Világiasság
és spiritualitás, i. m. 334. (Lásd a 7. lábjegyzetet.) 20 Uo. 21 Süle Ferenc: A kórházlelkész találkozása a spirituális sok-
féleséggel. Embertárs, 2009/1., 80.
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A LELKIGONDOZÓ SZEMÉLYE, 
SPIRITUÁLIS GYAKORLATA

A lelkigondozói beszélgetés spiritualitása nagy-
mértékben függ a lelkigondozó személyétõl, lel-
ki beállítódásától, teológiai felfogásától. A spiri-
tualitással kapcsolatos kérdésekhez a lelkigon-
dozónak szüksége van nyelvi (kommunikációs)
képességre22 és saját spiritualitásának reflexiójá-
ra. Az istenkapcsolatnak sokféle megélési formá-
ja van. A lelkigondozói spirituális kompetencia
elengedhetetlen része, hogy mindenki megtalál-
ja saját gyakorlatát, és tiszteletben tartsa mások
spirituális felfogását. Ez idõvel természetesen
mindenkinél változhat, olykor meggyengülhet,
kétségek árnyékolhatják be, ebben az esetben
maga a lelkigondozó is lelkigondozói erõsítésre
szorul.23

A pasztorálpszichológiai továbbképzésben, a
lelkészek lelkigondozói képzése során24 hangsú-
lyosan van jelen a spiritualitás. Az alapképzés cél-
jai között szerepel a másik érzékelése emocioná-
lis, szociális, kulturális és spirituális vonatkozás-
ban, a bibliai hitértelmezés, a tradíciók, rituálék
és megélési formák értelmezése, a saját hit teoló-
giai reflexiója és kifejezése, valamint a rituálék
személyes megélése, illetve megfelelõ használata. 

A lelkigondozó háttere fontos szerepet játszik
a lelkigondozói gyakorlatban. Az egyik képzé-
sen részt vevõ lelkészek25 összefoglalták a lelké-
szek lelki egészségének védelméhez szükséges
szempontokat. E felsorolás hangsúlyozottan ér-
vényes a lelkigondozást gyakorló lelkipásztorok
esetében:
– Testi, fizikai állapotunk (étkezés, alvás, légzés,

szív), ügyelés az egészségre.
– Bensõ életünk: érzelmeink; hogyan érzek?
– Kapcsolataink: meg kell vizsgálnunk õket, me-

lyek vannak kárunkra, és melyek azok, ame-
lyekbõl kapunk, épülünk.

– A munka területe: Milyenek a munkakövetel-
ményeink? Összhangban vannak-e teljesítõké-
pességünkkel? Folyamatos túlterheltségtõl
szenvedünk, vagy keveset várnak el tõlünk?

– Erõforrásaink: a játék, szabadidõ, rekreáció, kre-
ativitás, pihenés területe.

– Környezet, egyéni, társadalmi helyzet, ökoló-
gia: Milyen az össztársadalmi helyzet? Hol va-
gyunk, hol tartunk most? Jól élünk, vagy átme-
neti helyzetben vagyunk? Kritikus idõben, for-
dulat elõtt állunk? Milyenek a jövedelmi viszo-
nyaink?

– Hit, spiritualitás, identitás: áthatja a felsorolt
egyes szempontokat.

Az utóbbi négy pontról gyakran beszélünk, de
az elsõ háromra nagyobb figyelmet kellene fordí-
tanunk.

A lelkigondozó spiritualitása mindent megelõz-
ve lényeges, mert aki nem tud hallgatni, csend-
ben, elrendezetten, nyugodtan jelen lenni, az ho-
gyan tud türelmesen várni, szavakat, érzéseket fel-
fogni és elengedni? A csend, a kontempláció meg-
tanítja a lelkigondozót önmaga lelki jelenlétének
megtapasztalására. A saját csend megélése teret
ad a másik csendjének.

A kontempláció a szív ébersége.26 Egyetérthe-
tünk azzal, hogy „a szerzetesek nyugalma nem
azoknak a privilégiuma, akik megengedhetik
maguknak, hogy legyen idejük, hanem azoknak
az erénye, akik mindenre, amit tesznek, annyi
idõt fordítanak, amennyi jár neki”.27 A spirituali-
tásra idõt kell szánni: „Aki tenni akar, annak
idõnként lennie is tudnia kell. Többek között
csendben lenni. Ismét meg kell ezt tanulnunk.”28

Gyökössy Endre a saját gyakorlatában felis-
merte, hogy a lelkigondozó személyének szerepe
van a lelkigondozói kapcsolatban, fontos a kisu-
gárzása, szellemi és lelki töltése. Pasztorálpszi-
chológus volt, aki nemcsak a jelenben folytatott

22 Klessmann, Michael: Spiritualität als Recource, i. m. 17. (Lásd a 15. lábjegyzetet.) 23 Weiß, Helmut: Lelkigondozás,
szupervízió, pasztorálpszichológia, i. m. 126. (Lásd a 8. lábjegyzetet.) 24 A Gyökössy Intézet lelkigondozói alap- és rá-
építõ képzésérõl van szó, mely a Német Pasztorálpszichológiai Társaság (DGfP) KSA (Klinische Seelsorgeausbildung)
lelkigondozói képzési rendjét követi. 25 KSA-képzés, Peter Frör (München). 26 A római augurok az égboltnak egy
meghatározott részét templumnak nevezték. Tehát figyelmük nem egy földi épületre, hanem az égboltra irányult. Ezál-
tal akartak betekintést nyerni egy magasabb rendszerbe, amely szerint itt a földön is rendezni kellett az életet. A földi
templom szent rendje az égi templum szent rendjét tükrözi. Steindl-Rast, David, OSB: Die Achtsamkeit des Herzens –
Ein Leben in Contemplation. Freiburg, 2013, Herder. 27 Uo. 28 Gyökössy Endre: Életápolás. i. m. 215. (Lásd az 1.
lábjegyzetet.)
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dialógust, de a múlttal is beszélgetett, amikor
visszanyúlt a keresztyénség közös lelki hagyaté-
kához. Nem a pszichológiai képzettsége, kompe-
tenciája tette valójában pasztorálpszichológussá,
hanem spirituális léte. Ez mozgatta teológiai lá-
tását és lélektani, terápiás szakismeretét. Az eu-
rópai pasztorálpszichológia útkereséseit követte,
és ez különösen érvényes a spiritualitásra. A té-
mában megjelent írásai ma is idõszerûek. 

Meditációs útmutatásai – megítélésem szerint
– még felfedezésre várnak református hitgyakor-
latunk számára. Egyetérthetünk javaslatával,
hogy érdemes lenne megfontolnunk a meditáció
õsi, eredeti formájának rehabilitációját, „a ke-
resztyén elmélyedés és összeszedettség mûvé-
szetét, hogy Isten jelenlétébe helyezkedhes-
sünk”.29 Vannak elõdeink, akikhez vissza lehet
menni „vendégségbe”: Luther, Kálvin, akik rend-

szeresen gyakorolták a meditációt az Ige jobb
megértéséért.30 A meditáció nem öncélú, nem a
saját nyugalom megszerzéséért történik, hanem
azért van szükség rá, „hogy tiszta emberként
szolgálhassak embertársaimnak. Másképp lép-
hessek az »ember vagyok« lényemmel embertár-
saim közé.”31 A lelkigondozó feladata és felelõs-
sége az öngondozás. Ha gondot viselünk ma-
gunkra, másokkal is úgy tudunk bánni, ahogy a
saját életünkkel.

Befejezésként érdemes megszívlelnünk egy
ismeretlen középkori szerzetes tanítását: „Aki
magával rosszul bánik, kihez tud jó lenni? Gon-
dolj tehát arra: ne vond meg magad önmagad-
tól.” Ha ez a gondolat életünk részévé válik, ak-
kor bizonyosan mások is érzékelni fogják, és
megértik, mit jelent számunkra a lelkigondozás
spiritualitása.

29 Uo. 216. 30„A meditációra szánt idõmet soha fel nem adnám, az nem elveszett, hanem megnyert idõ” (Luther). Me-
ditálni lehet Igével és anélkül: „Amikor meditálok, nem azért ragadom meg az Igét, hogy abból prédikáció legyen, hanem
ellazítom magam, hagyom, hogy egy-egy Ige engem ragadjon meg, s közelebb vigyen Teremtõmhöz, Jézus Krisztushoz”
(Kálvin). In Gyökössy Endre: A Hogyan – Három meditáció a meditációról. Budapest, é. n., Szent Gellért Kiadó és Nyomda,
105. 31 Uo. 86.
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