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1. A trauma és spiritualitás kapcsolata

A trauma1 fogalmát manapság gyakran használjuk a hétköznapi beszélge-
tésekben és gondolkodásban, amely alatt valamilyen nyugtalanító, negatív, 
fájdalommal- vagy éppen veszteséggel járó élményt értünk.2 A pszicholó-
giában a fogalomnak többféle értelmezése van, amelyekből egyet szeretnék 
kiemelni. Juliet Mitchell szerint a „trauma – legyen �zikai vagy pszichikai 
természetű – valamely védőréteg olyan mérvű sérülése, hogy az már nem ke-
zelhető azokkal a mechanizmusokkal, amelyekkel a fájdalmat és a veszteséget 
általában kezelni szoktuk. A sérülés annyira súlyos, hogy még ha számítunk 
is az esemény bekövetkezésére, a hatást akkor sem lehet megjósolni.”3 Ez azt 
jelenti, hogy a trauma, legyen az bármilyen mértékű is, mindenképp nyo-
mot hagy az emberben. Az embernek ebben a sérült állapotában válik kér-
désessé, hogy az esetleges határhelyzetekkel – amelyek az emberi élet végső 
kérdéseihez is kapcsolódnak – hogyan küzd meg és mi az, ami segítséget 
nyújthat számára az események feldolgozásában. Itt kap hangsúlyt a spiritua-
litás, amelyet Ralph L. Piedmont a személyiség hatodik dimenziójaként említ 
és a Spirituális Transzcendencia fogalmával ír le. Ennek hatásköre az FFM 

1 A görög trauma szó az átfúr igéből keletkezett, amely külső behatás nyomán előálló se-
besülést jelent. (Pintér Judit Nóra: A nem múló jelen. Trauma és nosztalgia, Budapest, 
L’Harmattan, 2014. 35.)

2 Alapvetően a szomatikus orvosláshoz vezethető vissza, melynek eredeti értelmezése az 
orvostudományban meg is maradt (pl. traumatológia, sebészet). A pszichológia és a 
pszichiátria innen vette át a fogalmat, azonban más módon közelítik meg, mivel ezek 
a pszichés traumát okozó események hevességét és annak a szervezetet érintő mivoltát, 
valamint az egyén megküzdési kapacitását vizsgálták az adott traumatikus eseménnyel 
kapcsolatban. Ugyanis egy esemény lehet egyidejűleg testi és lelki értelemben is trau-
matikus, viszont egy-egy kisebb testi sérülés nem mindig okoz lelki értelemben vett 
traumát. Pohárnok Melinda – Lénárd Kata: A trauma lélektana, in: Kiss Enikő Csilla 
– Sz. Makó Hajnalka (szerk.): Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana, Pécs, Pro 
Pannonia, 2015. 221–234. (itt: 221.)

3 Mitchell, Juliet: Trauma, felismerés és a nyelv helye, �alassa 10 (1999)/2-3, 61–82.  
http://www.mtapi.hu/thalassa/9923/tanulmny/mitchell.htm Letöltés dátuma: 2018. 05. 28. 
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(Five Factor Modell4) által átfogott területekkel versenyzik. A Spirituális 
Transzcendencia5 ugyanis az embernek egy olyan kapacitása, amely által sa-
ját nézőpontján kívül helyezkedve az életet egy objektívebb és szélesebb per-
spektívából tudja szemlélni. Azonban a Spirituális Transzcendencia külön-
bözik a vallásosság fogalmától. Míg az utóbbi egy nagyobb szentséggel való 
személyes kapcsolatot keres, addig az előbbi a szentséggel való találkozás 
társas mivoltára fekteti a hangsúlyt. A Transzcendencia magába foglal olyan 
komponenseket, mint a kapcsolat érzése, hogy az ember egy közösség része; 
az egyetemesség, amely hit az élet egyetemességében; az ima által érzett be-
teljesülés, amely lehet az öröm, vagy az elégedettség érzése, de ezek mellett 
ott szerepel még a paradoxonok tűrése, az előítélet mentesség, az egzisztenci-
alitás, és a hála is. A Transzcendencia független személyiségdimenzió, amely 
új szempontot ad más személyiségaspektusok működéséhez és több mélysé-
get, valamint szenvedélyt visz bele törekvéseinkbe. Ezáltal érthetővé válik, 
hogy az emberek miért keresnek transzcendens célokat teljesen eltérő hely-
zetekben. Az FFM és a Transzcendencia közötti különbség abban áll, hogy az 
utóbbit sokkal hosszabb fejlődési fázis jellemzi, amely egész életen át fejlődik 
és az életkor előrehaladásával erősödik, hiszen a halállal való szembenézés 
minden emberben felveti a végső értelem megtalálásának igényét. A spiri-
tualitás az, amely által az ember, létének egy új központját ismerheti fel és 
kapcsolatba kerülhet egy magasabb realitással, valamint ez által gazdagodhat 
az öröm és biztonság élményével is.

Az élet nagy kérdéseiben azonban a spiritualitás fogalmának keresz-
tyén értelmezése még fontosabbá válik, mivel az a Szentháromság Istenhez 
köthető. A lelkiség megélése nem más, mint az Istennel való szemé-
lyes kapcsolat megélése, amely több mint pusztán önmeghaladás, mivel 
a Szent Lélek jelenlétében való élést jelenti. Ebben a jelenlétben való élés 
az, amely által a keresztyén embernek reménysége lehet az élet szélsősé-
ges helyzeteiben, ahogyan azt a Zsoltárok 23,4-ben olvashatjuk: „Ha a ha-
lál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy…” 

4 Öt Faktor Modell (FFM) a következő dimenziókat tartalmazza: Neurotikusság, 
Extraverzió, Nyitottság, Barátságosság és Lelkiismeretesség. Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): 
A spiritualitás, mint a személyiség hatodik dimenziója. Budapest, Trefort Kiadó, 2007. 16.

5 Ezáltal ismeri fel az ember a természet egységét, valamint az embertárssal való köteléket. 
Ez a transzcendencia az egyén egyik alapvető képessége, amely olyan motivációk forrása, 
amelyek meghatározzák, irányítják és vezérlik a viselkedését. Kulcsár, A spiritualitás…, 
i. m., 16–22.
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2. A trauma-feldolgozás folyamatának néhány alapeleme keresztyén szemmel

A trauma-feldolgozás folyamatának egyik alapvető eleme a jelentéskeresés 
illetve ehhez társul majd a jelentésadás, melynek egy speciális formája az 
’észlelt isteni irányítás’. Itt Isten úgy jelenik meg, mint oki ágens, aki a val-
lásos megküzdés és vigasz keresés tárgya. Az isteni irányítás érzése legin-
kább krízishelyzetekben érhető tetten, ahol a személyes kontroll lehetősége 
csökken – bár hívő embereknél ez az élmény általában minden élethelyzetet 
áthat. A pszichológiai kutatások szerint az isteni irányítás érzésének speci-
ális feltételei vannak, amely lehet az életkor, a szocioökonómiai státusz, az 
iskolázottság, vagy az etnikum. A személyes kontroll érzése az életkorral 
együtt csökken, amely hozzájárulhat az észlelt isteni irányítás fokozódásá-
hoz. Amikor valamilyen helyrehozhatatlan veszteséget vagy elkerülhetetlen 
eseményt élünk át, jelentést kapnak a veszteségek és szenvedések, ha azokat 
isteni terv részeként értelmezzük. Ugyanakkor az alacsony szocioökonómiai 
státusz valamint az etnikum6 fokozza az ’észlelt isteni irányítás’ érzését.

A valláskutatás egyik fontos fejleménye az isteni hajtóerő agyi mechaniz-
musaira vonatkozó komplex modell, amely az egzisztenciális tudatelmélet (a 
továbbiakban: EToM7). „Az emberi agy a meg�gyelhető eseményeket meg�-
gyelhetetlen szándékokhoz kapcsolja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy az ember a 
számára megmagyarázhatatlan történéseket speciális jelentéssel ruházza fel.”8 
Az EToM tehát a mentalizálás képessége, mivel az emberi elme képes az élet 
eseményeit szimbolikus üzenetekkel felruházni. Amikor visszatekintünk 
életünk jelentős történéseire, nehéz nem feltételezni valamilyen szándékot 
azoknak hátterében. Intencionális attribúciókat azonban nem csupán a val-
lásos emberek alkalmaznak. Azonban míg a hívők Istenhez fordulnak az éle-
tüket megváltoztató élmények hatása láttán, addig a nem-hívők egyfajta hie-
delem repertoárhoz folyamodnak, amelynek eleme a sors vagy az immanens 
igazság. „Az életesemények cél-oksági értelmezése, mint a jelentéstulajdonítás 
módja, és mint pszichológiai szükségszerűség, amely az istenhit csíráját rejti 
magában, fontos felismerés a valláspszichológia számára.”9 Ez a jelentéstu-

6 Amerikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy az ’isteni irányítás érzése’ az afroamerikai-
ak körében a legmagasabb valamint többen élnek meg személyes Isten-kapcsolatot és 
tulajdonítanak különös szerepet Istennek a személyes életükben, mint a fehérek, akik 
általában valamilyen absztraktabb istenképet tesznek magukévá. Kulcsár Zsuzsanna: 
Trauma-feldolgozás és vallás, Budapest, Trefort Kiadó, 2009. 17–18.

7 EToM: Existential �eory of Mind = egzisztenciális tudatelmélet 
8 Kulcsár, Trauma-feldolgozás… i. m., 18.
9 I. m., 20.
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lajdonítás lehetőséget ad az ember számára, hogy a környezetében történő 
eseményekből az élet értelmére következtessen. A traumatikus események 
illetve az ember életének alapjait érintő történések a megérintettség és a 
meghatottság élményét hívják elő. „Ha elfutják szememet az öröm könnyei… 
ha legmélyebb igazságaimra bukkanok… azt érzem, hogy egy láthatatlan lény 
gondot visel rám, oltalmaz és vezet. Ezeket a könnyeket a hála érzése kíséri.”10 
Ez is bizonyítja, hogy a ’szent’ intenzív érzelmi jelentést képvisel, amelyet 
traumahelyzetben vagy poszttraumatikus állapotban éppen a stressz kogní-
ció hív elő. A traumának vagy stressz helyzetnek ez ad érzelmi, transzcen-
dentális jelentést. Az egzisztenciális jelentéstulajdonítás a szimbólumalkotás 
kérdését vonja maga után, amelyben az élmények, helyzetek, tárgyak jelen-
tései túlmutatnak önmagukon, ezzel más tudati dimenzióba emelve azokat. 
A jelentés kitágulása a hétköznapok tér-idő kötöttségét felváltja egy végte-
len perspektíva átélésével. Az emberi tudat erre a végtelen kognícióra már 
a kisgyermekkorban készen áll. Tehát a kognitív fejlődés korai szakaszában 
a gyerekek már rendelkeznek az istenfogalom kialakítását szolgáló képes-
ségekkel. Ez a felfogás azonban a hagyományos, antropomorf istenfogalom 
értelmezésektől alapjában véve eltérő. Piaget az Istent a gyermekkori naivitás 
maradványaként látja, míg Freud szerint az apakép felnőttkori pótléka. Ezek 
alapján a gyerekek az isteni-attributumok felfogására egy ’istenadta’ me-
chanizmus által képesek, amelyet a szülő mindenhatóságába vetett bizalom 
közvetít. Ez a bizalom azonban feltételezi az anya-gyermek kapcsolatában 
megélt biztonságos kötődést, amelyet John Bowlby egyfajta biztos bázishoz 
hasonlít, ahová a gyermek újra és újra visszatérhet felfedező körútjairól és 
ahol mindig tárt karokkal fogadják őt. 

Az jelentésadás fontosságáról William James azt mondja, hogy: „a világ akkor 
lesz távoli, idegen, baljóslatú, rejtélyes, ha a szokatlan, megrendítő, traumatikus 
élményeket nem tudjuk magasabb jelentéssel felruházni. Nincs többé transzcen-
dentális magyarázat a természetes események mögött.”11 A jelentés vesztett egyén 
tehát tudatában van annak, hogy valamilyen magasabb, rejtett jelentés hiányától 
szenved, amely nélkül a világ értelmetlenné válik számára. A szenvedő Jóbot is az 
Istentől való elhagyatottság érzése aggasztotta leginkább, és annak okát kereste, 
hogy az Isten miért nem válaszol neki. Azonban töretlenül hitte, hogy Isten még 
a szenvedések közepette is vele van és kereste a vele való kapcsolatot. Az Istenbe 
vetett hit, az Isten egyértelműen kijelentett végtelen attribútumaiba – szereteté-
be, mindenhatóságába… stb. – vetett hitet és a vele való személyes kapcsolatot 

10  I. m., 22.
11  Kulcsár, Trauma-feldolgozás… i. m., 37.
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jelenti. Ezáltal a keresztyén ember számára Ő lesz a remény egyedüli forrása, 
ahogyan Református Énekünkben is hangzik: „Egyedüli reményem, ó Isten csak 
te vagy…” Ez a hit tesz képessé a legváratlanabb és legfájdalmasabb helyzetek 
elhordozására is, mert: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk” (Róm 8,31). A keresz-
tyén vallás egyik jellemzője a vigasztalás, amely által az ember megnyugvásra és 
békére találhat az Istennél. Az istentisztelet tehát a vigasztalás fóruma is, ahogyan 
azt a református liturgiában12 is felfedezhetjük.

A következő lépés a trauma feldolgozásában az elfogadás attitűdjének 
felvétele, melynek birtokában az ember egy kontrollálhatatlan vagy változ-
tathatatlan helyzethez pozitívan viszonyul. Azonban az egzisztenciális prob-
lémákat; mint az öregedést, az egészség-betegség vagy éppen az élet-halál 
kérdését nem mi tartjuk kézben, ahogyan más, szélsőséges, traumatikus 
helyzeteket sem. Az elfogadás tehát egyféle önelfogadás is, valamint az élet 
rendjének, a valóságnak az elfogadása, amely az önközpontúság meghaladá-
sa. Ugyanakkor ez a viselkedés alkalmazkodást jelent, a szó nem hétköznapi 
értelmében. Tehát ez egyrészt a biológiai és pszichológiai szükségszerűség 
felismerése, másrészt a szervezet bölcsességébe vetett bizalom, amely egyen-
értékű a teremtésbe vetett bizalommal, és ez által kapcsolatban áll istenhittel. 
Ez a bizalom az, ami a legkritikusabb élethelyzetekben legyőzi a félelmet. 
Ehhez az attitűdhöz viszont paradox élmény társul, ahogyan a 2Kor 12,10b13-
ben olvashatjuk. Itt kapcsolódik be a kritikus élethelyzettel való megküzdés 
folyamatába a társas támogatás és a hit szerepe. A Szentírás legismertebb 
igéi – a pszichológia szerint – olyan egyértelmű bátorításokat és kijelenté-
seket tartalmaznak, amelyek én-erősítők, mint például az Ószövetségben: 
az Ézs 43,1-514; Ézs 49,1615; vagy az Újszövetségben a Mt 5,13-1616. Ezekben 

12 „A mi segítségünk és egyedüli vigasztalásunk az Úr nevében van, aki teremtette az eget 
és a földet.” (Zsolt 124,8; 2Kor 1,4) vagy „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, 
az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket, minden nyomo-
rúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a 
vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.” (2Kor 1,3-5) (Istentiszteleti rendtartás a 
Magyarországi Református Egyház számára, Budapest, Kálvin Kiadó, 2004. 104.)

13 „…mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”
14 „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób a te formálód, Izrael: Ne félj, mert megváltot-

talak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, 
azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. 
Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód! (…) Mivel drágának tarta-
lak és becsesnek, és mivel szeretlek, embereket adok helyetted, életedért cserébe nemzeteket. 
Ne félj, mert én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról ösz-
szegyűjtelek.”

15  „Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid.”
16  „Ti vagytok a föld sója. (…) Ti vagytok a világ világossága. (…) Lámpást sem azért gyújta-
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az én-erősítő igékben a támogatás ígérete a szeretet továbbadásának jegyé-
ben fogalmazódtak meg. Tehát az elfogadás és értékkövetés elérendő célja a 
Bibliában hamarabb jelen volt, mint a pozitív pszichológiában. A keresztény 
tanítás ugyanis az elfogadáson és az értékkövetésen alapul. A hit egyértelmű 
módon formálja az emberek kontrollálhatatlan eseményekhez való hozzá-
állását, mégpedig az élet olyan elfogadása által, amely a Tízparancsolatban 
megfogalmazott értékek megkérdőjelezhetetlenségével azonos. A hívő em-
ber ugyanis az életet, és mindent, ami az életben történik – beleértve a halált 
is – egy magasabb akarat, az abszolút, a mindenható és szerető Isten kezében 
tudja. Ebből kiindulva a megtérés lényege éppen a hatalom átadása, amely 
ahhoz vezet, hogy az egyén ki tudja védeni a traumáknak az idegrendszer 
működését és a pszichés funkciókat károsító hatásait. Ezáltal megszabadul 
a teljes kiszolgáltatottság érzésétől és saját negatív emócióitól, amely a fé-
lelem, depresszió és a gyűlölet. Ezek helyére pedig az úgynevezett vallásos 
érzelmek kerülnek, amelyek a megbocsátás, a hála, az alázat, az együttérzés 
és a részvét, ahogyan azt a Gal 5,22-23-ban olvashatjuk: „A Lélek gyümölcse 
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás.”

3. A gyógyító istenképek hatásai a traumára

A trauma feldolgozásának meghatározó alappillérei tehát a jelentéskeresés és 
jelentésadás, melyet az elfogadás attitűdje követ. Az ember egy-egy trauma-
tikus helyzetben mindig megpróbál valamilyen értelmet adni a történteknek. 
A jelentés- és értelemkeresés azonban legtöbbször túlmutat a földi, ember 
által megtapasztalható valóságon, ezért valamilyen transzcendens magyará-
zatot feltételez az ember az események hátterében. Mindezek mellett fontos 
azt is megemlíteni, hogy az ember – bár meglehet sok esetben tudattala-
nul – de hordoz magában valamilyen képet a transzcendensről, az Istenről. 
Ezért szükséges, hogy megvizsgáljuk az emberben kialakult istenképek felől 
is a trauma feldolgozásának folyamatát, amely nem csak elősegíteni, de akár 
hátráltatni is képes ezt a folyamatot. William James szerint „a világ akkor 
lesz távoli, idegen, baljóslatú, rejtélyes, ha a szokatlan, megrendítő, trauma-
tikus élményeket nem tudjuk magasabb jelentéssel felruházni. Nincs többé 

nak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. 
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és dicső-
ítsék a ti mennyei Atyátokat.”
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transzcendentális magyarázat a természetes események mögött.”17 Ez az idézet 
már előre vetíti az istenképek és a trauma kapcsolatát. Ugyanis a pozitív is-
tenképpel rendelkező emberek könnyebben túllépnek egy-egy traumatikus 
életeseményen, hiszen az események hátterében egy bátorító, szerető Isten 
áll. Azonban azoknak az embereknek, akik valamilyen torz istenképpel ren-
delkeznek nem csupán a traumával, hanem a negatív istenképpel is meg kell 
küzdeniük. Ebből adódva az esemény iránti elfogadó attitűd is azokban az 
emberekben alakul ki könnyebben, akiknek nem elítélő, hanem egy minden-
ható és gondviselő istenképük van. Az Istenben való hit az, amely segíthet 
átvészelni az életben adódó krízishelyzeteket. 

A Karl Frielingsdorf által elsőként felvázolt istenkép az irgalmas és szerető 
Isten képe, amely egy traumatikus helyzetnek a feldolgozását pozitívan befo-
lyásolhatja. Hiszen a keresztyén ember a jót is és rosszat is igyekszik az Isten 
kezéből elfogadni, tudva hogy az Isten mindent az ő javára akar fordítani. Az 
Atyaisten – aki a tékozló �ú példázatában is megjelenik – szeretete az, amely 
nem múlik el soha és már előre megbocsájtja a hibákat, vétkeket. Hiszen Ő 
tudja, hogy �a milyen nehézségeken és szenvedéseken ment keresztül. Ez 
a szeretet olyan, amely nem megkötöz és még több terhet ró ránk, hanem 
épp ellenkezőleg; felemel. Istent ugyanis nem az ember bűne érdekli, hanem 
maga az ember. Az élet teljességét akarja neki adni és nem hagyja, hogy az 
atyai háznál a megtérő �ú csupán napszámosként dolgozzon. A hazatérő �ú 
ünneplése és az öröm az Isten országát tükrözik, ahol örömhír hirdettetik. 
Isten irgalmassága, amely által bűneinkre bocsánatot nyerünk, egyúttal arra 
is felszólít, hogy hozzá hasonlókká váljunk és ezt az irgalmasságot mások felé 
is gyakoroljuk. Ez az Isten, elfogadó és Ő az, aki először lép az ember felé és 
elfogadja úgy, ahogy van. Ez a példa adhat a hívő ember számára okot arra, 
hogy az őt elfogadó Isten kezéből tudja elfogadni a jót és a rosszat is egyaránt, 
tudva, hogy az Isten gondot visel róla. A szeretet tehát a vallásos hit gyógyí-
tó erejének alapját képezi. Ugyanakkor ez az Isten alapvető attribútuma is, 
ezért ha az ember nem rendelkezik egy szerető, és gondoskodó isten képével, 
akkor az alapvető gyógyító erő hiányát éli át, leginkább krízishelyzetekben.  
A szeretet az, amelyből az elfogadás és a megértés is származik, sőt azt is 
megállapították, hogy traumák esetén az agyi funkciókra is hatással van. 
Ebből fakadóan az sem véletlen, hogy a szeretet, a hála és a megbocsátás 
nagymértékben befolyásolja egy-egy trauma feldolgozását. A megbocsátás a 
szeretet mellett szintén egy olyan tényező, amelyet az Isten mutatott meg el-

17 Kulcsár Zsuzsanna: A trauma-feldolgozás…, i. m., 37.
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sőként az embernek, így ez is olyan kulcs a trauma-feldolgozásban, amelynek 
hiányában az ember megragadhat a harag, a gyűlölet és a bosszú érzéseiben. 

A második istenkép az élet Ura, aki az embert az élet lelkével tölti meg, 
mely által saját isteni létében részesíti. Ez azonban csakis annyiban valósul 
meg, amennyiben engedjük, hogy Isten Lelke áthasson bennünket. Az em-
ber a mindennapokban többször kerül szembe a szenvedéssel és a halállal, 
melynek során az élet Istenébe vetett hite újra és újra megkérdőjeleződhet. 
János evangéliumában Lázár feltámasztásának történetében Jézus ezt a kér-
dést intézi Mártához: „Hiszed-e ezt?” (Jn 11,26). Márta válasza: „Igen Uram, 
én hiszem…” (Jn 11,27) Ez az első lépés ahhoz, hogy a hitünk harcát meg-
harcoljuk, tudva azt, hogy Isten az életünk Istene, akinél a halál után is van 
élet. Jézus az, aki a halálból az életre vezet, mivel Ő már legyőzte a halált. Az 
ember számára ettől nagyobb vigasztalás és biztatás nincs, minthogy az Isten 
az élet Istene. Az életre bátorítás és a vigasztalálás fontos az ember számár. 
Ezek hiányában a sebek nehezebben gyógyulnak. A hívő embernek azonban 
van Vigasztalója, aki által elhordozhatóvá válnak a szenvedések. 

A harmadik kép a Jó Pásztor, aki a népe mellett áll és készíti előttük az 
utat, ahogyan az Ószövetségben is láthatjuk. Tehát Isten egy olyan Isten, aki 
szemeit állandóan juhain tartja, de nem úgy, mint a Könyvelő-isten. A Jó 
Pásztor az, aki minden egyes juhot személyesen ismer és úgy is viszonyul 
hozzá. Ugyanakkor igazságot is tesz közöttük és az elesetteket vagy kitaszí-
tottakat támogatja és erősíti. Ebben a képben a bizalom az, amely hangsúlyt 
kap, hiszen olyan alapot jelent a bizalom, amely ha meg van, később az em-
ber rá tud hagyatkozni. Tudja, hogy személyesen ismeri őt az Isten s bízhat 
benne, hogy bármilyen helyzet is adódjon, megmenti őt abból. Ezek alapján 
tehát, a pozitív istenképpel rendelkező emberek könnyebben boldogulnak és 
dolgozzák fel az életben adódó traumatikus helyzeteket. Hiszen ők túl tud-
nak látni a dolgokon és meg tudják találni egy-egy traumatikus esemény je-
lentését életükre vonatkozóan, amely hozzájárul a továbblépéshez. Ezek azok 
a pozitív és gyógyító istenképek, amelyek az életre bátorítanak, valamint újra 
és újra, pozitív jelentéssel és értelemmel töltik meg az ember életében törté-
nő eseményeket.

4. A hamis vagy deformált istenképek és a trauma kapcsolata

A hamis vagy deformált istenképpel rendelkezőknek nem egyszerű a helyze-
tük, hiszen nem csupán egy traumatikus helyzettel kell megvívniuk a harcot, 
hanem egy olyan istennel is, aki bíróként vagy a Halál- isteneként jelenik 
meg, de akár könyvelő- és teljesítmény- isten képében is felbukkanhat. Ezek 
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a képek nem csak a trauma-feldolgozásban akadályozzák az embert, hanem 
önmagukban is traumakeltőek. 

Az első megbetegítő istenkép Frielingsdorf szerint, a démonikus Bíró-
isten, amely nagy teherként nehezedhet az ember hitére és életére. Általa az 
ember értéktelennek érezheti életét és ebből a negatív pozícióból a szabad 
önátadásra és az irgalmasságból való töltekezére már nem jut el. Az ember 
nem érzi magát felelősnek saját életéért, mivel minden Istennek köszönhető. 
Saját magát úgy látja, mint aki az életre méltatlan és ezért Istennek állandó 
szemrehányójává lesz, mivel ilyen selejtet alkotott. A szigorú Bíró-istennel 
való szembesülés elkerülési módja a távolságtartás. A legbelülről feltörő szo-
rongásokat elfojthatjuk, amellyel az ő fenyegetésének hatalmát megtörhetjük 
és mindeközben úgynevezett „jó istenné” alakítjuk át, aki engedi, hogy úgy 
éljünk, ahogyan szeretnénk. Ezt az istenképet legtöbbször a régi Nagypapa-
isten képében képzeljük el, aki egy hosszú szakállú idős öregúr. Azonban 
a távolságtartó magatartás csupán addig tart, amíg az elfojtott szorongások 
újra felszínre nem kerülnek és a látszólag távoli és veszélytelen isten ismét 
érvényesíti az igényeit. Azokat az embereket, akik szorongásban és a rette-
gésben élnek, nehéz eljuttatni a saját múltjukkal való szembenézésre, amely 
kulcsfontosságú a problémák és sérülések feldolgozásában. Az önbüntetés 
és élettagadás ördögi körét csakis úgy lehet megszakítani, ha sikerül lelep-
lezni a kegyetlen és könyörtelen Bíró-isten hamis mivoltát és azt a bibliai 
Kinyilatkoztatás pozitív és gyógyító istenképeivel helyettesíteni.

A második a démoni Halál-isten, aki romboló hatását azáltal fejtheti ki, 
hogy legtöbbször tudattalanul is jó szellemként tűntetik fel. A pszichológia 
a prenatális időszakot maghatározónak tartja a tapasztalatok és az élet alap-
vető beállítódásaira nézve. A tapasztalatok az anyaméhen belül, mint egy-
fajta emlékezetbe való bevésés által beivódik a magzatba és a születés előtti 
időszak egyetlen pozitív vagy negatív tapasztalata sem vész el. Az anya és a 
gyermek között már a születés előtt egy egészen intenzív és komplex életta-
ni és lélektani interakció zajlik. A gyermek már részt vesz az anya érzelmi 
világában és elraktározza az anya ingermintáinak és feszültségi állapotainak 
változásait. Ezzel az alapvető érzelmek is bevésődnek a gyermekbe, mint pél-
dául a szomorúság, szorongás, harag, fájdalom, szégyen és a bűntudat. Az 
ember múltjával való szembesüléskor fontos tisztázni, olyan kulcsfontosságú 
kérdéseket, mint például azt, hogy kívánt vagy nem kívánt módon jöttem-e 
a világra; életünk kezdetén egyértelmű „igen” vagy egy „igen is-nem is” volt 
a válasz. Az anyának ezen elutasító vagy éppen életet megtagadó válaszait, 
amelyeket az apák is kommentálnak, közvetlen vagy közvetett halálkívánság 
kísérheti. Ha a halálkívánság nem is valósul meg, az ott marad a gyermek 
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tudattalanjában, amely később az egész életét áthathatja. Ezek a tapasztala-
tok tudattalanul az élettel szembeni negatív alapérzést és a bizalmatlanságot 
idézi elő. Egy ilyen negatív pozícióból könnyen negatív istenkép alakulhat 
ki. A Halál-isten képe az emberben egzisztenciális félelmet kelthet, mert ki-
számíthatatlan. Azokat az embereket, akik ezt az istenképet hordozzák ma-
gukban, a reménytelenség és a kétségbeesés jellemzi. Legtöbbször úgy érzik, 
hogy az életüknek nincs semmi értelme és jobb lenne, ha Isten megsemmi-
sítené a világot és az embereket. A kétségbeesésben általában a kényszeres 
magatartásokban keresnek kiutat, amelyekkel be akarják biztosítani magu-
kat a Halál-istennel szemben. A kutatások is azt bizonyítják, hogy a nem kí-
vánt gyermekek álmaiban gyakrabban előfordulnak olyan helyzetek, amikor 
halálfélelmük van. Akik ilyen istenképpel küzdenek, nehezen dolgoznak fel 
egy-egy traumatikus eseményt. Ebben az esetben ugyanis az embernek nincs 
kibe kapaszkodni, bár észleli az isteni irányítást, de negatív módon és nem 
képes pozitív jelentést adni a történéseknek, amelyek az életére jó hatással 
lennének.

A harmadik a Könyvelő-isten képe, amelyet a következő tulajdonságok-
kal jellemezhetnénk: törvény-isten, fenyegető felügyeleti szerv, kellemetlen 
besúgó vagy az adósok istene, aki mintegy végrehajtója a vétkekért kirótt 
büntetéseknek. A bibliai kinyilatkoztatások pozitív aspektusát sokan nega-
tív jelentéssel ruházzák fel. Például a Zsolt 33,18: „De az Úr szeme ügyel az 
istenfélőkre…” vagy a Jób 36,7: „Nem veszi le szemét az igazról…”, ezek az 
igeszakaszok egyesekből bizalmatlanságot váltanak ki, nem pedig annak 
örömét, hogy az Isten szemének látóterében élhetnek. A negatív érzések 
Istennel szemben abból fakadhatnak, hogy a vallásos nevelés alkalmával sok 
szülő ezzel fenyegette meg a gyermekét. Az a mondat, hogy „Isten mindent 
lát és mindent hall”, főként, ha fenyegetésként hangzik el egy szülő szájából 
a gyermek felé, később bűntudatot és szorongást idéznek elő az életükben. 
A negatív istenképekről elmondható, hogy önmagukban is traumatikusak, 
ezért akár egy egész életet is megkeseríthetnek. 

Maurice Zundel így fogalmaz: „Abban a pillanatban, hogy Isten már nem 
felszabadító tapasztalat számunkra, hamis istenné vált. Nem beszélni kell 
Istenről, hanem élni Belőle.” 18 Ha tehát az Isten nem felszabadító tapasztalat 
számunkra, akkor valamilyen negatív deformációt hordozunk magunkban, 
amely megterhelhet és gúzsba köthet, ugyanis az Isten szeretet erejének meg-
tapasztalása – amely fel- és átemelhetne a nehézségeken – elmarad. Ezért 

18  Zundel, Maurice: Isten, a nagy félreértés, Kecskemét, Korda Kiadó, 1999. 16. 
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fontos, hogy tisztában legyünk a saját magunkban dédelgetett istenképekkel, 
hiszen azok olykor sorsfordítóak lehetnek.19

 

19 A lábjegyzetekben eddig hivatkozott munkák mellett, a szerző a tanulmányírás so-
rán a következő irodalmat is felhasználta: Bodó Sára: Lelkipásztori hivatás és spiritua-
litás, in: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…” 
Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás, Debrecen, DRHE, 2012. 303–320., Bowlby, 
John: A biztos bázis. A kötődés-elmélet klinikai alkalmazása, Budapest, Animula Kiadó, 
2009., Frielingsdorf, Karl: Dämonische Gottesbilder: ihre Entstehung, Entlarvung, 
und Überwindung, Mainz, Matthias-Grünewald Verlag, 1993., Frielingsdorf, Karl: 
Istenképek. Ahogy beteggé tesznek és ahogy gyógyítanak, Budapest, Szent István Társulat, 
2007., Kustár Zoltán: Az igazak szenvedésének oka és értelme. A hagyományos bibliai 
bölcselkedés és Jób könyve alapján, Lelkipásztor 79 (2004)/3, 82–88.






