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TÉMAKÖR

A temperamentum, a 
tipológiák és a jelentősége 

A kilenc spirituális 
temperamentum 

És Jézus? 
Tanulságok az egyén,  

a közösség és  
a felekezetiség számára



Lelkiségi alkatok
Az egyéni spirituális temperamentum



a temperamentum
Vérmérséklet, idegalkat, 
általános érzelmi  
természet, beállítottság: 
• velünk született, életre 

szóló 
• meghatározza a 

személyiséget és  
az általános kedélyt 

• előnyös v. terhes,  
de fegyelmezhető



klasszikus tipológiák
Hippokratész

A testnedvek alapján: 
• szangvinikus 
• melankolikus 
• kolerikus 
• flegmatikus 

Hallesby

Jung

Általános viselkedés: 
• intro- / extravertált 
Uralkodó tevékenység:  
• értelem-érzelem 
• érzékelés-intuició 

Gyökössy, Vila, MBTI



vallási jelentősége
Személyes dimenzió
Az Istennel való 
kapcsolat egyéni útja, 
ahogyan az egyén azt 
a számára legtermé-
szetesebb módon 
megéli és kifejezi. 
Feladat: felfedezni, 
tudatosítani, ápolni.



vallási jelentősége
Közösségi dimenzió
A vallási környezet 
(többség / vezetők) 
ismert lelkiségi mintái, 
elvárásai +/- hatást 
gyakorolnak a hitéletre 
és a szolgálatra. 
Feladat: felfedezni, 
tolerálni, ápolni.





Thomas kutatása…
Találkozása sokféle 
mai lelkiséggel - és a 
Biblia, egyháztörténet 
alakjai? 
Szembesülése a lelki 
igények nem tudatos / 
tudatos elnyomásával / 
elhanyagolásával.

Nincs „mindenkinek 
működő” vallásosság.  
Jó lelki vezetők 
mindig tudták: ami az 
egyiknek táplálék, a 
másiknak diéta… 
Egyháztörténet: egy-
mástól tanulás helyett 
elkülönölés…



…eredményei…
Kilenc fő spirituális 
temperamentum van. 
Mindenkiben egy vagy 
több domináns. 
Korral / lelki éréssel a 
domináns változhat. 
A lelket táplálni, gon-
dozni kell - méghozzá 
hosszú távra.

Az önismeret a toleran-
cia előfeltétele. Minden-
ki tanulhatna másoktól.  
Nincs mindenki számá-
ra tökéletes gyüleke-
zet, tanítás, istentiszte-
let stb. 
Krisztusra mindegyik 
típus jellemző.



…és jelentősége
A különböző feleke-
zetek eltérő típusú 
embereket vonzanak 
vagy taszítanak, táplál-
nak vagy éheztetnek. 
Mások lelkiségének 
megismerése növeli  
a toleranciát, segíthet 
új utakat felfedezni. 

Egyházi vezetők 
végre megérthetik, 
• egyes hívők miért 

nem növekednek / 
maradnak 

• hogyan lehetne 
többféle hívőt a lelki 
növekedésben segí-
teni és megtartani.



A 9 temperamentum
Szent utak - Gary Thomas nyomán



1. a természetkedvelő
Naturalists - Loving God out of door



1. a természetkedvelő
I-hez legjobban a ter-
mészetben kapcsolódik 
A hit természeti dimen-
ziója: 
• a természet bizonyíték 

Isten létezésére 
• Istenről tanítja, igét 

juttat eszébe, művé-
szetre ihleti 

Pl. teofániák, Zsolt 8; 19; 
23; Róm 1:20; Jézus 
példázatai; Szt.Ferenc 
Amire tanít: a teremtés 
csodái, ritmusa, az 
ember helye a világban 
Ami kísérti: természet- 
imádat; magány; az intel-
lektuálisok, hagyomány-
őrzők, aktivisták lenézése



2. az érzékelő
Sensates - Loving God with the senses



2. az érzékelő
I-hez legjobban az érzék-
szerveivel kapcsolódik 
A hit esztétikai dimen-
ziója: 
• impozáns épület,  

formális nyelvezet, 
szimbólumok, ikonok, 
gesztusok 

• zene, mozgás- és 
képzőművészet

Pl. a Sátor vö. inkarnáció; 
Ez, Jel; Zsolt; liturgikus 
egyházak 
Amire tanít: öt érzékszer-
vünk van; a képzelet és a 
kreativitás adomány 
Ami kísérti: az esztétikum 
(kép, zene stb.) élvezete 
önmagáért; a verbalitás 
és intellektus lénézése



3. a hagyományőrző
Traditionalists - Loving God through ritual and symbol



3. a hagyományőrző
I-hez legjobban a ha-
gyományos formákon 
keresztül kapcsolódik 
A hit történelmi, struk-
turális dimenziója: 
• szentség, rítus, ünnep, 

közösség, áldozat 
• szabályok, fegyelme-

zett életvitel, közössé-
gi érzék

Pl. 4Móz 15:38; Zsid 8:5; 
Lk 22:20; Róm 12:1; 
liturgikus és népegyházak 
Amire tanít: az időtlen, a  
rendszeresség, közösség, 
odaszánás a hitéletben 
Ami kísérti: hagyomány 
és szabály önmagáért, 
gépies hitélet; a spontán 
és az informális lenézése



4. az aszkéta
Ascetics - Loving God in solitude and simplicity



4. az aszkéta
I-hez legjobban a ma-
gányban kapcsolódik 
A hit bensőséges, 
közvetlen dimenziója:  
• magányos imádat, 

elvonulás, virrasztás, 
böjt 

• csend, egyszerűség, 
fegyelem, önmegtaga-
dás, koncentráció

Pl. 4Móz 6 nazírok, Ker. 
János, Jézus, Mt 19:12, 
Pál; remeték 
Amire tanít: belső szoba, 
Istenre várás, mélység, 
engedelmesség, önuralom 
Ami kísérti: magány és 
szenvedés önmagáért; 
emberkerülés; érzékelők, 
aktivisták, gondoskodók, 
rajongók lenézése.



5. az aktivista
Activists - Loving God through confrontation



5. az aktivista
I-hez legjobban a küzde-
lemben kapcsolódik 
A hit harcos dimenziója:  
• sikeres harc Isten ügyé-

ért, veszélyek ellenére 
• az egyházban, evan-

gelizációban, társada-
lomban, a Gonosz 
legyőzésében 

• nyíltan, bárhol, bármikor

Pl. próféták, Ézs 58; Ef 
6:10; Wesley, Schaeffer   
Amire tanít: háború van, 
küldetésünk, felelősségünk, 
Isten és Gonosz közti 
választás, bátor fellépés 
Ami kísérti: a harc önma-
gáért, pihenés nélkül; ered-
ményhajhászás; önző 
ambíciók, erkölcsi bukás; 
megalkuvók lenézése



6. a gondoskodó
Caregivers - Loving God by loving others



6. a gondoskodó
I-hez legjobban a má-
sokról való gondosko-
dásban kapcsolódik 
A hit gyakorlatias 
dimenziója:  
• meglátni, szeretni és 

szolgálni  
• Istent a szükségben 

levő emberekben, 
akárki a rászoruló

Pl. Lk 10:25; Jak 2:17, 1Jn 
3:17, 1Tim 6:18; Mt 25; üdv-
hadsereg, karitatív rendek 
Amire tanít: a szeretet 
kettős parancsa, hit és 
tettek, gyümölcstermés 
Ami kísérti: a jótett az ön-
megvalósítás eszköze; el-
veszés másokban, kívül-
állókban; passzívak és 
intellektuálisak lenézése 



7. a rajongó
Enthusiasts - Loving God with mystery and celebration 



7. a rajongó
I-hez legjobban a dicsőí-
téssel kapcsolódik  
A hit lenyűgöző, titokteli, 
ünnepi dimenziója:  
• Isten jelenlétének, műkö-

désének megtapaszta-
lása, titkainak átélése 

• teljes megragadottság, 
érintettség (kép, zene, 
ének, taps, tánc)

Pl. 2Sám 6:14; Zsolt; misz-
tikusok, karizmatikusok 
Amire tanít: érzelmi át-
élés, közös ünneplés, 
Istenre várás, spontaneitás  
Ami kísérti: az élmény ön-
magáért; jelvárás Istentől, 
érzések elvárása másoktól; 
tapasztalat vs. hit; szemlé-
lődők, hagyományőrzők, 
intellektuálisok lenézése



8. a szemlélődő
Contemplatives - Loving God through adoration



8. a szemlélődő
I-hez legjobban a szere-
tet átélésében kapcso-
lódik  
A hit intim dimenziója: 
• Isten teremtői / atyai / 

romantikus szereteté-
nek átélése 

• a legtisztább, rajongó 
imádat; akár testi 
megnyilvánulások is

Pl. ÉnÉn, Zsolt; kontemp-
latív rendek, kvékerek 
Amire tanít: az Isten 
szeretet, erre hív, erre tanít 
Ami kísérti: az élmény 
önmagáért; Isten-ember 
viszony beszűkülése egy-
re; passzív hitélet; aktivis-
ták, intellektuálisok, rajon-
gók lenézése



9. az intellektuális
Intellectuals - Loving God with the mind



9. az intellektuális
I-hez legjobban az igaz-
ság tanulmányozásában 
és hirdetésében kapcso-
lódik  
A hit intellektuális 
dimenziója:  
• a hit elvi alapjainak, 

összefüggéseinek 
• átlátása, csodálata 
• továbbadása, védelme

Pl. Péld, Préd, Róm, Zsid; 
Szt.Tamás, Kálvin, Lewis 
Amire tanít: a hitet érteni 
és védeni kell; hitvallások, 
tiszta tan szerepe 
Ami kísérti: az igaz tan 
szeretete önmagaért; 
racionalista és passzív 
hitélet; a „nem tudatos” 
hitűek, rajongók lenézése 



…és Jézus?
Életmódja aszketikus, 
csodáiban gondoskodó, 
tanításában intellektuális 
és hagyományőrző, 
példázataiban termé-
szetkedvelő és érzéke-
lő, imáiban rajongó és 
szemlélődő, küldetés-
tudatában harcos. 
Minden együtt.



Tanulságok
Az egyén és a közösség számára 



közösség, felekezetiség
Mindig könnyebb együtt 
lenni / szolgálni a hason-
lókkal, de ezzel magunkat 
/ a szolgálatot korlátozzuk. 
Felekezeteink, lelkiségi 
irányzataink sajátosságait, 
szokásait, formai elemeit 
sokszor meghatározza az 
alapító személyisége / 
kulturális háttere.

Ezért bizonyos lelki alkatú-
akat vonzanak / taszítanak 
- ami nem baj (ld. kisegy-
házi rétegmissziók, kato-
likus lelkiségek, rendek). 
Egészségtelen lelkiség:    
a sajátosság önmagáért 
valóvá válik, másokkal 
szemben elváráshoz, 
ítélkezéshez, elkülönülés-
hez vezet.



tolerancia, együttműködés
Nem formálhatunk 
másokat a saját képünk-
re és hasonlóságunkra. 
Eltérő módon kapcsoló-
dunk Istenhez. Ezt Isten 
tervezte így. 
• Te elhiszed ezt magad-

ról és másokról? 
• A környezeted is így 

gondolja?

Könnyen kapcsolódik: 
• gondoskodó / aktivista 
• hagyományőrző / 

érzékelő / intellektuális  
• szemlélődő / rajongó 
• természetkedvelő / 

aszkéta 
Attól is van mit tanulni, 
akivel nem könnyen 
kapcsolódunk!



KÉRDÉSEK

Melyik temperamentum 
vonzó / idegesítő  

számodra? 

Erősséged gyengeség is:  
mi segítene megtartani  

az egyensúlyt? 

Mit tanulhatnál más lelkiségű 
testvérektől / közösségektől? 



Szakirodalom
Gary Thomas:  
Sacred Pathways  
(Thomas Nelson, 1996;  
Zondervan, 2010)

Myra Perrine:  
What’s Your God Language?  
(Tyndale, 2007)

Gary Chapman:  
Istenre hangolva  
(Harmat, 2008)

Ole Hallesby:  
Személyiségtípusok  
(Harmat, 2007)

Gyökössy Endre:  
Magunkról magunknak 
(Kálvin, 1992)

Pablo Martínez Vila:  
Imádság és lelki alkat 
(Harmat, 2009)


