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A hívők hitének minőségi változatai 

 
 
 

Vargáné Pável Márta 

A hívők hitének minőségi változatai 

Nem tisztem, hogy megkülönböztessek embe-

reket, főleg nem katolikus hívőket, de itt va-
gyok leginkább otthon. 

Mégis miért teszem? Talán felrázásnak. Nem 
embereket minősítek, osztályozok, hanem a hi-
tük milyenségét, amivel a megélt hitük elégsé-

gességét jelezném. Elégséges-e az Istenhez való végső hazatérés-
hez? E cikk után lehet az is, hogy sokan nem felrázódnak, ha-

nem, ahogyan a farizeusok tudnak, úgy fognak utálni, de semmi 
gond, ezt is felvállalom. 
Kizárólag a Jézus Krisztus iránti szeretet irányítja a mondandó-

mat. 
Ha valaki valamit kritizál, az nem biztos, hogy nem jóindulatból 
van, talán meg akarja javítani. El akarja érni, hogy Jézus Krisztus 

teljes akarata működhessen a mai erősen eltorzult világban. 
Folyamatosan azt érzem, amit a Tamás evangélium alábbi sorai-

ban lehet olvasni. 
Tamás apokrif evangélium szerint: „Jézus mondta: A világ köze-
pén álltam, és testben jelentettem ki magam nekik. Mindnyájukat 
részegen találtam, nem leltem köztük senki szomjúhozót, és fájt a 
lelkem az emberek fiai miatt, hogy vakok szívükben, és nem lát-
nak. 
Hiszen üresen jöttek a világra, és arra törekednek, hogy ismét üre-
sen menjenek ki a világból. Ám most részegek. Amikor borukat el-

távoztatják, akkor fognak bűnbánatot tartani.” 
Ha körülnézek bármelyik keresztény csoportban, egyházban, 

gyülekezetben, 95%-ban ezt a „részegséget, ürességet” tapaszta-
lom, de azzal a hamis öntudattal, hogy ők tökéletesek. Ha igazán 
belevilágítom Isten fényét valakinek a szemébe, rögtön pánikba 

esik, legjobb esetben leszektáz, mert ez nem a megszokott langyos 
víz, ami sehova sem visz, az a jó, az nem fáj, az nem követel sem-
mit. A mélyebb útnál ‒ amit meg sem értenek, de ‒ rögtön támad-

nak, gyanakodnak, és védekezésül, nehogy tenni kelljen valamit, 
a legelső reakció a gyanúsítgatás, a szektázás. 

Nos, ezzel úgy vagyok, hogy Isten elég magasra emelt magához. 
Innentől a helyzet olyan, mint amikor valaki egy jegenyefa 
legcsúcsában van. Léte egyre szubtilisebb jellegű, fölötte Isten 

végtelen kék ege, és úszik a szabadságban, boldogságban. Közben 
lent a földön kiabál a farizeusi, szektázó, betompult lelkű bárki: 

„Gyere le, mit képzelsz magadról, nem vagy normális, te szektás 



- 7 - 

A hívők hitének minőségi változatai 

vagy, hadd gyűlöljelek közelről is … hadd húzzalak le magamhoz, 

hogy mersz te ilyet tenni, te megvetendő stb.” 
S erre mit lehet tenni? Lemenni, a szintjükre leszállni? Azt nem 

lehet, meg sem értenék, mit akarok, még fizikai erővel nekem jön-
nének. Finoman azt sem mondanám neki/nekik, hogy én az 
utamban kikerültem azokat az akadályokat  amit Isten felé való 

haladásomban gátlásként tettek elém (tudatosan vagy tudat 
alatt…), s örömmel haladok felé. Isten felé. Míg a szektázó gyűlöl-

ködve vergődik, s azon szenved, hogy hogyan tudna engem lejá-
ratni. Hát, ez bizony a felszínen lehetséges, de valójában lehetet-
len. 

Így számomra nem marad más, mint az, hogy értük szüntelen 
imádkozni kell. 

Azt az igazságot, amit Isten elmélkedésekben közöl, a mára már 
nagyon leépült hívőknek gyakorlatilag nem lehet elmondani. 
Olyan ez /kissé erős hasonlattal/, mint a hindu mondás: ha szent 

iratokat olvasol fel a tehénnek, s az válaszul megrúg, nem kell 
megsértődnöd…, te vagy a hibás. Megtapasztaltam, a buta tömeg 

hamis öntudattal nagyon kegyetlen tud lenni. 
Isten a csend mélyén be-
szél, közöl, tanít, nevel, 

csodálatos egy életet is él-
hetnének az emberek, ha 
jól közölt hitben élnének. 

Úgy, mint az alábbi Mello 
történetben: 

A. de Mello   
Egy öregember mozdulat-
lanul ült a templomban 
órákon keresztül. 
A pap egy nap megkér-
dezte tőle, hogy Isten mit 
mondott neki. 
- Isten nem beszél. Csak hallgat ‒ hangzott a válasz. 

- Na és ön mit mondott neki? 
- Én sem beszélek. Csak hallgatok. 
Azzal együtt, hogy ez igaz és gyönyörű, szomorú is, mert sokan 

már ezt sem értik meg. 
Sajnos az átlag hívő – és ez csaknem az összes vallás jellemzője – 

szüntelen beszél /erősen logomán…/, énekel, gitározik, táncol…, 
mindent megtesz, ami neki jó…, jól érzi magát. Isten szóhoz sem 
juthat? Nem, mert nem képes hallgatni, azt sem tudja, mi az igazi 

csend. Így abból sem fog hallani semmit sem, amit Isten neki sze-
retne mondani. Igen, így van, nem kell most felháborodni és az 
én normalitásomat megkérdőjelezni ‒ nagy kár lenne, s időrabló 
ezzel foglalkozni…‒, nem az én térfelemen pattog a labda, hanem 

a saját, berozsdásodott tudatukat kellene kicsiszolni. 
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A gőg, a farizeusi önmegelégedettség töltötte el a hívők nagy ré-

szének a lelkét, s nem veszik észre körülöttük a gyengéden meg-
nyilvánuló isteni szépségeket sem. Nem örülnek a lágy szellőnek, 

a gyönyörű csillagoknak, a harmatcseppnek a leveleken. Lassan 
már – pl. a telefon nyomkodása közben ‒ semmit sem vesznek 

észre ebből a világból. Ismerek olyan embert, akit reggel a rigók 

éneke is zavart és lövöldözte őket, ilyen és ettől még súlyosabb 
idegi terheltségek, súlyos szeretetlenségek is vannak. 
Uo. szintén A. de Mellotól: Imádság 
Egy éjjel Brúnó testvér imádkozni akart, de egy kecskebéka breke-
gése megzavarta. Sikertelen volt minden kísérlete, hogy a zajt fi-
gyelmen kívül hagyja, ezért aztán lekiabált az ablakából: 
- Csendet! Éppen imádkozom. 
Tudnunk kell, hogy Brúnó testvér szent volt, ezért aztán a paran-
csát azonnal teljesítették. Minden élőlény visszatartotta hangját, 
hogy imádkozásra alkalmas csend legyen. 
Ekkor azonban egy másik hang zavarta meg Brúnó imáját, egy 
belső hang, ami így szólt: 
- Lehetséges ám, hogy Istennek legalább annyira tetszik a béka 
brekegése, mint a te zsoltáréneklésed. 
- Ugyan mi örömet lelhet Isten ennek a békának a brekegésében? 
‒ vágott vissza megvetően Brúnó. 
De a hang nem adta fel olyan könnyen: 
- Ha nem tetszene Istennek, akkor miért teremtette volna meg ezt 
a hangot? 
Brúnó elhatározta, hogy a végére jár a dolognak. 
Kihajolt az ablakán, s kiadta a parancsot: 
- Énekelj! 
A kecskebéka ütemes brekegése betöltötte a levegőt, amihez tréfá-
san csatlakoztak a környékbéli békák is. S hangjuk már nem bor-
zolta Brúnó idegeit, mert ahogy figyelmesen hallgatta őket, felfe-
dezte: ha nem akar ellenállni, ez a zene valójában gazdagabbá te-
szi az éjszakát. 
Ezzel a felfedezéssel Brúnó szíve eggyé vált a világmindenséggel, 
és életében először ráébredt arra, hogyan is kell imádkozni. 
Hozzátenném, egyik este a csoportunkkal éjszakai békaéneket 
hallgatva beszélgettünk, megállapítottuk, hogy mi halljuk őket, 

de ők nem tudnak rólunk. Mennyi létforma létezhet a Földön, 
akik el vannak magukkal, ahogyan mi is, és azt gondolják, más 
nincs, csak mi, vagy ha van is, pl. a béka szükségtelen, rossz, 

vagy éppen csak eltűrhető, pedig valójában jobbára hasznos. 
Már olyan keresztények vannak, kikből eltűnt a lágy, megbocsátó, 

egymásban Isten lelkét fellelő szeretet. Sokszor a másik lélegzése 
is idegesíti őket, az is, ha rossz sorban mennek a templomban 
áldozni, vagy urambocsá' kis bánatukkal zavarni merik a papot, 

mert ugye ők nem érnek rá… stb. Viszont akaratosak, gyűlölkö-
dők, egoisták, csak az ő akaratuk lehessen meg (pl. vasárnapi 
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boltbezárás), mert ők hívők. Jaj. Milyen messze van ez Isten vég-

telen békéjétől, gyengédségétől, szeretetétől. 
Nagy kérdés számomra, hova jutott a kereszténységünk. Vannak-

e lelkileg ma olyan megértésben mélyen / lelkileg magasan, hogy 
felfogják, akarjanak Istenbe belepusztulni, a végtelen fényben el-
égni? 

Uo.: A. de Mello, A Sivatagi atyák élete című könyvből: 
Lót apát eljött József apáthoz, és ezt kérdezte: 
- Atyám, képességeim szerint megtartom kevéske szabályaimat, 
kis böjtömet, imáimat, medi-
tálásomat és elmélkedő csen-
demet; és amennyire csak 
erőmből telik, a szívemet is 
megtisztítom a gonosz gondo-
latoktól. Mi mást kellene még 
tennem? 
Feleletként az idősebb felállt. 
Az ég felé nyújtotta karját, és 
az ujjai olyanok lettek, mint 
tíz tűzlámpa. Így szólt: 
- Ezt: Változz teljesen tűzzé! 
Hogy bővebben érthető legyen, sajnos magamat kell idéznem, ha 

már egyszer jól és, remélem, érthetően leírtam…: 
 

Pável Márta, Akinek füle van a hallásra… 175. o. 
„Prohászka... Égjünk; égni ne féljünk, égjünk, melegítsük fel vén 
emberiséget. Ne féljünk, hogy elégünk; az az égés élet s az éleny 

nem fél, hogy a tüdőben s a vérben elég, s az Jézus Krisztuson 
csattogó jókedvben s az arcon rózsákban virágzik ki.” (kiemelés 

tőlem) 
Láthattuk, Prohászka Ottokár hangsúlyozza: „égni ne féljünk”! 
Miért is félünk tőle? Az ember tudja, hogy az égés valamit eltün-

tet, valamit átalakít, teljesen visszavonhatatlanul mássá tesz, 
ezért valóban nagyon félelmetes. Az életünk alapja a belső égés, 

ami szerves voltunkból adódóan működik, ha ez megszűnik, mi 
is megszűnünk lenni. De a lélek is az égésből táplálkozik, amely-
nek forrása egyedül Isten; ha az Ő tüzét nem akarjuk lángra lob-

bantani a lelkünkben, akkor igazán nem élünk, csak vagyunk, 
hamvadunk, nyavalygunk, lassan pusztulunk, s ha távozunk, a 
tespedés „jutalma” is meglesz.” 

 
Uo.: „Egy másik bibliai idézetből, ami valamiféleképpen a tűzzel 

hozható összefüggésbe: Kiv19,16-20 Harmadnap virradatkor 
mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett a hegyre 
és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A táborban az egész nép 

remegett. Mózes kivezette a népet a táborból Isten elé, s azok a 
hegy lábánál helyezkedtek el. Az egész Sínai-hegyet beborította a 
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füst, mivel az Úr tűzben szállt le rá. A füst úgy szállt fel, mint az 

olvasztókemence füstje, s az egész hegy hevesen megrendült. A 
trombitaharsogás egyre erősödött. Mózes beszélt, és az Úr felelt 

neki a mennydörgésben. Az Úr leszállt a Sínai-hegyre, a hegy csú-
csára, Mózes pedig fölment. 
 Lelki erő, szabad akarati elhatározás, hogy el akarom égetni 

magamat az isteni kohóban. Ha nem hagyom abba az eddig se-
hova sem vezető életemet, akkor soha nem fogok kivonulni a lelki 
nyomoromból, és soha nem fogok tudni felemelkedni a lelki szent 

hegyre, ami itt jelképesen a Sínai-hegy. Az Úr csak akkor fogja 
nekem a lélek tüzét felizzítani, ha az nem károsít meg engem, de 

hogy így legyen, ehhez ezt nekem szoknom kell. Itt a bibliai leírás-
ban ezt csak Mózes bírta el, de mi is lehetünk ilyen Mózesek, ha 
megújult szívvel vesszük a Krisztustól kapott kereszténységün-

ket. Olvasztókemencébe kerülünk, és valóban másként jövünk 
vissza egy-egy isteni találkozás után, annyira másként, ami még 

közben az ördögtől jövő, kísértésből eredő tagadással sem állít-
ható vissza a régi kerékvágásba, nem lehet úgy visszavonulni, 
hogy nyoma ne maradjon.” 
Akar-e az átlag keresztények közül ‒ s ez tölti ki a 90%-ot ‒ valaki 

ezen a lelki Sínai-hegyen lenni? 

Uo. „Ha lelkileg a Sínai-hegyen vagyunk, akkor már elsőre is aján-

dékot kapunk az Úrtól. Az első ilyen ajándéka volt az emberiség-
nek a 10 parancsolat! Ezt sokan tehernek érzik, holott figyelmes, 

védő, szeretetet mutató ajándék az Istentől. Ez pont olyan, mint 
amikor a gyerekem biciklizni megy, és veszek neki védőfelszere-
lést – ha már annyira el akar menni, összetörni magát –, hogy 

enyhítsem az eséseit; bukósisakot, térd- és könyökvédőt. Ha nem 
hordja, nem él vele, az más lapra tartozik, de ha élne vele, meg-

óvná magát egy csomó fájó eseménytől.” 

uo. 178. o. „Amikor az Isten tüzet rak bennünk, és azt megélt szem-
lélődések, tanítások, Oltáriszentség, vagy szentjei által csak to-

vább növeli, akkor nem tehetünk mást, csak égünk. Meddig? 
Amíg csak Ő Szent Felsége ezt akarja. Nem lassíthatjuk az Úr 
tempóját, amivel hazafelé csalogat minket az égi otthonunkba, 

ahol az Atya vár minket. 
Az a baj, hogy jelenleg nagyon kevés az a hely, ahol tanítanak, 

ösztönöznek az ilyen szintű hit megélésére. Arra kellene irányítani 
az embert, hogy úgy jöjjön el egy miséről vagy egy hittanóráról, 
hogy megértse a tanultakat, és a vérévé, az életévé váljon. Sze-

mérmesek vagyunk az igazság kimondásában, de miért? Jézus 
Krisztus meghalt értünk a kereszten, ki, mi jogosít fel bárkit is 
arra, hogy ő elnézőbb, lágyabb, sehova se vivő legyen? Honnan 

tudjuk, kinek mennyi idő adatott meg? Ezért folyamatosan és ma-
ximálisan késznek kellene lenni! Nem tudjuk, mikor jön el a vő-

legény! Nem lassítható a lelki tüzünk, az égésünk! Isten, aki örök 
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jelenben van, mindent tud, pontosan tudja, mikor szólít meg min-

ket (és mi remélhetőleg meg is halljuk)! Isten az, aki tudja mikor, 
mennyire kellene haladnom, hogy ebben az érdemszerző életem-

ben ne fussak ki az időből.” 
Végezetül, tudom, nagyon kemény sorokat idézek ki, de az igazi, 
hazatérő keresztényeknek ezt és így kellene tenni. 

Eckhart Mester Leválni a világról című írásából idézek: 
„Én azonban úgy vélem, hogy még a szeretetnél is előbbre való, 
hogy leváljak a világról. Először is azért, mert a szeretetben a leg-
főbb jó éppen az, hogy arra kényszerít engem, hogy Istent szeres-
sem, míg ha leválok a világról, Isten kényszerül szeretni engem. És 
annál, hogy Istenhez kényszerüljek, többre való, ha Istent kény-
szerítem magamhoz. És-pedig azért, mert Isten mélyebben tud át-
hatni engem és tökéletesebben tud egyesülni velem, mint ahogy én 
tudnék egyesülni Istennel. S hogy pedig a világról való leválás Is-
tent énhozzám kényszeríti, ezt azzal bizonyítom: Minden létező a 
maga legsajátabb, természetes helyére törekszik. Isten legsajá-
tabb, természetes helye pedig az egység, a szín-tisztaság: és ezek 
éppen abból adódnak, hogy leválok a világról. Így azután Istennek 
szükségképpen oda kell adnia magát a világról levált szívnek. Má-

sodszor azért magasztalom 
inkább a világról való levá-
lást, mint a szeretetet, mert 
a szeretet arra kényszerít 
engem, hogy Isten kedvéért 
mindent elviseljek, míg ha 
leváltam a világról, semmi 
más iránt nem vagyok fogé-
kony, mint Isten iránt. Még-
pedig sokkal többet ér, ha 
valaki csak Isten iránt fogé-
kony, mint ha mindent elvi-
sel Isten kedvéért. Mert a 
szenvedés még odaköti az 
embert ahhoz a teremt-
ményhez, aki miatt szen-
ved; a világról levált szív 
azonban nem függ többé 
semmilyen teremtménytől.” 
Utolsó kérdésem, ha ilyen 

lenne az átlag keresztény, ahogyan a fentiekben leírtam pár visel-
kedési, elhatározási, tettbeli cselekményt, akkor is annyi bajunk 

lenne a körülöttünk lévő emberekkel? Jobb lenne a világ? Igen, 
az lenne. 
 

A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
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Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, az hallja meg, vala-
mint A misztikus teológia alapjai) és egy Hazafelé címmel folyamatban 
van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 
http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 
 
 

 
Szeibert Márton 

A gnoszticizmus hatása a dogmatikára 

Bevezetés 
Jelen dolgozatban megvizsgálom, hogy a dog-

matika és ez által az egyháztörténet alakulá-
sára a gnoszticizmus miként hatott. Ennek 

érdekében először ejtek pár szót magáról a 
gnoszticizmus fogalmáról. Ez azért is fontos, 
mert sokakban sokféle kép élhet az ókori 

gnosztikusokról, és talán furcsa lehet, de a 
gnoszticizmus nem írható le pusztán, mint egy keresztény 
eretnekség, ugyanis maga a gnózis a kereszténység nélkül is 

létezhetett – ezt majd látni fogjuk. Ezek után nagy vonalakban 
megnézzük, hogy a dogmatika hogyan épül fel, tesszük ezt an-

nak érdekében, hogy megértsük, miként lehet hatással egy-
egy külső szellemi áramlat arra a dogmatikára, melynek célja 
az isteni kinyilatkoztatások lerögzítése. Látható lesz, hogy egy-

egy hitigazság lerögzítése sokszor csak akkor történik meg, 
amikor egy-egy „tévtanítás” terjedni kezd, így a hittételek meg-

fogalmazása sokszor kiközösítő tétel is egyben. A harmadik 
rész tulajdonképpen nem más, mint az előző két rész összefé-
sülése a konkrét dogmák segítségével, melyekből aztán levo-

nom a következtetéseimet. 
A gnoszticizmusról azért érdemes többet beszélni, mert maga 

a fogalom nagyon ködös, és a mai korban kedvelt ezoterikus 
és New Age-es mozgalmak újra előhozzák ezeket a régi kérdé-
seket, de a mai korban jóval igényesebben, a modern igények-

nek megfelelően kell tudnunk megfelelni ezekre. Nyilvánvaló, 
hogy él az emberekben valami olyan titkos vágy a misztika 
után, amit sem a mai, sem a régi egyház nem tudott kielégí-

teni. A korai egyház szemére ezt nem vethetjük, hiszen a sok-
féle szellemi áramlatban, amiben megszületett, fel kellett nő-

nie, meg kellett erősödnie. Azonban a mai egyháznak újra kell 
gondolnia, modern szemmel újra válaszokat kell adnia a régi 
kérdésekre, és nagyon ügyelnie kell, hogy hogyan válaszol. 

Minden dogmát, melyeket idézni fogok, a [3]-as számú iroda-
lomból másoltam át. Ezen idézeteket az „FJ” megjelöléssel lát-

tam el, utalva Fila Béla és Jug László szerzőpárosra. Az „FJ” 
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