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Nemeshegyi Dávid

Ajánló Gary Thomas 
Megszentelt utak című 

könyvéhez
mozgás. Valamikor jellemzően inkább az értelmi, a raci-
onális megközelítésen van a hangsúly, utána pedig olyan 
korszak következik, amelyben az érzelmek dominálnak. 
Megfigyelhető, hogy az aktuális felfogás képviselői arra 
hivatkoznak, hogy az előző kor hiányosságait pótolják, hi-
báit javítják, ugyanakkor ők a másik végletbe esnek, ezért 
egy idő után fölöttük is eljár az idő. 

Történelmi távlatokra vetítve ez akkor új felismerésként 
hatott rám. Kisebb, egyházi és gyülekezeti keretek között 
azonban addig is találkoztam hasonló jelenséggel, példá-
ul a baptista gyülekezeteinkben szolgáló lelkipásztorok 
munkájának megítélése kapcsán. Érthető, hogy minden 
lelkipásztornak van néhány erőssége, olyan területe, ahol 
hatékonyabban, gyümölcsözőbben szolgál. Ez azt is je-
lenti ugyanakkor, hogy más területekre nem fektet annyi 
energiát, ahol így hiánytünetek alakulhatnak ki a Krisz-
tus testére nézve. Amikor az előző pásztor távozása után 
új érkezik a közösségbe, más erősségekkel, ajándékokkal, 
az első hónapokban sokszor már csak azért is dicsérik a 
munkáját, mert olyan szolgálatokat karol fel, amelyek ad-
dig jobbára parlagon hevertek. A biblikusan gondolkodó, 
bölcs pásztor persze igyekszik tudatában lenni hiányossá-
gainak, vakfoltjainak, és testvéreket kér fel vagy készít fel 
azokra a területekre, amelyek áldásos működtetéséhez ő 
nem rendelkezik képességekkel vagy ajándékokkal.1 

Ezek jutottak eszembe Gary Thomas2 magyarul frissen 

1. A zenei stílus egy másik gyülekezeti terület, ahol meg-
figyelhető ez a váltakozás, az aktuálisan divatos stílusok 
hiányaira reagálva. Bolyki László jó áttekintést ad erről 
Milyen zenét szeret Isten? ([Budapest]: Álomgyár K., cop. 
2013) című könyvében. 
2. Nem összetévesztendő az amerikai katolikus ördögűző-
vel, Gary Thomas atyá  val, akinek munkájáról 2011-ben 
készült A rítus című film Anthony Hopkins főszereplésé-
vel. 

Gary Thomas 
Megszentelt utak

Fedezd fel a saját utadat Istenhez!
Harmat, 2017, 268 oldal

Merényi Zoltán barátomtól hallottam teológiai tanulmá-
nyaim idején először azt a felvetést, miszerint a nyuga-
ti eszmetörténetben – és egyháztörténetben is – mintha 
tetten érhető lenne egyfajta ciklikusság, egyfajta inga-
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lye lehet ennek a csoportnak például az individualizmus 
vagy a természet bálványozása (panteizmus).4 A második 
temperamentum az érzékelő; az ilyen hívő a hangokon, 
illatokon, érintéseken, látványon át kapcsolódik Istenhez. 
Számára kísértés lehet, hogy érzékelése félrevezeti őt, és 
az esztétikát, a szépséget teszi az azt megillető helynél 
magasabbra. Thomas aztán a hagyománytisztelőkről ír: 
ők a rítusokon és szimbólumokon keresztül érzik magu-
kat megszólítva. Sokat jelentenek számukra a szertartá-
sok, a vallási ünnepi naptár alkalmai, a tervezett imád-
ságok. Kísértésük, hogy elszigetelődjenek a társadalmi 
környezetüktől, és ítélkezzenek mások felett, illetve hogy 
gépiesen, kiüresedve ismételjenek – egyébként eredendő-
en élettel teli – szokásokat. A negyedik temperamentum 
az aszkétáé. Ő az, akinek a magány és az egyszerűség 
a lelki lételeme: nem esik nehezére a fegyelmezettség, a 
szigor, a böjt az éjszakai virrasztás vagy a hajnali felkelés. 
A munkavégzésében is Istent akarja dicsérni, elcsende-
sedése, elvonulása is közel viszi őt hozzá. Észrevétlenül 
kialakulhat benne viszont egy öncélú fájdalomkeresés, 
és a gondolat, hogy kiérdemelheti Isten jóindulatát. Az 
aktivistákat a teljesítmény, a küzdelem élteti: nem félnek 
a konfliktusoktól, bátrak, rettenthetetlenek. Ezzel együtt 
neheztelhetnek kevésbé agilis testvéreikre, túlságosan 
statisztikaorientáltakká válhatnak, és a testi, szexuális 
kísértéseknek is jobban ki vannak téve. Hatodjára a gon-
doskodókkal ismerkedünk meg, ők embertársaikról való 
törődésben élik meg intenzíven kapcsolatukat az Úrral. A 
szeretetünk tettekben való kifejezése világos bibliai taní-
tás, azonban az erre való egyoldalú koncentrálás elfedheti, 
hogy a gondoskodók esetleg pótcselekvésből, önmagukat 
szolgálva dolgoznak, arról nem is beszélve, hogy adott 
esetben hozzájuk közelálló családtagjaikat hanyagolják el 
leginkább. „A fiatal apukának meg kell tanulnia, hogy a 
világmegváltás saját otthonában kezdődik.” (173. o.) Majd 
az ünneplés, a misztériumok, az álmok és a dicsőítés nyel-
vét beszélő rajongókról olvasunk. Érzékenyek a Szent-
lélek rezdüléseire, hallják a „halk és szelíd hangot”, de 
élménykeresésük öncélú lehet, és függővé válhatnak érzé-
seiktől. Nyolcadszor: a szemlélődő temperamentum talán 
inkább a katolikus és ortodox közösségekhez tartozókra 
jellemző, de mi is sokat tanulhatunk tőlük az imádságban 

4. Apró hiánynak érzem, hogy Thomas itt nem említi a 
panenteizmus teológiai hagyományát („minden Istenben 
van”, lásd ApCsel 17,28). A panenteizmus egyik legutóbbi 
jeles képviselője, John Macquarrie (1919–2007, skót szár-
mazású anglikán teológus és filozófus) Thomashoz ha-
sonlóan maga is kutatta a különböző lelkiségi formákat 
(lásd Paths in Spirituality című 1972-ben írt könyvét). 

megjelent könyve, a Megszentelt utak (Budapest: Harmat, 
2017)3 olvasásakor. Thomas 1961-ben született. Először an-
gol irodalmat tanult Washington államban, majd teológiá-
ból szerzett mesterdiplomát a neves evangelikál teológus, 
J. I. Packer vezetése alatt a kanadai Vancouverben. Tho-
mas a lelki formálódás kutatója, melynek során ötvözi az 
alapos bibliatanulmányozást, az egyháztörténet tanulsá-
gait és a keresztény klasszikus szerzők gondolatait. Húsz 
könyvet írt, sokat a házassággal és családi élettel kapcso-
latban. Jelenleg a texasi Houstonban a Második Baptista 
Gyülekezet egyik tanítója. 

Könyvünk Thomas egyszerű megfigyeléséből indul 
ki: az Úr Jézus követői egymástól eltérő lelkiséggel ren-
delkeznek, ezért eltérő módon tudnak lelkileg fejlődni, 
erősödni. A lelkiségi temperamentumok egy hívő életén 
belül is felerősödhetnek, gyengülhetnek körülménye-
ik változásával, koruk előrehaladtával. A jó lelkivezető 
(lelkipásztor, ifimunkás, tanítványozó, lelkigondozó stb.) 
figyelembe veszi a rábízott keresztények lelkiségi jel-
lemzőit, és nem igyekszik minden helyzetre, problémára 
ugyanazt a megoldást adni. 

Thomas kilenc csoportba sorolja a hívőket lelkiségi 
temperamentumuk szempontjából. Általában egy tem-
peramentum jellemez minket, ugyanakkor másik két-há-
rom hozzáállás jegyei is előfordulnak bennünk. Az egyes 
lelkiségi irányok bemutatása során mind erősségeiket, 
mind gyengeségeiket, kísértéseiket is alaposan tárgyal-
ja a szerző. Az első csoport tagjai a természetkedvelők, 
akik a természet által kapcsolódnak Istenhez. Ők nem 
épületekben, imaházakban érzik leginkább Atyánk jelen-
létét, hanem a szabadban sétálva. Ez a természethez kö-
zeli szemlélet áll sok bibliai tanítás, prófécia és példázat 
mögött: a bibliai írók jól ismerték környezetüket és sok 
természeti képet építettek be mondanivalójukba. Veszé-

3. Az eredeti angol kiadás 1996-ban. 
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megütköznek, és az Egyházban terjedő individualizmus, 
egyénieskedés újabb bizonyítékát látják a műben. Lesznek 
másrészt, akiknek felszabadító, katartikus élmény lesz a 
könyv olvasása: hívők, akik korábban kétségbeesetten 
igyekeztek ilyen vagy olyan temperamentumú közössé-
gekbe beilleszkedni vagy vezetőségi elvárásoknak megfe-
lelni, sikertelenül. Nekünk, lelkipásztoroknak is sokat fog 
segíteni Thomas munkája.6 Ráébredhetünk saját vakfolt-
jainkra, felismerhetjük tőlünk eltérő lelkiségű testvéreink 
erősségeit, megérthetjük kísértési területeiket, jobban 
segíthetjük lelki növekedésüket. Gyülekezeteinken belül 
is, felekezetek között is munkálhatjuk a lenézés helyett a 
biblikus elfogadás és tiszteletadás légkörét. Falak építése 
helyett tanulhatunk azoktól, akik a bibliai határokon belül 
másképp kapcsolódnak Atyánkhoz, és másképp dicsérik 
őt – ez Gary Thomas nekünk is szóló üzenete. 

6. A teljes Biblia alapos és rendszeres olvasása a legjobb 
eszköz arra, hogy felismerjük Atyánk sokféleképpen 
megnyilvánuló munkáját. A bibliai évszázadok során 
történt események, kapott kijelentések és leírt könyvek 
bőséges tanítása minket is istenfélelemre, egymás irán-
ti alázatra és nagylelkűségre nevel, egyúttal pedig véd a 
tév tanítások túlkapásaitól. 

való elmélyülés, a fohászkodás terén. Veszélyek persze 
itt is vannak: függővé válhatnak a spirituális élmények-
től, a meditációtól. Thomas utoljára az intellektuálisokat 
mutatja be, akik sokszor teológiai tudományok kedvelői 
és művelői. A helyes istenismeretre, bölcsességre törek-
vés régi biblikus erény, túlozva azonban büszkeséghez és 
üres, cselekedetek nélküli okoskodáshoz vezet. 

Thomas kiváló munkát végez a lelkiségi temperamen-
tumok bemutatásakor. Minden csoportnál bibliai alapok-
kal kezdi, majd sok egyháztörténeti példát hoz. Arra is 
javaslatot tesz, hogy az adott lelkiségű hívő hogyan tudja 
gyakorolni, kultiválni a rá jellemző utat. Világosan érez-
hető a szerző evangéliumi meggyőződése, a közösséghez 
tartozás és a helyi gyülekezet fontosságába vetett hite. 

Biztos vagyok abban, hogy a könyv erős reakciókat fog 
kiváltani a magyar keresztények között.5 Lesznek, akik 
már az alcímen is  – Fedezd fel a saját utadat Istenhez! – 

5. Ajánlom megtekintésre Szalai András metodista teoló-
gus, az Apológiai Kutatóközpont vezetőjének a könyvről 
szóló előadását, amelyet a Wesselényi utcai imaházban 
tartott (YouTube: 2016. 10. 04. Szalai András – Én + Igaz-
ság). A videó leírásában link található az előadás igen ala-
pos jegyzetéhez. 


