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Vallásos megélések 

 

 
Pável Márta 

Vallásos megélések 

egyedi szemszögből elemezve 
Jer 2,19  

Saját gonoszságod ver meg,  
elpártolásod fenyít meg téged. 

 Tudd meg, és lásd meg,  
milyen gonosz és keserves dolog,  

hogy elhagytad Istenedet, az Urat,  
és hogy nem félsz engem!  

– így szól az Úr, a Seregek Ura. 
 

Mivel a szakmám a teológiai témakörben való mozgás: előadás, elmél-
kedtetés, írás, oktatás stb., erősen szembekerülök a vallásosság megélés-
nek sokféleségével. 

Az emberek több mint fele normál szinten is Istent kereső, bajban ez a 
szám növekedhet. A mai modern ember sokfelé keres, s mivel a vallások 
nagy része nem tölti be maradéktalanul a szerepét, így űrt hagy a társa-
dalmi életfelfogás területén, amit betöltöttek a különböző szekták vagy 
ezoterikus irányzatok. Nem tudom, mi a rosszabb, de a hitüket így vagy 
úgy megélt emberek körében nagyon sok ferdülés tapasztalható. Saját 
vizsgálataimból arra kell jutnom, hogy az ezotéria és a rosszul közölt 
vallásosság károkozása kb. egyenlő. 

A vallásosság funkciói között említhetjük a társadalmi (összevont foga-
lomként) és szakrális tevékenységet. Jelen írásomba csak a szakrális te-
vékenységet vizsgálom, ezen belül sem a liturgikus tevékenységet, ha-
nem a hit megélésének mélységét. Itt a politikumot, erkölcsi, szociális 
problémákat stb. sem érintem. 

Vizsgálódásaim során elég sokan vannak olyanok, akik közlik: ők a ma-
guk módján hiszik az Istent (mondják: valaminek kell lenni…), nem is 
volt kapcsolatuk vallási irányzatokkal, és nem is akarják, hogy legyen, 
mert különösen a papok ellen vannak. (Ezt mindig meg kell védenünk, 
mert nem mind egyforma, és vannak köztük igazán okos, rendes, hívő 
papok is, még ha többségükben nem ez a kép jelenik meg róluk, akkor 
is.) A hívők hitének maguk módján való megélése elég instabil alapokon 
áll, mivel nincs kidolgozott teológiai, filozófiai nézetük, sem szakemberi 
háttér, ami az esetlegesen előforduló, váratlan helyzetekben is támaszt 
adna. Nos, ilyenkor kerülnek elő ezek az emberek, de nem hosszú időre, 



- 14 - 

Vallásos megélések 

csak míg valamiféle lelki segítséget kérnek, majd ismét saját elképzelé-
seik mögé húzódnak vissza, talán ott kényelmesebb és nincsenek elvá-
rások sem. 

A legrosszabb a kiábrándult „hívő”, aki már volt egy bármilyen vallási 
irányzat tagja, viszont mélyen csalódott, mindent rossznak lát, csak ne-
gatívat mond, és ezzel együtt – mert úgy véli, ha ilyenek a vallási képvi-
selők, akkor nincs is semmi… – az Istent is eldobja. 

Hogyan közelítenek a vallások az emberekhez? Ahány vallás, annyi 
megoldás, annyi módszer. Jó lenne mindet ismerni, mert tanulhatnának 
is egymástól, habár sokan a szabad akaratot különböző manipulációkkal 
igyekeznek kiiktatni. 

Még a keresztény vallásokon belül is nagyon eltérő a pasztoráció mi-
lyensége, tevékenységi iránya. Nekem – eddigi megéléseim szerint – a 
különböző protestáns irányzatok túl „nyálasak”, kérdéseimre nem tud-
nak felelni, sőt láthatóan felháborítom őket. Beültem (ökumenizmus je-
gyében) egy protestáns jellegű felekezet vallomásaira, azt éreztem, oda-
ragadok a székhez, nekem naiv, hiszékeny, összességében sok és mély-
ségében nagyon kevés volt. A katolikus vallásnál a liturgia, a teológia, a 
szentek élete, és legfőképpen Krisztussal, az elmélkedéssel együtt a vá-
laszok elégségesek. 

 A vallásos keretek közötti hit megélése és a nem vallásos, de Is-
tent hívő emberek megélései között nagyon sok különbséget nem lehet 
észlelni. Nem merném azt mondani, hogy akinek a vallások segítenek a 
megélésben, az mélyebben, jobban hívő, mint az, aki „magánzó”. Inkább 
azt lehetne megállapítani, hogy másutt vannak a hangsúlyok. Például a 
parancsok betartásán, liturgikus eseményeken való részvétel vagy meg-
élés stb. tekintetében. Jellemző, hogy akik nem vallásokon át, azok pre-
zentálása segítségével hisznek, mintegy kompenzációként jobban jók 
akarnak lenni, mint a vallásokhoz tartozók, de többet is megengednek 
maguknak. 

Nagy bánatom a felületes hit hirdetése és terjesztése, vagy éppen terjesz-
tésének hiánya. Nos, a keresztény vallásoknál messze nem az utcán le-
szólítgatásra vagy házakhoz való bekopogtatásra gondolok, mint aho-
gyan a mormonok, jehovisták stb. teszik. Inkább az kellene, hogy életük-
kel tegyenek vallomást hitükről, és ezzel váljanak a többi ember felé von-
zóvá. Tudom, hogy ez egy vágyálom, nagyon ritkán működik. A szavak, 
nagy erkölcsi fogalmak, amiket az emberekre öntenek, mára erősen de-
valválódtak, nincsenek hatással. Ha valaki hétről hétre nagy szavakat 
mond, közben tetteiben olyanokat pártfogol, akik kinyírhatják a keresz-
ténységet, akkor az nagyon elgondolkoztató…! A hangzatos szavak már 
nagyon-nagyon kevesek! Többségükben – és tisztelet a kivételeknek – 
nem látszik az igehirdetőknél az Istentől való elszakíthatatlanság, nem 
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látszik Krisztus teljes vagy még részleges követése sem, nem észlelhető 
az irgalmas, Istentől kapott szeretet gyakorlása, átadása. Helyette ural-
kodik a hiszti, a modortalanság; a gőg, és a hiúság vására annál jobban 
észlelhető, ami erősen taszító hatású. 

Az látható, hogy elméletben szinte minden vallási képviselő mindent 
tud, az elmélet viszont nagyon messze van a valóságtól.   

 

A következő gondolataim inkább a katolikusokra vonatkoznak. 

A katolikus missziók tevékenysége: http://lexikon.katolikus.hu/I/inkulturáció.html: 

„...A kulturális beépülésnek Isten egész népét át kell fognia, és nem csak néhány 
szakembert, mert ismeretes, hogy a nép őrzi a hit eredeti jelentését, amit sohasem 
szabad szem elől téveszteni. Ennek a beépülésnek irányítottnak kell lennie, ösz-
tökélni kell, de sohasem szabad erőltetni, nehogy ellenhatást váltson ki. Nyerjen 
kifejezést a társadalmi életben, érlelődjék benne, és ne legyen pusztán a tudósok 
kutatásának gyümölcse. A hagyományos értékek megőrzése az érett hit sajátja.” 

Nagyon úgy néz ki, az Egyház pontosan tudja – s több évszázados böl-
csesség birtokában hogyne tudná…–, mit hogyan kellene tenni. Az egy 
másik kérdés, hogy a már nem missziós területen ugyanilyen figyelmes-
ség van-e? Vagy ez már megvan, és lehet olyan, amilyen. Súlyos kérdés: 
mennyire, mit és milyen mélyen ad, tud-e adni…(?) az Isten után vágya-
kozó hívőnek vezetést, útmutatást az Egyházunk. 

Megéleti-e a hívővel azt a kivonulást, amit pl. Sík Sándor a versében leír 
a SAS-ról. 

SAS 
A hegy fölött egy sas lebeg, 

Nagy, titokzatos árnyék. 
Ahogy széttárja rengeteg 

Zord szárnyait, a fenyvesek 
Fölött elhúz az árnyék. 

Sasszeme vajjon mit keres 
A szélkavarta égen? 

Mit láthat a marcona, kék-eres  
Keleten és mit a vérveres 

Napalkonyati égen? 
S mit nézhet, amit nézni jó 
A sastalan esteli földön? 
Az éjszakának elé-lapuló 

Erdőkön, a bűzbe, koromba fúló 
Magagyilkos városi földön? 
Prédára les tán friss dögöt 

És nem talál a földön? 
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Alattomos színes ködök  
Szivárganak a vérfödött, 

A mérgezett méhű földön? 
Vagy égi jeltől vár utat: 
Ha tán csillanna csillag? 
Az égtől, melyet átitat 
Halottas, ónos áhítat, 

De nem virrasztja csillag? 
Vagy nem néz, nem kutat semmit ő, 

Csak lebeg a levegő-égen? 
Nem vár szerencsét semmitől,  

Elállt neki tér és idő: 
Kívül van a földön, az égen? 

 
Meg tudja-e a vallásos ember élni azt, hogy elengedje a földet markoló 
kezével a halandó világot, és kívül legyen annál az Istennél, aki legjob-
ban magához akarja vonni az embert? Megtanítják-e nekik ezt a vallási 
képviselők? 

Istent a vallásoknak hivatalból, kötelezően kellene hitelesen hirdetni és 
élővé tenni az emberekben. Sajnos ez általánosságban messze nincs így. 
Tapasztalatomból látom, hogy a keresztény vallások – a többit nem is-
merem ilyen mélyen –, nem juttatják el a hinni vágyó, Istent kereső em-
bert addig, ameddig lehetne: a transzcendens Isten élményig, a valós Is-
ten-kapcsolatig, csak addig teszik, ameddig ők a felületes igyekezetük-
ben eljutottak, semeddig, csak maximum ájtatos szavak szintjéig, de ezt 
kötelező tiszteletet követelő hierarchikus hatalommal teszik. 

Miért nem teszik legmélyebb megértéssel a dolgukat? Mert a vallások 
képviselői maguk sem mentek el addig, viszont többségük nagyon elé-
gedett magával. Ez az egész, Jézus Krisztus önmagát odaajándékozó 
szeretete, a megváltó halála miatt tragikus, gyalázatos, hogy nem legmé-
lyebben végzik a dolgukat. S most talán jobban aktuális, mint Jeremiás 
idejében, ha valaki fellázad vagy Isten kegyelméből maga megéli a (jele-
nében lehetséges) legmélyebb kapcsolatot, azt elhallgatják, letiltják, gőg-
jükben fetrengve gyűlölködnek, de nem engedik szóhoz jutni, aki a po-
csolyát ki akarja körülöttük tisztítani anélkül, hogy az Egyházát be-
szennyezné. Inkább – ha világi is – csak olyan kaphat szót, akitől nem 
kell félniük, „nem nő a fejükre”. Nem Isten a lényeg, hanem egyéni sér-
tettségek, hiúságok, a pozícióban maradásuk. 

»Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye föl keresztjét, és kövessen 
engem« (Máté 16, 24). Ez rendben van, de miért éppen azok ácsolják a 
keresztünket, akiknek a fokozottan Isten felé vágyódót segíteni, noszo-
gatni kellene. A mai állapotra tehát a Jeremiás profétától idézett felsoro-
lás jellemző, s talán még jobban illik a mai helyzetre, mint gondolnánk. 
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Jeremiás könyve – revíziós próbakiadás © Magyar Bibliatársulat 1975, 1990, 2012 Jer 23, A hűtlen pászto-
rok és az eljövendő király 1 Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszé-
lesztik legelőm nyáját! – így szól az ÚR. 2 Azért ezt mondja az ÚR, Izráel Istene 
a pásztorokról, akik népemet pásztorolják: Ti hagytátok, hogy elszéledjen és szét-
szóródjon a nyájam, nem törődtetek vele. Hát én majd törődöm veletek és gaz-
tetteitekkel! – így szól az ÚR. 3 Összegyűjtöm nyájam maradékát minden or-
szágból, ahová szétszórtam őket, és visszahozom őket legelőjükre, ahol szapo-
rodni és sokasodni fognak. 4 Olyan pásztorokat adok melléjük, akik majd jól 
pásztorolják őket. Nem kell többé rettegniük és ijedezniük, számolgatni sem kell 
őket – így szól az ÚR. 

A keresztény vallások jól elvannak önmagukkal, szép szólamokat hal-
latnak. Ha csak Jeremiás fenti mondataira gondolnának és hinnének, 
megváltoznának. Sajnos nem félnek. Isten ezt a zsidókkal megtette, és 
újra meg fogja tenni, mert Ő nem a vallási képviselőkért, a hatalmukat 
bebetonozókért van, hanem a megmentendő emberért. 

Mint vallását gyakorló hívő elmondhatom, a katolikus miséken hétről 
hétre sok silánysággal találkozom. (Ha egy templom papjai jobban pré-
dikálnak, mi oda járunk, van ilyen is, hála Istennek.) Ha nem lenne Isten 
velünk (az AQUILA-val), már rég elmentünk volna, és nem hinnénk 
semmiben, de nem tehetjük, mert az Egyház mi is vagyunk. 

Az AQUILA közössége a legjobbat keresi ország és világszerte. Tevé-
kenységünk miatt járjuk az országot, kirándulásként Európát is. Így, mi-
vel hithű és elkötelezett katolikusok vagyunk, minden lehető, elérhető 
templomba, misére bemegyünk. Olyanokká váltunk, mint az éttermeket 
pontozók, mert mi megosztjuk (most Önökkel is) egymás közötti élmé-
nyinket is, mi volt a misén, miről, milyen mélyen prédikált a pap. Egyez-
tetünk, hova menjünk máskor is és hova ne. Ez nem internacionalista 
kereszténység, ahogyan egyszer egy pap nevezte, hanem a lelki fejlődé-
sünkért aggódó, precíz, lelki üdvét féltő hívő magatartása. Inkább a vég-
telen Istenhez, mint egy paphoz való ragaszkodás, pláne, ha semmit sem 
ad, sőt megbotránkoztat. 

(Neveket, eseteket direkt nem sorolok, mert akkor egy könyv lenne a 
cikkem. Valamint nem egyházunkat akarom rombolni, csak figyelmez-
tetni, hogy a mai kritikus világban elégetlen a működése. Mutatja ezt a 
hívők száma és minősége is. Nekünk fontos katolikus Egyházunk léte, 
ismétlem: mi is az Egyház része vagyunk, ezeréves tradíciókkal szem-
ben, úgy gondoljuk, a XXI. században mint tagoknak, jogunk van szólni, 
hogy nem megfelelően működnek a dolgok. Mi szeretetből aggódunk.) 

Tisztelet pár kivételnek (kb. 10%), de többségében (kb. 65-70 %) olyan 
hitetlen, felületes, sőt egyenesen bosszantó, primitív prédikációkat kell 
hallgatni, hogy legszívesebben sírnánk. Maradék kb. 20% erősen ± 0! 
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(Ha illetékesek felszólítanak, rögtön több oldalnyi negatív, elrettentő 
példát tudok felsorolni, tanúkkal.) Nyugodtan elmondhatom, a példánk 
reprezentatív, országunkból és sok külföldi országból is merítettünk, 
sok-sok misén vettünk részt az elmúlt 20 évben, ez az arány így született. 
El kell ismerni, hogy az olasz misék, zenék, énekek - nagyon szívből jö-
vők -  a legjobbak, a hatásuk időnként csodás, persze ott is vannak gyen-
gék. Nem félek ezeket leírni, és nem érdekel a hierarchia haragja sem, 
magukra haragudjanak, hogy okot adnak erre az írásra, mert minden-
áron az emberek hitre, üdvösségre vitele kell, hogy működjön, mint a 
hibáik takargatása, mert akkor mi keresztények elfogyunk. 

Vissza kellene fordulni akár magyar nagyjainkhoz is, olvasni, tanulni 
Tőlük, pl. Prohászka Ottokártól. Tudom, hogy szent, hatásban érzem, 
kereteket feszít szét. A számomra szent püspökünk írta: 

PROHÁSZKA OTTOKÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI 

http://gondola.hu/media/prohaszka/Prohaszka06.pdf 

201/a „De van egy más ismeret, mely magasabból való s mélyebbre hat, mely az 
empirikus, hisztórikus alakban más valót ismer; ez a hit. Ezt nem az ember ins-
pirálja, hanem az Isten; nem emberi utakon indul, hanem az Isten ujja nyomán. 
— Ember vagyok, de Istenre is hallgatok: hiszek; lelki világom vele érintkezik, 
benyomásait veszi s gazdagodik.” 

Kérdés: ezeket a benyomásokat, az igazi Istenkép megismertetését 
mennyire végzik el a különböző keresztény vallások? Meddig engedik 
eljutni az embert? Prohászka – nyugodtan elmondhatjuk és szívünk 
minden rezdülésével megélhetjük, ha írásait olvassuk –, Ő egy olyan 
pap, olyan Isten embere volt, akit örökké fenn kellene tartani, kopírozni, 
hogy az embereknek jó pásztorai legyenek. 

Prohászka ou. „Lelkem a mindenség gyöngye; a mindenség is szűk neki; sírjá-
nak elég, szárnyai kifeszítésének kevés; az idő elhanyagolható kis mennyiség, 
kapocs két végtelenség közt! Istenem, mily fölség a lélek, ez az időbe s térbe mint 
álruhába öltözködött végtelenség s örökkévalóság. Tudom, hogy nem végtelen, 
de rokona, fia, odavaló; azért kevés neki világ és mindenség. Tisztelem a lelket! 
Mikor önmagamba nézek, eltelek sejtelemmel; örök kapuk előtt állok, s más élet 
dobbanásától lesz hangos a lelkem. Erő s vágy száll meg engem.” 

Hol van ettől az Isten felé való végtelen Prohászkás lelki feszüléstől a 
mai pasztoráció? Sehol sincs. De még élünk, még nem késő, vissza kell 
kanyarodni, vannak világító lámpások, szentek, akik ragyogtak, akiket 
Isten elhelyezett térben és időben. Ilyenek Avilai Szent Teréz, Szent Pio, 
Siennai Szent Katalin stb., az ő fényüknél újra kell értelmezni a már elsi-
lányodott működést. 


