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Unitárius lelkipásztorkodás az AQUILA „harmadrend” által 
megélt katolikus igazságok fényében 

Kiabálni kell, szemeket kinyittatni, újra elmondani, miért jöttek létre a 
vallások, hol ferdültek el és végső soron mit kell eléretniük a földi em-
berek életében. 

Nem szabad semmivel, senkivel sem törődni, csak a Végtelen Fénnyel, 
az Úrral. 

Reginald Garrigou-Lagrange A megkezdett örökélet című művének egy gondo-
latával zárom a mondandómat, akinek füle van a hallásra, hallja meg. 

http://www.ppek.hu/konyvek/Garrigou_Lagrange_Reginald_A_megkezdett_orokelet_1.pdf 

„Mikor kezdődött második megtérése? Rögtön hármas tagadása után, amint 
Szent Lukács elbeszéli (Lk 22,61): „Azonnal, míg ő beszélt, megszólala a kakas. 
És megfordulván az Úr, Péterre tekinte. És megemlékezék Péter az Úr igéjéről, 
amint mondotta vala: hogy mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. 
És kimenvén Péter, keservesen síra.” Jézus tekintetét kegyelem kísérte, Péter bá-
nata mélységes volt, új élet fakadt belőle." 

 

Jöhet a mélységes bánat, hogy kereszténységünk életerős lehessen. 

 
A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és vezetője. 
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. 
 

 

 
Kis Enikő 

Unitárius lelkipásztorkodás az AQUILA 

„harmadrend” által megélt katolikus igazságok 

fényében 

Tanulmányomban nem kritikai elbírálásban szeret-
ném részesíteni az unitárius vallást, sem megbántani 

azon embereket, lelkészeket, akiknek nevelő szeretetéért mind a mai na-
pig hálás vagyok. Jelen írásomban az unitarianizmus, mint keresztény 
irányzat által a hétköznapi gondolkodó ember számára az üdvösség út-
ján biztosított lehetőségeket szeretném tárgyalni – azon lehetőségek tük-
rében, amelyeket az AQUILA „harmadrend” által közvetített katolikus 
vallás nyújt. 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
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Érdemes rögtön az elején leszögezni, hogy a három unitárius irányzat 
közül jelenleg az Erdélyben létrejött, leginkább keresztény alapokon 
nyugvó ágazat tanait elemzem. Az alapító, Dávid Ferenc fő célja egy sza-
badon, gúzsba kötő dogmáktól mentesen gondolkodó kereszténység lét-
rehozása volt, a „tiszta jézusi kereszténység visszaállítása”, de talán leg-
nagyobb történelmi jelentőségű törekvése a vallásszabadság kikiáltása 
volt, amelyet 1568-ban a tordai országgyűlésen9 hirdettek ki az erdélyi 
rendek.10 

Az unitárius elnevezés Isten oszthatatlan egységét valló egyistenhívőt 
jelent, valószínűsíthető, hogy ez az elnevezés a 16. században alakult ki 
a protestantizmus üldözői által használt gúnynévként. Az elnevezésben 
szerepelő „arius” tagban egyes mai elemzők Arius nevét vélik felfe-
dezni, akihez való hasonlítás megbélyegző volt a reformáció korszaká-
ban. Ugyanakkor platonizmuson alapuló egyes tanai az unitáriusok 
alaptételei közé tartoznak– pl. ha Isten a végső ok, az örök változhatat-
lanság, akkor minden más csak teremtmény lehet, így Krisztus is csak 
teremtmény, bár Ő az első minden teremtmény között. Viszont fordítva 
is: minden ember Isten-gyermek, aki Isten lelkét hordozza magában, 
nem csak Jézus Krisztus. A panenteista nézeteik szerint minden létező 
részesedik Isten létében, különben nem létezhetne. 11 

Egyik kirívó vívmányuknak tekintik a vallás és gondolkodás felszabadí-
tását a tekintély és a kötelező elvek (dogmarendszer) alól: minden uni-
tárius hívő saját magának kell felépítse érték- és elvrendszerét, amelyhez 
az alapot kizárólagosan a Szenthagyománytól mentes Biblia Krisztus ta-
nításaihoz a teológiai kutatások és modern egzegezis alapján legna-
gyobb valószínűséggel hű részei adnak/adhatnak útmutatást, természe-
tesen unitárius teológusok magyarázatai alapján. 

Szerintük: Jézus Keresztelő János által történ megkeresztelkedésekor 
nagy felismerésben részesült, ekkor világosodott meg és lett Isten leg-
jobb gyermeke, aki nem a vérével, hanem a tanításával és útmutatásával 
váltott meg minket. Isten Országa már itt a földön elkezd megvalósulni, 
ahogyan az üdvösség is: az ember elkezd betelni Isten szeretetével. A 
Szentlélek pedig Isten tevékenykedése a világban, mindig mindenhol je-
len van, és bárki kapcsolatba léphet Vele az értelem és lelkiismeret útján. 
Az úrvacsora Jézus halálára, életére és tanítására való emlékezés, nagy 
hangsúllyal „radikálisan nyílt és befogadó asztalközösség-gyakorla-
tára”.12 Az imádság önvizsgálat és értéktisztázás.  

                                       
9 https://hu.wikipedia.org/wiki/Országgyűlések_Tordán 
10 https://hu.wikipedia.org/wiki/Unitárius_vallás 
11 Czire Szabolcs: Az ösvény. In: www.unitarius.org 
12 Czire Szabolcs: Az ösvény. In: www.unitarius.org 
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Az unitárius vallás alaptételei tehát nagyon egyszerűek és ember-, föld- 
és gondolkodás-közelbe hozzák a kereszténység tanait. 

Lelkipásztorkodás szempontjából fontos tényező a szentségek teljes el-
utasítása. Az unitárius hívő tulajdonképpen a saját lelki pásztora, a lel-
kész szerepe őt segíteni és támogatni ebben. A keresztelő szertartás ré-
vén befogadást nyer az egyházba. Mivel a keresztségnek nincs szentség 
jellege, nem mutat túl a földi szertartás keretén, nem törli el a bűnöket. 
Mivel minden kisgyermek tisztán érkezik, növekedése során gyarlósá-
gából adódóan követ el hibákat, bűnöket. Minden ember csak és kizáró-
lag saját bűnéért felel, nincs eredendő bűn. Lelkiismereti tisztogatásban 
az embernek nincs szüksége külső segítségre, gyónásra. Viszont saját 
maga felel saját lelke növekedéséért, vallja a jellem általi üdvözülést: – 
minél jobbá válik az ember, annál közelebb kerül az üdvösséghez. 

A keresztelőt követően a kisgyermekek lelki pasztorációja, vezetése tu-
lajdonképpen kimerül a biblikus ismeretek hittan keretein belül történő 
átadásában, majd később a konfirmálás előkészítése során az unitárius 
elveknek, szabályoknak átadásában. A felkészítés része a világvallások, 
valamint a többi keresztény vallás bemutatása is.  

A konfirmálandó fiatal az egész közösség előtt kell, hogy hitmegvallást 
tegyen, és bebizonyítsa a rátermettségét, hogy az unitárius közösség tel-
jes értékű tagjává válhasson. A konfirmáció után ifjúsági, illetve felnőtt 
közösségek keretein belül előadásokat, hitvitákat tartanak, amelyekbe 
mindenki saját belátása szerint bekapcsolódhat, és tulajdonképpen sza-
badon képviselheti saját véleményét.  A hit és a kétely - ami a hit része - 
együtt járnak, az ember erkölcsi és hitbeli növekedéséhez vezetnek. Az 
emberi élet minőségének emelése a hívőnek egész életében kiemelkedő 
feladata.  

Az  Istennel való személyes kapcsolatra nagy hangsúlyt fektetnek, an-
nak minőségét leginkább a „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső 
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban” (Mt. 6,6) 
Krisztusi tanításhoz igazítva az ember egyik legintimebb tevékenységé-
nek tekintik. Viszont az ima inkább ajakima és Isten állandó jelenlétének 
és szeretetének tudatosítása. Az elmélkedés valójában gondolkodás: a 
misztikus megélés teljes hiánya és elutasítása jellemző, azt egyrészt ba-
bonának, másrészt pre-transz tévelygésnek tartják. 

„Istent nem lehet bizonyítani vagy cáfolni, csak megélni vagy nem meg-
élni”13 - az unitárius vallás nem térít, de még a saját híveinek a lelki fej-
lődését, Isten-kapcsolatát sem akarja befolyásolni.  

                                       
13 Czire Szabolcs: Az ösvény. In: www.unitarius.org 
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A unitárius tanok tulajdonképpen nem adnak válaszokat az élet nagy 
kérdéseire, úgy véli, ember nem ismerheti a válaszokat a halál és a szen-
vedés módjáról és okáról. A halál utáni életről úgy véli, az Istennel való 
együttlét és Isten tisztán látása. Eltávozott szeretteikkel kapcsolatban há-
lásnak kell lenni az együtt megélt szeretetért.  A szenvedés az ember 
helytelen életvitelének vagy hozzáállásának a következménye, nem Is-
ten büntetése. Isten gondoskodása elsősorban az embertársakon keresz-
tül nyilvánul meg, a hívőnek magának is arra kell törekednie, hogy eb-
ben Isten eszköze legyen. 

Nem utolsósorban, az Erdélyi Unitárius Egyháznak igen fontos szerepe 
van az erdélyi magyarság történetében: a trianoni békeszerződést köve-
tően a magyarság fennmaradása nagymértékben a történelmi egyházak-
hoz tartozás eredménye volt. Az erdélyi ember identitás-meghatározá-
sának alapköve a vallásos hovatartozás.  

Ez, sajnos, oda (is) vezetett, hogy a Krisztus tanítását főként filozófiai és 
racionális megközelítésben értelmező unitárius tanok nem minden eset-
ben adnak megnyugtató választ az esetleg hétköznapi, nem túl magas 
szinten gondolkodó emberek számára. Az által, hogy minden hívő egyé-
nileg válik felelőssé a saját lelki életviteléért, az egyéni lelki problémák-
kal küszködő emberek nem jutnak megfelelő lelki segítséghez, még ak-
kor sem, ha esetleg egy teológus közvetlen köreiben élnek.  Ugyanakkor 
a misztikus képességű emberek megéléseit elutasító és kétségbe vonó 
lelkipásztor felé a hívek nem fognak bizalommal fordulni. Az, hogy el-
fogadjuk: nincsenek válaszok az élet alapvető kérdéseire, az élet határ-
helyzeteiben vergődő ember cserbenhagyása. Az eredmény a minden-
napi hívő életében nem a megtalált lelki béke és személyes válaszok, ha-
nem a személyes gyarlóságba való betokozódás és a lelki gondok által 
okozott szorongás.  

A katolikus vallás az AQUILA „harmadrend” misztikus megélésében 
túlmutat a földin, és Isten valós megismeréséhez vezeti az embert. A 
szent megnyilvánulását nem csupán a világban, a természetben látjuk, 
hanem azon túlmutatva misztikus megélésében is hiszünk, hiszen Isten 
immanens és transzcendens. 

Jézus Krisztus és a Szent Lélek isteni természete nyilvánvaló az elmélke-
dések fényében, Isten állandó jelenlétének és tanításának személyes köz-
vetítője. Isten természetfeletti gondoskodásának a megnyilvánulásai ők, 
amelyre nem lenne szükség, ha az ember nem vándorol el Istentől.14  

                                       
14 Pável Márta: Misztikus út szemlélődésekkel, amelyek a vi-

lág gondolkodását megváltoztatják. Akinek füle van a hallásra, az 
hallja meg… Szabina Press, 2009 
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A Szentségek helyes megélése során a lélek Isten kegyelmében részesül, 
hiszen annak látható jegyei. A keresztség ontológiai jel, amely megpe-
csételi a lelket Istennek. A gyónás lelki nagytakarítás, amely csak a teljes 
megbánás és a bűn valós és teljes elutasítása esetén érvényes. A szentál-
dozás nem elmélkedés, sokkal mélyebb értelmet nyer, hiszen lelki és fi-
zikai (Isten teste és vére) formája valós találkozás Istennel. A Szent Eu-
charisztia szertartása során maga a hívő is átváltozik Isten szent akarata 
szerint. 

A dogmák nem korlátok, hanem biztonságos belső váz a logikus, helyes 
gondolkodáshoz. A Szentírás, a Szenthagyomány és a keresztény tanok 
pedig mintegy referenciaként szolgálnak a transzcendens megélésében. 
Nagyon sok fontos krisztusi igazság nem foglaltatott bele közvetlenül az 
Evangéliumokba. A krisztusi tanítás megértése önmagában is hosszas 
viták és a kereszténység, a Krisztus-követők fejlődésének eredménye 
volt. Ezen bölcs emberek tanításaiból sok mindent megérthetünk, tanul-
hatunk – nincs jogunk elvetni, figyelmen kívül hagyni azokat. A nagy 
szentek megélései, kegyelmei, tanításai mind nagy segítségére vannak 
az Istentől elkallódott tékozló fiúnak a visszaúton.  

Ez az Avilai Nagy Szent Teréz tanításai alapján megélt nagyon mély lelki 
út válaszokat tud adni az ember lét-kérdéseire: a születés, a szenvedés, 
a hétköznapi történések és a halál okaira. Mivel válaszait Isten határta-
lan tudásából meríti az elmélkedés útján, amely valós beszélgetés Isten-
nel, a lélekben nem marad kérdés afelől, hogy ezek a válaszok valódiak: 
Isten szava teremtő erő, amely bizonyosságot hagy a lélekben. Avilai 
Nagy Szent Teréz így ír erről: „Így tehát nem lehetnek a képzelet szülöt-
tei, mert hogyan volna képes ez utóbbi tehetség a lelket megtéveszteni 
olyan dolgokkal, amelyeket az soha sem óhajtott, soha sem akart, sőt 
nem is ismert.”15 

Az úton haladva az elmélkedésekben megélt igazságok folyamatos gon-
dolkodásra, változásra, növekedésre, javulásra sarkallják az embert, 
lelki és hitbeli növekedése Isten-kapcsolatának egyenes arányú követ-
kezménye. 

A lelki beszélgetések a lelki vezetővel abban segítenek, hogy a hétköz-
napi életében bekövetkező események, tragédiák Istenhez vezető utunk 
szerves részei, segítői legyenek: eszközök emberi hibáink, bűneink felis-
merésében, kijavításában. A szenvedés saját tetteink eredménye: ha az 
ember feldob egy követ, s nem áll félre, az a fejére fog esni.16 Ha az ember 

                                       
15 Avilai Szent Teréz: A belső várkastély, Győri Kármelita 

Rendház, 1996 
16 Pável Márta mondása. 
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ezeket beépíti az életébe, fokozatos lelki épülésben lesz része. Az Út ne-
héz, rögös és fáradságos, de hála Jézus Krisztusnak, a folyamatos önvizs-
gálatoknak és az elmélkedésben megtapasztalt végtelen Isteni szeretet 
hihetetlen húzóerejének – folyamatos és eredményes: kiránt az emberi 
gyarlóság posványából és útba igazít Isten felé. A hazamenetel Istenhez 
– a halál – Isten szeretetében való végső feloldódás. 

Az AQUILA „harmadrend” nem utolsósorban fejlett, átfogó világképpel 
is rendelkezik, amely objektív tudományos alapokon és az embertől füg-
getlenül elmélkedésben megtapasztalt isteni igazságokon alapszik. Ebbe 
a világképbe az univerzumoktól az atomi részecskékig, a szemmel meg-
tapasztalhatótól a transzcendensig minden pontosan illeszkedik és logi-
kusan kapcsolódik. Részletes ismertetése viszont nem célja ezen közle-
ménynek.17 

Következtetésként elmondható, hogy az unitárius vallás a gon-
dolkodás nyitottságának, szabadságának, az egyéni filozófiai keresés-
nek a vallása - az, hogy még mindig nem találták meg a válaszokat, bi-
zonyítja, hogy ez az irányzat nem az égbe mutat, mindössze az ember földi 
létét racionalizálja. Az AQUILA „harmadrend” katolikus megélése megnyug-
tató válaszokat ad az ember létkérdéseire, érdembeli lelkipásztori segítséget és 
választ nyújt a határhelyzetekben lévő lelkeknek, és képes a különböző lelki szin-
ten lévő embereknek utat mutatni az üdvözüléshez. 

A cikk írója: Kis Enikő, a kolozsvári BBTE biológia karán, biológia sza-
kon diplomázott. Biológiai jellegű szakfolyóiratokban publikál. Rövid 
írásai jelentek meg az AQUILA Magazinban is. 11 éve tért át katolikus 
hitre, azóta az AQUILA közösség tagja. 

 
 
  

                                       
17 Pável Márta: Misztikus út szemlélődésekkel, amelyek a vi-

lág gondolkodását megváltoztatják. Akinek füle van a hallásra, az 
hallja meg… Szabina Press, 2009 


