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Miért van kevesebb katolikus, mint „kellene”… 

 
Pável Márta 
Miért van kevesebb katolikus, mint 

„kellene”…  

 
Sokan sokféleképpen gondolják, 

mi a baj. Itt egy egyedi, de szerintem ha-
mis megközelítést elemzek. 

http://kotoszo.blog.hu/2018/04/19/ot_ok_amiert_az_embe-

rek_kilepnek_az_egyhazbol 

Úgy vélik, megtalálták: „Öt ok, amiért az emberek kilépnek az egy-
házból”. Meglátásom szerintem meg nem ezek a fő okok, csak 
érintőlegesen, ezért talán – a választék növelése céljából is – a 
valóságos okot jobban megközelítve írom ezt a cikket. A szerző 
gondolatmenetét követem. 
 uo. „A legtöbben azért jönnek el a templomba vagy más alkal-
makra, mert az életük más területein megcsömörlenek a felszínes 
kapcsolatoktól, az üres fecsegéstől és az élet terheitől, és vágynak 
az őszinte, mély kapcsolat lehetőségére egy közösségben.ˮ 
Ha közepesen mély, vagy sekélyes valaki lelkivilága, ennek meg-
felelően biztosan kap közösséget az egyházi berkekben, pl. baba-
mama klub, cserkészek, rózsafüzérezők, gitáros órák stb. formájá-
ban. A baj ott kezdődik, amikor valaki kezd nagyon mélyen gondol-
kozni, s ezt az egyház már nem akarja, vagy nem tudja felvállalni, 
inkább eltaszítja. Itt sem az megy el, aki fejlődni akar, mert tudja, 
az egyházban a helye, de hosszasan mindent megtesznek ellene, 
s le akarják verni az egyházhoz kapaszkodó kezét... Ez sajnos így 
van. 

http://kotoszo.blog.hu/2018/04/19/ot_ok_amiert_az_emberek_kilepnek_az_egyhazbol
http://kotoszo.blog.hu/2018/04/19/ot_ok_amiert_az_emberek_kilepnek_az_egyhazbol
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uo.. „…A gyülekezeti közösséget keresőknek olyan oázisra 
van szükségük, ahol a mindennapi élet konfliktusaitól mentesek le-
hetnek, de sokszor épp ellenkezőleg történik: a gyülekezeti élet 
csak még több feszültséget ad az életükhöz…” Nos, itt nagy baj 
van, főleg a megítélés miatt. A világ soha nem lehet oázis, még ha 
ezt így is szeretnénk. Jézus Krisztus nem elfekvőt nyitott, hanem 
tüzet hozott a világra, amiben égni kell és küzdeni mindenkiért. Itt 
egy nagy félreértés van az író részéről. Aki nem bírja a harcot, 
menjen el pusztai remetének. 

Az a baj, ha templomi közösségek közt feszültség van, ott a 
pap is hibás. De a világgal, a gonosszal, a sötétséggel szemben 
míg él a lény, mindig is feszültség lesz. Ha igazi egy közösség és 
nem elbutított, hipnotizált szerencsétlenekből áll, akkor az illető 
egyre jobban fogja látni, ez a Föld a küzdés helye és Jézus Krisztus 
sem nyaralni jött. 

uo. „Kilépnek, mert nincs szükségük még több politikára”. Pro-
hászka Ottokár is politizált. Nem azt mondom, hogy mindig, de 
időnként a pap elmondhatja a hívőknek, hogy ő miként véli a hely-
zetet, hogy gondolja – remélhetőleg jól…‒, mi lenne jó a hitünk 
szempontjából, és nem kötelező erővel, de véleményi szinten fel-
tétlen, pont erről miért kellene hallgatnia? Ha politikai okokból és 

nem lelkiismereti okokból politizál egy pap, az viszont már erősen 
vitatható. Micsoda farizeusi gondolkodás ez, hogy ne mondjon 
semmit. Ha a hívők közössége egy nagycsalád, akkor mindent 
meg kell beszélni! Aki pedig ezért elmegy, menjen, úgy is elment 
volna. 
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Azt meg végképp nem értem. Ha valaki igazi hívő, erkölcsös 
országot akar, a hitünk védelmét, a fiatalok Istenre nevelését, ak-
kor olyan nagy választék nincs, hogy kire szavazzon. uo. „Ha nem 
akarjuk, hogy az ellenkező véleményen lévők elhagyják a közös-
séget, akkor fel kell számolnunk a politikai nézetek alapján való 
megosztottságot. Jézus Krisztus követői körében sokfajta politikai 
nézetű ember megfért, és ez így is van rendjén, mert ez csak poli-
tika, nem pedig teológia.” Ez öngól, ebbe kár volt belekeverni Jé-
zus Krisztust, aki semmiféle politikát nem akart, nem is foglalkozott 
velük, mert az egymással való vívás teljesen más pálya volt, mint 
az Övé! Ő csak Isten igazságát mondta el, s aki ezt képviseli, oda 
tartozik, aki nem, az nem. Miért nem világos ez? Nem hinném, 
hogy a katolikus vallásban meg lehetne tűrni és javasolni korrupt, 
hazug, önző, embereket lenéző politikai pártok támogatását. 

A következő pedig egy nagy szarvashiba! uo. „Amint el tudjuk 
fogadni a közösségünk politikai sokszínűségét, annál hamarabb 
tudjuk elkezdeni együtt követni Jézust.” Ez így nem is igaz. Jézus 
Krisztus ilyet soha sem mondott, ide valami újfajta istent fabrikál-
tak… Jézus Krisztus követése pedig nem lehet ellentétes a tízpa-
rancsolattal, meg a szeret parancsával. Így, akik ezt megteszik, 
azok jók, akik nem, azok nem, ebben semmiféle engedmény, alku, 
liberalizmus ‒ mert én így akarom ‒ nem lehetséges! Itt semmiféle 
megalkuvás nincs. 

uo. „Kilépnek, mert magányosak…, mert nem fogadnak be…, 
másokat a közelébe sem engednek ezeknek a pozícióknak, …  Ki-
lépnek, mert nem találják Jézust…’ 
Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, hogy miért hagyják el a leg-
többen a gyülekezeteinket, akkor be kell vallanunk, pont a felsorol-
tak a bajok, de fordítva! Ha egy katolikus közösségben pozíciókért 
vívnak, ha Isten nem elég és ezért magányosak, ha meg sem lelik 
az Istenhez vezető utat, akkor baj van a plébánia lelki, evangelizá-
ciós működésével, hogy azok a dolgok lettek fontosak, amik pon-
tosan ellenkező irányba visznek. Bármennyire is meg van elé-
gedve magával a pap, jelzem tévedésben van, ez nem Isten felé 
menő út! Tapasztalatom szerint sokan azért utasítják el az intéz-
ményes egyházat, mert túl kevés az a lelkiség, amit kapnak, vagy 
túlságosan elmisztifikált, nem veszik a jó szándékkal közelítő hívőt 
egyenrangú embernek, aki kérdezhetne, és valóban addig vitat-
kozhatna, míg meg nem győzik. Ma, aki ad magára, annak nem 
elég Isten dolgainak torzított vagy elmismásolt tanítása. Lelki, teo-
lógiai mélységek kellenének. Az egyház valóban Jézus Krisztus 
teste! Ezt komolyan kellene venni mindenkinek, papnak és hívőnek 
egyaránt. A templomnak olyan helynek kellene lennie, ahol min-
denki igénye szerinti mélységű tudást, hitet kaphatna. 
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uo. „Ha olyan közösségeket tudnánk építeni, ahol Jézus valóban 
megjelenik, és amelyet arról lehet felismerni, hogy úgy szeretik az 
emberek egymást, ahogyan Jézus parancsolta, akkor nem lenné-
nek üres padsorok a templomban.ˮ 
Jelzem, mi a fenti sorokban leírt vágyú közösséget építettünk és 
30 éve van, Isten segítségével, ami inkább bosszúság, mint öröm 
az egyháznak. Igen, lehetne ilyet létrehozni, de ehhez kell egy nem 
bigott, őszinte, szókimondó vezetés, elmélkedni tudás és a maxi-
málisan Jézus Krisztushoz fűződő szeretet. Ezt kell keresni. Akkor 
meglesz a vidám, egymást is szerető, áldozatos munkát is vállaló 
közösség. 
 
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. 
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