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Pável Márta 
 
Háromdimenziós vagy transzcendens 

Istenkép a nyerő  

(2. variáció, gondolkozzunk mélyebben…) 
 
 „Az emberek Istent gyakran úgy élik 
meg, mint valami gyötrő szellemet, vagy 
kicsinyes könyvelőt, önkényes zsarno-

kot, vagy könyörtelen Bíró-istent. Ilyenkor 
többnyire a gyermekkorból származó, az élettel és a szeretettel 
kapcsolatos - alapvetően negatív - tapasztalatok rejlenek a háttér-
ben, amelyek a szülők negatívan megélt személyiségjegyeinek Is-
tenre való vetítései. Ilyen módon a keresztény örömhír „vészhírré” 
formálódik, és démoni istenképekkel jellemzett hiedelmekké tor-
zul:”  

ISTENKÉPEK (FORRÁS: K. FRIELINGSDORF, ISTENKÉPEK, BP. 2007.) 

http://www.sek.nyme.hu/egyetemilelkesz/Kereszetnysg%20a%20kultrk%20vlsgban%20SBANXX001

2/JEGYZET%20A%20KERESZTÉNYSÉG%20A%20KULTÚRÁK%20VÁLSÁGÁ-

BAN%20C.%20KURZUSHOZ/Istenképek%20(9).pdf  
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Az ilyen istenkép többet árt, mint használ. Sőt, ha ebben nevelke-
dik valaki, igen nehéz ebből kihozni. 
S még egy idézet ugyanonnan: ”A démonikus istenképek feltűnő 
szaporodását tapasztaljuk manapság egyes okkult mozgalmak-
ban, a sátánkultuszokban, egyes asztrológiai tanácsadók, funda-
mentális színezetű közösségek és szekták körében. E csoportok-
ban a vallásosán szocializált egyének negatív, elfojtott istenképei 
aktiválódhatnak, amelyek a személyt negatív függésben tartják.” 
Ezen a téren is nagy baj van, mivel hinni akaró emberek nem jutnak 
mély, elfogadható, XXI. századi magyarázatokat adó tiszta forrás-
hoz. Most kritikai megjegyzéseimet mellőzöm. Tény viszont az, 
hogy ha autentikus, önzetlen forrás alig van, nem lehet csodálkozni 
a különböző elferdüléseken. Isten létezik, kikívánkozik belőlünk 
úgy, hogy láthatóvá akar lenni az életünkben. De ez nem egyszerű, 
sőt nagyon-nagyon bonyolult és iszonyatosan nagy alázatot igé-
nyel ennek a megértése, elfogadása. Mikor a hívő ember abban 
reménykedve, hogy lelkileg is épülhet, hall valami felemelőt, he-
lyette többnyire mélységes csalódásban lesz része, mint pl. pár 
hete, vasárnap egy paptól kirohanást hallhattunk az ezoterikusok 
ellen. Elgondolkoztam, ilyen egyszerűen lesöpörhető valami? Van 
valami negatív élménye, vagy megmondták neki, most ezt kell ir-
tani, vagy valóban rossznak látja…?   
De akkor sem így kellene, tudhatná, hogy ma, amit tiltanak az lesz 
a vonzó. 
Hogy ki az Isten, azt úgy vélem valamennyire - amennyire ember 
tudhatja… - tudom, hogyan található meg, azt is (imában, de főként 
elmélkedésekben), de az megdöbbent, hogy az arra hivatott szer-
vezetnél még mindig nem tudják.    
        A prédikációban elhangzott, hogy van, aki valamiféle energi-
ának veszi az Istent. Aki így gondolkodik, az rögtön menjen hátra 
gyónni. Itt szeretném megkérdezni a tisztelt atyát, hogy ezzel há-
nyadik parancsolatot sértették meg? Szerintem egyiket sem. Ha 
valaki nem abban a háromdimenziós istenképben gondolkodik, 
amiben a pap, már gyónni kéne?! Nem hinném.   
EDWARD SCHILLEBEECKX tanulmánya: „Ennek a vallási gyakor-
latnak tehát egészen új adottsággal kell szembenéznie. Arra kell 
vállalkoznia, hogy az ipari, városiasodott, a tudományok és a tech-
nológiai tervezés által vezérelt világban jobb jövőt valósítson meg 
az emberiség számára. Ennek megfelelően maguktól megszűnnek 
a vallás bizonyos – a korábbi társadalomban az egyházak által be-
töltött – funkciói.”  
http://www.merleg-digest.eu/isten-az-ember-jovoje-uj-istenkep-
szekularizalodas-es-az-ember-jovoje-a-foldon/ 
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Ha az egészet sokkal finomabban nézzük, nagyon más megköze-
lítésen is el kellene gondolkodni: uo. „Akár akarjuk, akár nem, a 
béta- és a gamma-szakterületek, vagyis a természettudományok, 
a technika és a viselkedéskutatás egyre nagyobb befolyással van 
a mai életre, és az embert a jövő felé irányítja. A múltat értelmező 
és ismét aktualizálni akaró „szellemtudományokkal” vagy alfa-
szakirányokkal ellentétben a természet- és viselkedéstudományok 
lényegileg a jövőre vonatkoznak.” 
Igen, de milyen a jövő, hova fut ki, ha a vallásosságunkat vagy is-
tenképünket nézzük? A jövő igen messze van a még ma is élő, 
nekem szánalmas ábrázolásoktól, igehirdetésektől, elvárásoktól. 
Úgy vélem, hogy akinek ez a kép jó, gyónni se menjen, ez sehova 
sem elég. Ez nem tartható és a vaskos agyaggalamb - ahogy ma-
gát a Szentlelket elképzelik - sem.   
Uo. „A vallás mindenkor a konkrét életben talál rá saját kifejezési 
formáira és saját életterére. A világban megtestesült, inkarnálódott 
közösségként maga is társadalmi képződmény.” S ez tény, ezt 
semmiféle prédikációval nem lehet megakadályozni. Hozzáten-
ném, ha a modern, kereső ember, Istent energiaként vagy fény-
ként, erőként, ugyanakkor személyként fogja fel, el kell fogadni, 
utána kellene „menni”, szerintem ezeket a fogalmakat „katolizálni” 
kellene. 
Sajnos még sehol sem tartunk a szekularizált világgal szembeni 
harcban. S ha így folytatjuk, veszteni fogunk. Vagy 15 évvel ezelőtt 
egy azóta elhunyt pap, azt prédikálta, hogy Illés, Mózes és Jézus 
ülnek a felhőkön. Az a pap végtelenül jámbor, jó szándékú, de 
gyermekded volt. 
  Uo. ” Korunk radikális átalakulása azonban arra ösztönzi a vallást, 
hogy funkcióját egy új, jövőre irányuló kultúrában töltse be. Ennek 
a vallási gyakorlatnak tehát egészen új adottsággal kell szembe-
néznie.” 
Aki megpróbálja a 21. századi embert ezzel a középkoritól is ré-
gebbi Istenképpel beetetni, ráerőszakolni, az nagyon rosszat tesz 
a hitüknek és a hit további elfogadásának. A 21. század emberé-
nek ez így már nem adható be! Nem gyűlölködni, meg agyonhall-
gatni kellene a dolgokat, hanem becsületes, rugalmasan gondol-
kodó, jószándékú, Isten ügyét néző vitákat kellene lefolytatni, Iste-
nért. Ugyanis a többi abszolút nem érdekes! 
Most is kérem, hogy XXI. századi módon gondolkodjunk - ha az 
ego, meg gőg engedné…-, nem kellene félni: olyan mély Isten böl-
csessége, léte, hogy nem csorbulna ki, akkor is biblikus maradna.   
Ismétlem, iszonyatosan sok a középkori (vagy avíttabb) kép, ami-
ben élnek a keresztények, pedig Isten rugalmasan követhető, sőt 
ha meghalljuk, felismerjük, mindig a tudomány előtt jár.  
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Itt nem azt mondom, hogy az ezotéria tudomány, de semmit sem 
kellene lesarkítani, mert ebbe a gyűjtőfogalomba ma nagyon sok 
mindent belepréselnek, akár jogos, akár nem. Viszont a fizika, a 
matematika már komolyabban vehető, már amennyire a szűk látó-
körű földi dolgaink komolyan vehetők. 
Viszont vannak határmezsgyék, amik kitágítják, rugalmassá teszik 
a tudatot. Ilyen pl. az elmélkedés. S ezzel, egy eddig általánosság-
ban és gyakorlatban nem ismert, még tömegek számára el sem 
fogadott, újfajta Istenkapcsolat alakulhat ki. Ezt is elfogadással, 
megértéssel, szeretettel kellene elemeznie, megismernie az egy-
háznak. Főleg, mivel ez nem új, már misztikus nagy szentjeink is 
gyakorolták, pl. Avilai Szt.Teréz. 
Változik az, amit megértünk Istenről, mivel elmélkedésekben köze-
lebb vonz magához, jobban ismerhetjük, még ha ezt is kétkedéssel 
fogadják. Sok újat, a XXI. századnak megfelelő Istent közelítő ké-
pet kaphatunk, ami miatt nem kellene a gyónást felajánlani, mert 
nem bűn.   
Jézus egyre szubtilisebb gondolkodásra hívogat minket, amibe be-
leillik…, sőt megelőzi az a kép, amit Isten elmélkedésekben magá-
ról közöl.  Az ilyen mélyebb úton járók számára sem – sőt… - nem 
kérdés, hogy Isten a személy, de nem úgy személy, ahogy mi va-
gyunk személyek, nem emberi személy, mert mi sem attól vagyunk 
személyek, hogy testben vagyunk.  Ugyanis az ember, ha meghal, 
akkor már testté (=hulla) és lélekké válik szét. Nem a test hordozza 
azt a személyt - és itt ez a szóhasználat is kérdéses… - maximum 
másokban ez a levetett, elkopott test egy ideig, az emlékeket hor-
dozza. 
 Egyértelmű, hogy a személyiségünket valamilyen módon a lélek 
viszi tovább, mivel a lelkünk a legfőbb személytől, Istentől van. Is-
ten az abszolút személy, de semmi köze nincs a testhez (amit 
Krisztus időlegesen magára vett miattunk, többek között, hogy szó-
val is beszélhessen velünk). Isteni léleknek nem is lesz köze a test-
hez - nem ebben hasonlítunk rá -, mert ha köze lenne a testhez, Ő 
sem lenne halhatatlan, és ezzel Isten sem lenne. Mivel a test rom-
landó, így a lélek halhatatlanságáról és az isteni örökkévalóságról 
elfelejthetnénk beszélni. De nem így van. 
Jézus Krisztus nem e világból való, s minket meg akar világosítani, 
az Ő világát megérteni, már amennyire ezt bírjuk.  
Olvasható, hogy a János evangélium tele van az Isten világossá-
gával, kvázi fényével. Jn 3.19 Ez az ítélet: a világosság a világba 
jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világos-
ságot, mert tetteik gonoszak voltak. 
Vagy: Jn 9.5 "Amíg e világban vagyok, világossága vagyok a világ-
nak." 
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 DE Isten nem távozik végleg a mi világunkból, nem hagy ma-
gunkra minket, hanem mikor kibírjuk/felfogjuk, elmondaná azt, ami 
közelítene a valóságos ragyogó Istenhez. Jn 16.12 Még sok mon-
danivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Jn 16.13 Ha-
nem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a 
teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, 
amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Ez van írva a Bibliá-
ban, igaz az egyházunk tanai szerint a kinyilatkoztatás kora lezá-
rult, de az írás szerint sem, meg ahogyan minket tanít, aszerint 
sem. Erről Jézus valahogy nem tud…! S mikor egy-egy katolikus 
csoport (hangsúlyozom, nem ezoterikus!), Jézus vezetésével a 
megértésben mélyebbre megy, felismeri, hogy Isten nem a forma-
világban van, hanem azon túl is, sőt az a valóshoz jobban közelitő 
istenkép, akkor gyónásra szólítják fel. Milyen szánalmas ez! 
Az isteni világosság / fény / erő, ami nem anyagi, mind szánalmas 
szókincsünk fogalmi zavarai miatt vannak, mert fogalmunk sincs 
arra vonatkozólag, hogyan lehetne szavak szintjén visszaadni, ki 
az Isten! 
Sokkal rosszabb; ha végtelen értelem, fény, hatalmas 
erőmegnyilvánulás helyett az Urat szakállas bácsiként képzeltetik 
el. Mint előbb említettem: ott feszíttetik a Szentháromságos Istent 
egy öreg és egy fiatal férfiban, meg egy vaskos galambban. Ezeket 
le kellene szedni, el kellene távolítani, múzeumi tárgyak.  
Nem szabadna ennyire lehúzni a három dimenzióba az Urat, a LÉ-
TET, az Atyát, az abszolút fényt, abszolút erőt, akiben már semmi-
féle anyagi sincsen.  Mindez Ő, az Isten, aki legértelmesebb, min-
den tulajdonságok hordozója, abszolút személy, s minden létező 
tőle nyeri a létét. 
 És ha jól éljük az életünket, Hozzá térünk vissza. Viszont mond-
hatnánk azt is, de nem földi értelemben, hogy Ő az abszolút erő, 
akár energia, egy olyan fajta hatalmas megnyilvánulás, amit leírni 
nem, csak körülírni bírunk.  Isten különböző fokokban tud megnyil-
vánulni, s tudom, ezt elég nehéz megérteni, de meg kéne próbálni, 
ahelyett hogy a jószándékú kereső és találó hívek ledorongolásá-
val foglalkoznának, a szeretet és a szolgálat jegyében.  
Azt az istenképet, amit Jézus, János apostol stb. képviselt, sőt su-
gallt, szeretném átadni a 21. századi embernek. Ez olyan istenkép, 
amit semmiféle fizika, semmiféle földi tudománynak vívmánya nem 
tud kikezdeni, csak a rossz megközelítés.  
A Bibliában az alábbi sorok pont erre utalnak, aki azt hiszi, hogy 
lát, az gondolkodjon el, valóban lát-e?  
Jn 9.39 Jézus pedig azt mondta: "Azért jöttem a világba, hogy íté-
letet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, 
azok vakok legyenek."  
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A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta, katolikus hittanár, az AQUILA 
Párt elnöke, 30 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. 

 
   

 
 
Márkus Edit  
Az ima 

A hívő ember életében egy mindennapos, gya-
kori eszköz az ima. Az ima több fajtája létezik a 
vallásgyakorlatban, létezik ajakima, elmélkedő, 
szemlélődő ima. Imádkozni lehet Jézushoz, 
Szűzanyához, a szentekhez. Ebben az írásban 
arra teszek kísérletet, hogy közelebbről megnéz-
zem az ima folyamatát, teszem ezt abban a re-

ményben, hogy a folyamat megismerésével az ima lényege is fel-
tárulkozik előttünk: az ima nem a világtól való menekülés vagy af-
féle pótcselekvés, hanem az alapvető eszköz a hívő ember útja so-
rán, mely átalakul, megújul, elmélyül, ahogy haladunk előre. 
Kisgyermekkorban szüleink megtanítanak minket imádkozni. Be-
gyakorlott mondatok rutinszerű elismétlése esténként egyfajta szo-
kássá válik, amelynek haszna talán csak annyi, hogy később már 


