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Spirituális útkeresés és a református lelkiség
- lelkészinterjúk fényében
Szerkesztőségünk - eltérve íratlan, de általában követett szabályától, am ely szerint nem közlünk
s o r o z a to t- e g y bizonyára nagy érdeklődésre számító, négy olyan tanulm ányt je le n te t m eg az ez évi négy
szám ban, am elyek „szociológiai és szervezeti” sajátságainak szem pontjából vizsgálja a reform átus e g y
házat, illetve a reform átus lelkészeket. A kutató m unka 33 reform átus lelkipásztor gondolatait, érzéseit
dolgozza fe l. A z első tanulm ány a p én z világáról szólt, és az első szám ban közöltük. A m ásodik tanul
m ány a lelkész szerepének hatalm i dim enzióját vizsgálja, és a m ásodik szám ban je le n t meg. A harm adik
tanulm ány a fe n ti címmel, a lelkész szerepének spirituális dim enzióját vizsgálja, (a szerkesztő)

Ebben a tanulmányban, annak járunk utána, hogy egyes református lelkészek hogyan látják hitük alakulását,
lelki életük változásait a szolgálat Ideje alatt. A 33 lelkipásztorral készült Interjú során a lelkészek mint útkereső hívő
emberek vallottak spirituális növekedésükről és a református lelkiség megéléséről a mindennapokban. A lelkészl
szerephez kapcsolódik az, hogy a gyülekezeti közösség tanítást, útmutatást vár a lelkésztől, Illetve az, hogy a hit
útján a lelkész előrébb járjon, mint a közösség tagjai. Ezzel a szerepelvárással együtt látni kell, hogy a lelkész is
úton van és a lelki növekedésében az életkora, a neveltetése, a kegyességi elköteleződése nem hagyható figyel
men kívül. A hit útján ugyanúgy keresők és otthontalálók a lelkészek is, mint a többi hívő ember, a lelkészi szere
pük azonban egy fontos aspektusa lelki növekedésüknek. A növekedést az Isten adja, és azon a szinten, olyan
keretek között szólít meg bennünket, ahol épp tartunk. Van, amikor ez a növekedés keresést, van, amikor ez új
vagy számunkra megújult régi keretek közötti otthonra találást jelent. Minden lelkész életútja más. E tanulmányban
nem is akarunk általánosítani, csak a lelki út kapcsán szeretnénk pár vallomást egymás mellé tenni, hogy
mozaikszerűen bár, de kirajzolódjon egy kép a református lelkiség megéléséről a mai magyar kontextusban.
In dieser Studie wird erforscht, wie einige Pastoren während ihrer Dienstzeit die Entwicklung Ihres Glaubens
und Wandlungen ihres geistigen Lebens sehen.Bei den Interviews äußerten sich 33 Pastoren, als Weg suchende
Gläubige über ihre spirituelle Entwicklung und dazu, wie sie die Geistigkeit im Alltag erleben.Die Kirchengemeinde
möchte vom Pastor gelehrt und beraten werden, er soll auf seinem persönlichen Glaubensweg den Mitgliedern der
Gemeinde voran sein. Dabei muss man sehen, dass der Pastor selbst auf dem Wege Ist und bei seiner spirituellen
Entwicklung sein Alter, seine Erziehung und seine Frömmigkeit nicht außer Acht gelassen werden dürfen.Auf dem
Glaubensweg sind Pastoren Suchende und Heimfindende, genau so wie alle anderen Gläubigen, ihre Rolle als
Pastor Ist aber ein wichtiger Aspekt Ihrer geistigen Entwicklung. Das Wachstum Im Glauben kommt von Gott selbst,
er wird uns auf der Ebene und unter den Umständen ansprechen, wo wir uns befinden. Manchmal bedeutet die
Suche selbst das Wachstum, manchmal bedeutet das Wachstum ein Heimfinden in neuen oder für uns erneuerten,
alten Rahmen. Jeder Pastor hat seinen eigenen Lebensweg. In dieser Studie möchten wir daher auch auf keinen
Fall verallgemeinernde Aussagen machen, wir möchten nur einige Äußerungen an einander reihen, damit sich wenn auch mosaikartig - ein Bild über das Erleben der Spiritualität im heutigen ungarischen Kontext zeichnet.

Bevezetés
„M ennyire vágyom rá, hogy lelkészeink keveseb
bet beszéljenek, kevesebbet tudjanak, prédikációik a
csöndből szülessenek” - sóhajt fel esszékötetében T óth
Sára a reform átus istentisztelet k apcsán.1 A lelkészi
identitás alapjához tartozik az Isten felé irányultság és
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az Ő akaratának keresése. V ajon, hogyan élik m eg lel
készeink szem élyesen a hitet, bizalm at és szeretet, am it
az Istennel való kapcsolatban kapnak? E bben a tanul
m ányban annak já ru n k utána, hogy egyes reform átus
lelkészek hogyan látják h itü k alakulását, lelki életük
változásait a szolgálat ideje alatt. A z interjúk során a lel
k észek m int útkereső hívő em berek vallottak spirituális

növekedésükről és a reform átus lelkiség m egéléséről a
m indennapokban.2 M inden lelkész életútja m ás. E tanul
m ányban nem is akarunk általánosítani, csak a lelki út
kapcsán szeretnénk p ár vallom ást egym ás m ellé tenni.
M ozaikszerűen bár, de kirajzolódjon egy kép a reform á
tus lelkiség m egéléséről a mai m agyar kontextusban.

A spiritualitás értelmezésének
bibliai szempontjai
A „spiritualitás” szó értelm ezése együtt bővült, vál
tozott, alakult a keresztyén vallással, s napjainkra nem
létezik egységes definíció e fogalom kapcsán. C saknem
annyi definíció létezik a kifejezésre, m int am ennyi írás
született ebben a tárgyban.3 E zért is fontos, hogy a re
form átus spiritualitás kérdéseinek tárgyalásakor először
a szó bibliai jelentésével foglalkozzunk.
A bibliai spiritualitás az Isten jelenlétéről szól az em 
beri életben. Isten az, akivel az em ber kapcsolatba ke
rülhet, akivel dialógust folytathat. Isten úgy jelen ik meg,
m int aki népével vonul, a vele való kapcsolat dinam ikus,
folyam atosan alakul: „Isten ígéretei elérnek az egyes em 
ber szem élyes életszférájába, családjába, háztartásába.
A legszem élyesebb szükségekben van jelen, úgy mint
gyerm ektelenség, életveszély, hatalm asságok által való
fenyegetettség, békétlenség a családon belül. ( ...) Izrael
Istenének m unkája hozzákapcsolódik az egyes em ber éle
téhez. Isten ígéretei érvényesek az egyes em ber otthoná
ra, m unkavégzésére, nappalaira és éjszakáira egyaránt.”4
Isten nem függetleníti m agát az em beri élet történéseitől,
hanem valóságosan je len van népének szenvedéseiben is.
Van, am ikor Isten nem szól, és hiányzik jelenléte (Jób
2 3 ,8 -9 ; Z solt 30,7; H ab 1,2) és van, am ikor kijelenti
m agát népe szám ára (Zsolt 42,2; Z solt 84,7). V an, am i
kor ez a jelen lét félelm etes, m ert az Isten hatalm a (Jób
23 ,1 5 -1 7 ) és/vagy bűn miatti haragja jelenik meg benne
(Zsolt 51,11). A z em beri élet Isten színe előtt történik,
és az Istentől való elvetettség egyenlő a halál állapotával
(Zsolt 6 ,4 -5 ; Z solt 8 8 ,3 -6 ; Préd 9 ,5 -6 és 10). A z Ú jszö
vetség fényében a spiritualitás K risztus váltságával és a
mi m egm entésünkkel kezdődik. H a K risztusba kereszteltetünk, akkor m eghaltunk a bűnnek és K risztusban van
új életünk (Róm 6 ,3 -1 1 ; 2K or 5,17). Pál teológiájában
a pneum atikos (latin fordításban: spirituális) m elléknév
m inden olyan szem ély m egjelölésére szolgál, am ely
a Szentlélek, Isten L elkének vezetése alatt áll; am i a
Szentlélektől áthatott valóság, s így m agával a Szenttel,
az istenivel, a transzcendenssel áll kapcsolatban: „M ert
kicsoda tudja az em berek közül az em ber dolgait, hanem ha az em bernek lelke. A zonképpen az Isten dolgait sem
ism eri senki, hanem ha az Istennek Lelke. Mi pedig nem
e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket,
hogy m egism erjük azokat, am iket Isten ajándékozott ne
künk.” ( lK o r 2,1 1 -1 2 .) A páli értelm ezést alapul véve
a „spiritualitás” Istennel m int transzcendenssel m egélt
kapcsolatot és tapasztalatot jelenti. A keresztyén spiritu
alitás nem em beri próbálkozás eredm énye (Gál 2,15-21),
hanem az isteni hívásra adott válasz (Jn 3 ,3 -8 ; A pcsel

2,3 8 -3 9 ). A tanítvány engedi Isten L elke által vezettetni
magát. Isten L elke erőt ad a bizonyságtevő életre, úgy,
hogy közben kiteljesedhet az élete, önm agára talál m int
Isten gyerm eke. K essler szerint a keresztyén spirituali
tás lényegét tekintve az Isten jelenlétének m egélése a
m indennapokban: „A z egész világon, ahol az em berek term észetükből nem fakadó m ódon - nem egoisztikusan,
hanem önm agukat m eghaladva m ás em berré lesznek, ott
Isten m unkálkodik az em bereken keresztül. Ez a k özpon
ti üzenete annak, am it az Isten m unkálkodása jelen th et az
em beri életekben.”5 A spiritualitás-m egéléshez a tanít
vány szám ára az elindulás az Isten kegyelm ének a m eg
élése. A tanítványság útja pedig ebben a kegyelem való
növekedés (E f 3,17). H ívás ez a mai tanítványok szám ára
is, hogy egy olyan utat járju n k be, m elyet keresztyénként
kétezer év során sok m illióan bejártak előttünk, s am ely
K risztus-követés m égis m indig egyedi, és szem élyre sza
bott lépéseket jelent.

Spirituális átélés
és vallásos tapasztalat a református kegyesség
szempontjából
É letünk során több olyan esem ény is történhet, am ire
nincsen racionális m agyarázat, m égis szeretnénk vala
hogy m egérteni, keretbe foglalni, am i bennünk, velünk,
illetve körülöttünk történik.6 B erger szerint ebben az
értelm ezésikeret-találásban van segítségünkre a vallás:
„H ogyan em lékezhetünk vissza az angyalok éjjel hallott
hangjára a köznapi élet jó zan ító nappalán? A vallás teljes
története egy értelm ező választ kínál: olvasszuk az em lé
keket olyan hagyom ányokba, am elyek társadalm i tekin
télyekre tesznek szert. Szükségtelen figyelm eztetnünk
arra, hogy ez a m ozzanat törékennyé teszi m agát az em 
léket, sebezhetővé a társadalm i változásokkal szem ben,
és különösen az olyan változásokkal szem ben, am elyek
a hagyom ány tekintélyét gyengítik meg. A zonban nincs
m ás m ód arra, hogy a vallási élm ény során nyert belátá
sok fennm aradjanak - vagy, hogy a vallás nyelvét h asz
náljuk, tovább élhessenek azokban az időkben, am ikor
az angyalok hallgatnak.”7 N em m inden különös élm ény
válik spirituális tapasztalattá, hanem csak azok, am elyek
érzelm i telítettsége m ellé olyan gondolati m agyarázatok
párosulnak, am elyek segítik az élm ény elhelyezését v i
lágszem léleti rendszerünkben. A lelki élm ényekből spi
rituális tapasztalatok, a spirituális tapasztalatokból pedig
spiritualitás lesz, hogyha ezek nem csak eseti élm ények
m aradnak, hanem egy többé-kevésbé koherens lelki b e
állítottság válik belőlük.8 É rtelm ezésem szerint m inden
vallásos élm ény spirituális, de nem m inden spirituális él
m ény kötődik egy adott vallás rendszeréhez.9 N em m in
den spirituális élm ény vallásos, hiszen lehetnek olyan
élm ényeink, m elyek nem illeszthetők be egy adott vallás
rendszerébe. A lelkészinterjúkban is találunk példát arra,
am ikor valaki spirituális élm ényét nem tudja a reform á
tus kegyesség rendszerén belül elhelyezni:
„Amikor nagyon rosszul voltam, bementem a templom
ba. és ott a templom félhomályában kiabáltam Istennel. Hol
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vagy? - kiabáltam. És akkor azt éreztem, hogy tapintható
sűrűségű lett a levegő. Azt éreztem, hogy valamivel megtelt a
templom, hogy megmozdultak a falak. Sokáig nem mondtam
el senkinek. (...) Egy másik élményem volt, amikor egyszer
[városnév] felé mentünk autóval a gyerekekkel (...) a gyógy
mód miatt. Útközben megálltunk pisilni, és az ott út túlol
dalán volt egy kereszt. Szedtünk a gyerekekkel virágot, és
odatettük a kereszthez. És ettől kezdve aztán minden héten,
amikor kezelésre mentünk [városnév], megálltunk, virágot
szedtünk, és odatettük a kereszthez. (...) Letéptem a virágo
kat, és odatettem a kereszthez, és akkor valami erőt éreztem,
ami odavonzott a kereszthez. De ezekről az istenélményekről
nem lehet prédikálni. Hol fér ez bele a református dogmati
kába? - kérdezem én. Kivel lehet erről beszélni? Kicsoda az
Isten? És mik voltak ezek, amiket én átéltem?” (2,14)
„A spiritualitás m inden form ája végső soron az em 
beri és az isteni, az im m anens és a transzcendens közötti
szakadék m egszüntetésére irányul” - így foglalja össze
az em ber szellem i útjának m egtalálására való törekvését

N ém eth D ávid. A z egyéni spirituális átélés soha nem volt
idegen a vallástól, hiszen az Isten kegyelm ének szem é
lyes m egtapasztalása az az alap, am inek továbbadásában
nyújt segítséget a vallási tradíció, azért, hogy a hívő éle
tében további szem élyes m egtapasztalások következze
nek. A hogy G erkin fogalm az: „A szolgálatunk központi
célja leginkább abban áll, hogy segítsük az egyéneket,
családokat és közösségeket életük m egváltoztatásában
azáltal, hogy m egváltoztatjuk, újra interpretáljuk életük
történetét, úgy, hogy ők m aguk párbeszédbe kezdjenek
a bibliai és keresztyén történet központi m etaforáival és
tém áival.” 10 A spiritualitás nem lehet idegen a vallástól;
és a vallás nem választható el a spiritualitástól. K orunk
társadalm i esem ényei és kulturális változásainak h atásá
ra egyre irracionálisabbá, „cseppfolyósabbá” 11 válik az
élet értelm ezhetősége. A spirituális átélés felé nem csak
nyitottság, hanem erősödő igény jelen ik m eg az egyházi
kultúrán kívül és belül egyaránt. A z alábbi ábra a keresztyénségen belül a vallás és a spiritualitás hangsúlyainak
különbségét m utatja be:

V allásos tradíció

Spiritualitás

Isten felettünk

Isten bennünk

B űnösök vagyunk, és m egbocsátásra van szükségünk

Sebzettek vagyunk, és gyógyulásra van szükségünk

A szolgálat ad m egelégedettséget

Ö nbeteljesedés

Jézus/Isten m int Ú r és király

Jézus/Isten m int barát és az Elet

Ige - prédikáció - m egértés

M isztika - eucharisztia - tapasztalás

A hit m int bizalom

A hit m int bizalom

A keskeny kapu

A széles ölelés

M ennybe jutás

A földön élés

Filozófiai igazság (Én állíto m ...)

P szichológiai igazság (Én é rz e m ...)

H ierarchikus tekintély

A z előrébb já ró tekintélye

M erev határok - kirekesztés

Á tjárható határok - befogadás

Parancs - engedelm esség

Felhatalm azás - alkotás

A lá-fölé rendeltség

É rett kapcsolatok
ábra12

B ár a reform átus hagyom ány szkepszissel tekint az
intuitív átélésekre, m ert azok esetleg kontroll nélküli
individualizm ushoz és túlzott érzelgősséghez vezethet
nek. A kultúra spiritualizálódása a gyülekezeti tagokra
és a lelkészekre is hat, és m ára m egjelent egyfajta útke
resés régi és új form ák k özött.13 Egy lelkész így beszélt
a reform átus spiritualitás gyülekezeti szintű m egélésének
útkereséséről:
„Miért ne tarthatnánk mi éjfélkor istentiszteletet? Nincs
előírva, hogy nem lehet. Egyik néni mondja utána nekünk,
hogy ő már kezd kiábrándulni a református egyházból, mert
már a református egyházban is, karácsonykor éjféli misét
tartanak. Hát mondom: »ne tessék haragudni, egyet biztos
tudok mondani, misét nem tartanak. Éjfélkor tartanak éjsza
kai istentiszteletet, az más. Miért, a Bibliába nincs beleírva,
hogy csak vasárnap 10 óra.« (...) Tehát, hogy az éjszakának
tök jó hangulata van (...) És ott is körbeállós úrvacsora van,
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de ott viszont a liturgiában a könnyedebb énekek felé fordu
lunk el. Tehát az ifjúsági énekek felé, de van taizéi ének is,
van imameditáció, tehát, hogy tényleg egy más keret, és az
jön visszajelzésként, hogy: »fú ez ott volt« (...) »hú, most
akkor ez egy nagy lelki élmény«. És én azt gondolom, hogy
ezek kellenek, amik azt elérik, hogy karácsony éjszaka azt
élem át, hogy a testté létei az egy milyen csodálatos dolog.
És ehhez át kellett lépni a vallásos kereteken, amik ezt nem
segítik, és nem engedik.” (21,1)
W illiam Jam es a vallásos tapasztalatokat vizsgálva
négy ism érvet ír le: szerinte az élm ények elm agyarázhatatlanok, e tapasztalatok átm enetiek és noetikus m inő
ségűek, illetve m agát az élmény átélőjét passzívnak tekin
tik.14 A z ilyen tapasztalat „csúcsélm ényként”15 rövid
ideig valósul meg és nem egy állandó állapotot jelöl. Az
átélő úgy érzi, hogy nem aktív cselekvője az esem énynek,

hanem m egtörténik vele, a tapasztalás változást hoz életé
be, nem tudja meg nem történtté tenni, m ert az élet egy új
dim enziója nyílt meg előtte. A spirituális élm ény intuitív
m ódon szólítja meg átélőjét, és ennek m egosztása csak
körülírása lehet a leírhatatlannak. A vallás nyelve ennek
az élm énynek körülírásában és m egosztásában ad nevet az
átélésnek: „A vallási szim bólum ok a legalapvetőbb igaz
ságot közvetítik olyan dolgok, szem élyek vagy esem é
nyek segítségével, am elyek közvetítő szerepük által
önm aguk is ’szentté’ válnak. A szent helyek, idők, köny
vek, szavak, képek és cselekedetek m egtapasztalása által
a ’szent’ szim bólum ai m agát az istenit tárják fel, és ezáltal
a szentség érzését keltik egy szem élyben vagy egy cso
portban.” 16 A lston szerint a szubjektív átéléshez fűzött
m agyarázat teszi tapasztalattá az élményt. H a ez a m agya
rázat transzcendensként/istenként azonosítja az élmény
kiváltóját, akkor spirituális/vallásos tapasztalattá válik.17
Ezek a tapasztalatok aztán újabb tapasztalatok számára
válhatnak előfeltétellé. K eresztyén és nem keresztyén
között nem csak abban van különbség, hogy ugyanazokra
a jelenségekre m ásfajta m agyarázatokat adnak, hanem az
átélésben m agában is különbség jelenik meg. A keresz
tyén világolvasat ugyanis egy olyan szem pontrendszer,
mely befolyásolja a későbbi átéléseinket: „A vallás vilá
gában a képek szim bólum ként működnek. [...] Az ilyen
képek m eghívó erejükkel kom m unikálnak. [...] A szim 
bólum ok átalakítják az em ber életének horizontjait, integ
rálják a valóságról alkotott felfogását, m egváltoztatják
értékrendjét, elköteleződéseit.”18 A z az em ber, akinek
élettapasztalatai konkrét hittartalm akkal kapcsolódnak
össze, m ásként éli meg a világot, m ert a hittartalm ak befo
lyásolják az élm énygyűjtés és -feldolgozás körét. A zok
nak, akik m egism erkedtek egy vallásos hagyom ánnyal,
nem csak nyelvi eszközeik lesznek az élm ényeik szavakba
öntésére, hanem talán fogékonyabbak is lesznek az élet
ben ilyen élm ények átélésére.19 A vallás nem csak egy
„szem üveg” a m últ életesem ényeinek értelm ezésére,
hanem „keresődetektor” is a jövő, az újabb átélések felfe
dezésére, ahogy W ikström fogalm az: „Ha a személy
m agáévá tette ezt a hagyom ányt és ezeket a belsővé vált
m intázatokat rendszeres bibliaolvasással, mise- és prédi
kációhallgatással fenntartja, akkor kielégítően teljesülnek
a feltételek Isten perceptuális élm ényének megéléséhez.
Ha a referenciakeret aktiválódik, akkor az olyan ingere
ket, am elyeket egyébként figyelm en kívül hagynánk,
nem csak hogy m egfigyeljük, hanem kom bináljuk is, és
egy élő és cselekvő „m ásiknak”, Istennek tulajdonítjuk
azokat.”20 A reform átus referenciakeret jelenlétéről és
Bibliához kötöttségéről egy lelkész így vall:
„Tehát én azt gondolom, hogy Bibliát olvasni bárhol
és bármikor lehet, de csak arra mondom, tehát, hogy fur
csa lesz ez a hasonlat, vagy életszagú, de talán érted, hogy
egyszerűen nem lehet, nem korlátozódik az igeolvasás meg
az imádság egy ilyen kiragadott közegbe vagy élethelyzetbe,
hanem azt hiszem, hogy egy teljesen természetes része volt
az életünknek.” (12,15)
Egy m ásik lelkész szintén a referenciakeret létéről be
szél, de nála m int hiány jelen ik m eg a naponkénti bibliaolvasás:

„Csütörtökön próbálok ilyen rekreációs napot tartani (...)
a napi bibliaolvasás meg csendesség az álom. Három gye
rek meg a munka mellett, szóval egyszerűen nem jön össze.
Szégyellem, de nem megy, ezt elveszítettem, és érzem, hogy
hiányzik. Akkor olvasok Bibliát, amikor vagy tényleg ezzel
töltöm az időt vagy készülök. Úgyhogy az nagyon hiány
zik.” (2,3)
V ajon mi tekinthető a reform átus vallásgyakorlásban a
kegyesség m egélésében adekvát form ának?
N ém eth D ávid a reform átus spiritualitás jellem zőit a
következőkben foglalta össze:21
- A reform átus felfogás szerint a határátlépés az
Istentől indul, és az em b er irányába tart. Jézus K risz
tusban a testet öltött, a Szentírásban pedig az írott Ige
szólítja m eg a hívőt, és az Istentől jö v ő kegyelem m egta
pasztalása által ju t el a lelki feltöltődéshez és a teljesség
élm ényéhez.
- A reform átus felfogás szerint az em bernek nem kell
elhagynia az „em berit” ahhoz, hogy közelebb lépjen az
„istenihez” . A z Istennel való kapcsolat hat ránk, de az
„isteni” nem válik lényegünkké, m indig rajtunk kívül
álló valóság m arad, az em ber nem istenülhet meg.
- A reform átus kegyesség Isten Igéjéből táplálko
zik. A Szentíráson keresztül m egértett isteni üzenet az
elsődleges iránym utató a keresztyén életben. O lyan ta
pasztalat, am ely szem bem enne Isten Igéjével, nem lehet
a reform átus kegyesség része.
- A reform átus kegyesség nem cél, hanem következ
m ény. Isten kegyelm e ingyenes, az em ber kegyesség
gyakorlás vagy érdem szerzés által nem érhet el sem m it
Istennél.
- A reform átus kegyességnek etikai következm ényei
vannak a keresztyén közösség jav ára, és nem csak az
egyén épülésére szolgál.
- A reform átus kegyesség legfőbb célja Isten dicsőítése
és m agasztalása a hétköznapokban.
A reform átus spiritualitás elvein túl, a hit m egélésének
m ódjait tekintve is vannak olyan hitgyakorlatai a refor
m átus hagyom ánynak, m elyek fennm aradtak. N ém elye
ket közülük elfelejtett az egyház, de lehetnek olyanok
is, m elyek az alapelvek figyelem bevételével ezután ho
nosodhatnak m eg az egyházi kultúrában. A z egyéni k e
gyesség alapja az im ádság és a bibliaolvasás, a közösségi
vallásgyakorlásban pedig ez kiegészül az istentisztelettel
és az úrvacsorai közösséggel.22 E zek tartalm as m egélé
se m ár önm agában is feladat elé állít bennünket, de ezek
m ellett reform átus eleink hitgyakorlatában szám os olyan
form a létezett, am elyek újra felfedezhetők lennének.
Például: böjt, gyónás, csend, naplóírás stb.23 E gyik lelkipásztor hitének m egéléséről a következőképpen vall:
„Hétfőket csak magammal, Istennel. Tehát teológiát ol
vastam, imádkoztam, elcsendesedtem. Kinyílt egy nagy út
nekem, egy (...) teológus barátom, mentorom, aki talán a
legnagyobb hatással volt rám mindenki közül. O nyitott meg
egy kaput, (...) ő tanított meg a régiek szeretetére és a csend
re, tehát, hogy jó csendben lenni. Nagyokat szoktam sétálni
(...), végig Istennel. Van egy nagyon szép kereszt a domb
tetején, a kőhegy tetején. Odáig zarándokoltam egy Nagy
pénteken. Nagyon szép volt. Tehát a csend, meg az, hogy
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megismertem az Ágostont. A vallomásokat. Henry Nouwent,
aki a legkedvesebb szerzőim közé tartozik. Kempis Tamás
Krisztus követését. Szóval rájöttem, hogy a régiek tanítanak
bennünket, és hogy érdemes a régieket olvasni, az a polc is
tele van ott a régiekkel. Ott egyháztörténet van, tehát, hogy a
lelkiségtörténet, az előttünk járók barátaink is. Lehet, szóval
sokkal fontosabbak, mint akik azt mondják, hogy újat talál
tak ki, mert nem lehet újat kitalálni. Ok egy csomó nyomot
hagytak maguk után. (...) Ok így tényleg testvéreimmé vál
tak.” (23,22)
A reform átus spiritualitás Isten akaratát és kegyelm ét
keresi. H a az Isten m egszólítja az em bert, annak hatá
sa van az egyénre és környezetére, nem csak kognitív,
hanem em ocionális szinten is. H ogy az Istentől való
m egszólítottság élm ényéből tapasztalat, az egyéni és
közösségi tapasztalatokból pedig reform átus lelkiség le
gyen, szükség van m egalapozott bibliai tudásra és élő
hitre. E hit kapcsán fontos az a kitétel, am it R ice így fo
galm az meg: „M int reform átus keresztyéneknek újra fel
kell fedeznünk az olyan hit fontosságát, am ely sokkal
inkább küzdelem és elköteleződés, belső kényszer és
m eggyőződés, m int a különböző nézetek közötti egyen 
súlytalálás. E gy ilyen újrafelfedezés lehetővé tenné,
hogy felleljük az egyensúlyt az érzelm ek és a go ndola
tok között, és olyan spiritualitáshoz vezetne, am ely nem
tart az érzelm ektől.”24

Formálódás és transzformáció
a hit megélésében
Az életút során tapasztaljuk a változást. V áltozik az
ízlés, az értékrendszer, fiziológiai állapotunk és m ég szá
m os aspektusa éltünknek. A külső változás látható többek
között az öregedésben, az interperszonális kapcsolatok
ban, az életkörülm ények alakulásában. A dott történelm i
kortól, em berképtől és szem élyes habitustól függően a
változások irányát m egragadhatjuk m int fejlődést, nö
vekedést, hanyatlást, és értelm ezhetjük az em beri életet
m int szakaszok, szintek egym ásutánját. A hogy a külső
változások értelm ezésében is m etaforákra vagyunk utal
va, úgy az em ber belső világában végbem ent változások
esetén is a m etaforák segítik értelm ezési keretbe foglalni
a valóság kom plexitását. A spiritualitás kapcsán szám os
m etafora írta körül a belső történések változásait. É rtel
m ezhetjük ezt a változássorozatot m int belső utat, lelki
növekedést, érést, spirituális lépcsőjárást, m ennyei létrát,
labirintust, a m egvilágosodás útját stb.25 A spiritualitás
bárm elyik m etaforája egy próbálkozás arra, hogy az út
keresés, a fejlődés, a változás dinam ikáját valam iképpen
körülírja. K érdés, hogy ez a fajta dinam ika vajon egyfajta
fejlődés, növekedés, vagy spirális m ódon való előrejutás
szerint valósul-e m eg.26 A kárm elyik m odellt vesszük
alapul, m indegyik próbálja körülírni azt, hogy a szem é
lyiség alakulása közben az em ber hite m iként változik
élete során, és hogyan követik egym ást a m egszilárdulás
és aztán a keretek felbom lásának időszakai, de bárm elyik
m odellt is vesszük alapul, ezek a valóságnak csak bizo
nyos aspektusait tudják leírni. A belső lelki utak nem 
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csak kognitív szinten írhatók le, hanem az intuíció, az
érzelm ek is helyet kapnak bennük, ezért am ellett, hogy
ezek a m odellek segítenek a m egértésben, a valóság
kom plexitását visszaadni nem tudják. M indegyik kép
m egragad valam it abból, am i leírhatatlan, hiszen a belső
világ útjainak felfedezése során. A valóság m odellezésé
hez azonban szükség van - m ég akkor is, ha a szóképek
értékítéletet sugallnak - egy m etaforára, am inek m entén
értelm ezni lehet a belső történéseket. M ivel a B iblia szóhasználatában a növekedés és az út képeivel is találko
zunk, így a lelki folyam atok értelm ezésében én is ezeket
a kifejezéseket választom . A keresztyén em berképnek
m egfelelően, ahogy az ism eretben, etikus értékítéletben
és cselekvésben, úgy a hitben és elköteleződésben is nö
vekedni lehet. E zekkel együtt és ezeken túl szól a hívás:
„növekedjetek a kegyelem ben és a mi U runknak és m eg
tartó Jézus K risztusunknak ism eretében!” (2Pt 3,18) Ez a
keresztyén spiritualitás útja és célja.
Ennek a növekedésnek vannak olyan aspektusai, m e
lyek nem függetlenek az életkortól, és ontogenetikus em 
beri növekedésünk függvényei. A lelki növekedés nem
független a kognitív gondolkodás (Piaget), az erkölcsi
ítéletalkotás (K ohlberg), az én-fogalom (K egan) és a hit
(Fow ler) fejlődési szintjeitől.27 A növekedés értelm ezé
sénél nem hagyhatjuk figyelm en kívül a történelm i kort
és a társadalm i hatásokat, hiszen a kontextus m eghatá
rozza a felkészültségünket, fókuszunkat, és m intákat k í
nál a lelki növekedés lehetséges útjaira nézve.28
A lelki úton szintén szerepük van a váratlan esem é
nyeknek, m egtapasztalásoknak, m elyek felgyorsíthatnak
lelki folyam atokat vagy éppen akadályként hoznak m eg
küzdési feladatokat életünkbe. Streib hívja fel a figyelm et,
hogy a „növekedés” az em beri élettörténetbe ágyazottan
történik. A hit útjában olyan elem ek is szerepelnek (pél
dául: forgatókönyvek, szem élyes m ítoszok, történetek),
m elyeknek alapvetően narratív karakterük van.29 Ezen az
úton a „vallásos platóélm ényektől” egészen a struktúra
váltó időszakokig sokféle tapasztalat van, am it leginkább
az élettörténet narratív rendszerébe ágyazva tudunk értel
m ezni.30 A z életúton követik egym ást a nagy változások,
m elyek m int m érföldkövek és átm enetek jelen n ek meg,
és azok az időszakok, am ikor látszólag nem változik
sem m i, és az élet egyfajta „csendes utazáshoz” hason
lítható.31 A csendes időszak sem esem énytelen, hiszen a
m eglévő belső világunk struktúráinak az építése fo ly a
matos. W atzlaw ick szóhasználatával élve, ezek az úgy
nevezett egyhurkos tanulás időszakai, am ikor m eglévő
m intáinkhoz gyűjtünk újabbakat, világszem léletünk nem
változik, de bővül az adott kereteken belül.32 A struk
túraváltó esem ények m ár az eddig m egértett és m egélt
keretekből kilépve, úgynevezett kéthurkos tanuláshoz
vezetnek. L oder szerint életünk egy hitszakaszán belül
is zajlik a spirituális form álódás (spiritual form ation),
hitünk és tapasztalataink erősítik egym ást, de am ikor a
lelki úton struktúraváltozások történnek, akkor spiritu
ális váltásról (spiritual transform ation) beszélhetünk. A
spirituális form álódás és a spirituális változás összefüg
géseinek egy lehetséges m odellje az, am it L oder m unká
ja nyom án Shults és Sandage m utatnak be Tranform ing
Spirituality cím ű könyvükben.

Konfrontáció
(Via Purgativa)
_______

növekedés/
kutatás

bizalom
(Via Unitiva)

ábra33
A z ábrán a belső kör a „spirituális otthontalálás”
(spiritual dw elling) köre, am i az egyhurkos tanulási kör
re, a csendes időszakra utal. A külső kör pedig a kéthurkos tanulás, a spirituális transzform áció köre, ezt nevezi
az ábra a keresés (spiritual seeking) körének. A spirituá
lis otthontalálás körébe tartozik m indaz, am i kom fortzó
nánkon belül található, ism erős és biztonságos szám unk
ra. Ez lehet a saját bevett kegyességi gyakorlatunk, de
lehetnek a gyülekezeti közösség m egszokott tradíciói,
gyakorlatai, am ik az otthonosság érzését biztosítják hívő
életünkben. Egyik lelkész így beszél a spirituális otthon
találás és a spirituális keresés dinam ikájáról életében:
„Voltak olyan időszakai az éltemnek, amikor bizonyos
történeteket nagyon nehéznek tudtam látni, aztán eljött az
az időszak, amikor minden történésben ott tudtam látni az
Istennek a kegyelmét, szeretetét.” (9,1)
Az otthontalálás időszakában a hívő beleilleszkedik a ke
resztyén közösség életébe, elfogadja a környezete elvárásait,
és cserébe az odatartozás érzését kapja. Az ember számára
az otthontalálás „belső köre” komfortos és biztonságos vi
lág, mely „kapcsolatot biztosít a spirituális közösséggel és
tradícióval, amely legitimmé tesz bizonyos rítusokat és
kegyességi formákat, és a vallásos átélésben közösségi ér
zetet biztosít.”34 Egy hitstílushoz és egy közösséghez való
tartozásnak is megvan az életciklusa, és a rendszeren belül
is lehetnek a rendszer kereteit nem érintő kisebb változá
sok, mint például kapcsolati konfliktusok, unalom, kiábrán
dultság, egyéb elégedetlenség.35 Ezek nem minden esetben
jelentenek kilépést, hiszen dönthet úgy a hívő, hogy prob
lémái ellenére marad bizonyos elvek és/vagy közösségek
mellett. Egy lelkész szüleinek példáját említette a közösség
(és lelkiség) melletti kitartás kapcsán:
„Amikor édesanyámék, amikor a szüleim felvetették, hogy
nekik mi keresni valójuk van egy süllyedő hajón, már mint,
hogy a református egyházban, [név] néni rájuk nézett, és azt
kérdezte, hogy szerintetek ki menekül először a süllyedő ha
jóról? A patkányok. Döntsétek el, hogy Ti patkányok akartok-e lenni? Édesanyám mind a mai napig él. Mind a mai
napig, ha valaki megkérdezi, akkor ő az [helységnév] refor
mátus gyülekezetnek a tagja. Imádkozik a mindenkori lelki

pásztorért. Amíg tudott, ott volt a bibliaórákon, és most is,
amíg tud elmegy a bibliaórákra, ha elviszik. Édesapám beteg
ségéig, majd a bekövetkezett haláláig gondnoka volt a gyü
lekezetnek, majdnem 30 évig. De ez ennek volt köszönhető,
ennek a mondatnak, hogy kik menekülnek a süllyedő hajóról.
Nem az a kérdés, hogy süllyed-e a hajó, hanem az, hogy ott
marad és megpróbál ott maradni és mindent megtenni annak
érdekében, hogy ne süllyedjen el a hajó.” (27,1)
A z otthonosságon belül e m odell szerint lehet egy olyan
út, am ely az elkülönüléshez kapcsolódik, am ikor valaki
belső em igrációba vonul a közösségen belül. Ebben a for
m ában előfordul, hogy a hívő még a közösségbe jár, de
lélekben nem tud azonosulni a körülötte lévők világával.
M ind a csendes form álódás, m ind a váltás az Isten kegyel
m ének m unkája lehet életünkben. A spirituális form álódás
időszaka nem feltétlenül vezet spirituális struktúraváltás
hoz, de előkészítheti azt. M inden em ber életében vannak
olyan alkalm ak és esem ények, am ikor szem besülnie kell
saját létének behatároltságával, paradox jellegével. V an
nak olyan helyzetek, m elyekre nem találunk választ vilá
gunk összefüggései között. H elyet adni a változásnak nem
könnyű, hiszen a változás nem csupán bizonyos m agatar
tásform ák, szokások m egváltoztatását jelenti, hanem érin
ti önképünket, érzéseinket, alapvető beállítódásainkat is.
A mindennapokkal való m egküzdés közben vannak pilla
natok, „am ikor nem csak ilyen vagy olyan problém ánk van
az életben, hanem am ikor m aga az élet m int egész válik
problém ává”36. A z ilyen, szám unkra váratlan esem ények
különösen fontosak ahhoz, hogy átfogó változások indul
hassanak el bennünk. A spirituális változás Loder szerint
öt egym ást követő lépésben történik: (1) konfliktus, (2)
m érlegelés, (3) a kreatív képzelet aktivizálása, (4) elenge
dés és m egnyílás, (5) interpretáció. A konfliktus akkor áll
elő, am ikor az addigi világunk rendszere nem ad kielégítő
választ életkérdéseinkre. Ez lehet egy hirtelen bekövetke
zett tragikus esemény, m int például egy szeretett személy
elvesztése, betegség, baleset, de lehet fenyegetett állapot
vagy tanácstalanság, am ikor életünk stabilitását és életvi
telünk folytonosságát érezzük veszélyben: „spirituális vál
ságot akkor élünk át, am ikor világnézetünk, értékrendünk
alapjaiban m egrendül”37. Az élet válságának spirituális
vetülete is van, és a hívő Istennel való kapcsolatában is
átélhet m élységeket, a lelkiségi irodalom ban ezt a keresési
időszakot hívták pusztaságnak, kétségbeesés mocsarának,
lelki szegénységnek, éhhalálnak és a lélek sötét éjszakájá
nak.38 A spirituális változás nem mindig tűnik növekedés
nek, hanem negatív előjele is lehet.39 Egyik lelkipásztor
így írta le ezt az állapotot:
„Ez a kapcsolat aztán nem úgy alakult, mint szerettem vol
na. Egyre nagyobb csendek nehezedtek rám, csak ültem az üres
lap fölött, és ilyen korábban nem volt. És még ha le is írtam
valamit, akkor jött ez a kérdés: Mit jelent az a mondat, amit le
írtam? Eljutottam odáig, hogy egy mondatot sem tudtam leírni
az Istenről, ami biztos, hogy úgy van. Akkor hogy írjak?!? [...] Nem voltam képes kitartóan imádkozni, akármennyire is
akartam. Egyszerűen nem tudtam imádkozni.” (2,14)
A keresés rendszerint feszültségekkel teljes időszakkal
kezdődik, m elynek során az egyén m egkérdőjelezi az ad 
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digi gyakorlatait, látását, a közösség vallásos szokásait és
új utakat keres a hitének m egélésében (via purgativa).40
A keresés első szakasza a régi form ák tagadásáról, de az
új form ák m ég nem találásáról szól, am elyben az összeüt
közés, a kérdezés, a tanácstalanság a leghangsúlyosabb.
L oder a hiányt em beri életünk egyik alapélm ényének
tekinti, m ely szám os form ában jelenhet meg, de m indig
konfliktust okoz életvilágunkban.41 A hiány következté
ben kizökkent világunk egyensúlyát igyekszünk helyre
állítani.42 A változás m értéke nem m inden esetben van
összefüggésben az idő m értékével. Igaz ugyan, hogy a
valódi változáshoz idő kell, de egy-egy hirtelen esem ény,
határélm ény egészen m élyre hathat szem élyiségünkben,
és nagy változásokat okozhat.43 E gy ilyen határhelyzet
jelen ik m eg az egyik interjúban:
„Máraházasságunkelső félévében voltegy gerincműtétem,
amikor megbénult a lábam. Gerincsérvműtét. Az nagyon ér
dekes volt, mert én hónapokig ágyban voltam. Nagyon gáz
volt, és ez egy nagy pofon volt. Azt hinné az ember fiata
lon, hogy enyém a világ, és tessék. Felkelni sem tudsz, ez
volt az első nagy próba. Állt egyik gyülekezeti tag az ágyam
mellett: neked ennyi protekció nem jár Istentől, hogy lehet,
hogy te fiatalon ilyen beteg legyél? Nagyon sokat erősödött
a hitem. (...) A műtét előtt hogy tud az ember imádkozni. Az
más imádság, mint az én Istenem, jó Istenem.” (23,8)
A konfliktus szorongást szül, de mivel nem lehet sokáig
bizonytalanságban élni, elkezdődik a kiútkeresés szakasza.
Ebben a szakaszban énünknek nem csak tudatos, hanem
tudat alatti része is aktív. A szakasz hossza néhány perctől
akár évekig is elhúzódhat a konfliktus kom plexitásától és
mélységétől függően. A hosszabb előtörténettel bíró válto
zásokhoz képest azonban a hirtelen változások feldolgozá
sa, „utóm unkálatai” (annak mélységétől függően) tovább
tartanak. M inden folyam atnak szüksége van a m egfelelő
időre, és m inden fejlődésnek m egvan a m aga ideje, am it
nem lehet gyorsítani.44 A változáshoz idő kell, m ire egy
újabb egyensúlyi állapot állhat be az em ber életében. Egy
lelkész, aki elvesztette házastársát, így vallott arról, hogy
a bekövetkezett tragédia benne és a környezetében m ilyen
hosszabb távú változásokat indított el:
„Ez az életemnek egy nagy szembesítése, ez akkor történik
meg. És ez egy év nagyjából, amíg levegőhöz jutok, és aztán
jó néhány év, amíg gyászéveim alatt ez úgy a megfelelő helyé
re kerül. Ott maradtam [helységnév], akkor egy olyan nagyon
nehéz helyzetbe kerültem, hogy az volt az érzésem [...], hogy
még egy változás, és nem bírom ki, tehát hogy annyira rövid
idő alatt annyi sok változás volt, hogy nem. [...] Semmit nem
csináltam, mint amit kell, tulajdonképpen elkezdtem hirdetni
az igét. így teltek el az évek, és ez, úgy gondolom, hogy engem
mindenképpen megerősített, és úgy gondolom, hogy az én sze
mélyes hitvallásom pedig nagyon sokakat bevonzott akkoriban
a templomba. Tehát azért ez egy nem mindennapos történet ma
sem, úgyhogy akkor ott hirtelenjében minden [helyiségnév]
hívő lett, ez tényleg így van, hogy akkor ott megtelt a templom,
mert ilyet nem látnak az emberek mindennap.” (28,41)
A keresés következő fázisa a letisztulás, a m egvilágoso
dás szakasza, m elynek egy intenzív vallásos élm ény is ré
sze lehet (via illuminativa). Ebben a form álódó időszakban
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új m egvilágításba kerül az em bernek saját m agához, a
Szenthez, és a m ásik em berhez való viszonya. Ebben a
szakaszban kezd újraépülni az elköteleződés és a bizalom ,
de szorongással és csüggedéssel vegyes ez az időszak.
A válságból kivezető út m egtalálásának pillanata m int
aha-élm ény, olyan m egoldásokat jelent, m elyek elsőre
nem voltak nyilvánvalók, de egy kivitelezhető utat nyit
nak a belső konfliktus m egoldása felé. Shults kiem eli
Isten jelenlétének fontosságát a kiút m egtalálásában: „a
mi terem tett em beri lelkünk (akár tudatosan, vagy nem
tudatosan) az isteni terem tő L élek m unkájára való rácsat
lakozás által form álódik”45. L oder „belső intuitív ráérzésként” írja le ezt a szakaszt, és ezt tekinti a spirituális
változás fordulópontjának.46 M ivel a tudattalanunk is
zöld utat ad a változásnak, a kiút m egtalálása m integy
szelepként csökkenti a szorongást. Egy családi krízis
kapcsán egy lelkész beszél a kiút m egtalálásáról:
„Iszonyú sokkos dolgokat éltem át, és aztán karácsonykor
prédikáltam és tök mélyen megragadott a saját prédikáci
ómban, hogy Isten megbocsátott nekünk Krisztusban, hogy
elküldte értünk, és képzeld el, hogy Isten egy pillanat alatt
elvette a haragot, és megbocsátottam a feleségemnek. Min
dent. És ezt a mai napig érezni.” (24,14)
L oder szerint az életvilágunkban keletkezett hiány te
kintetében csakis az azon való felülem elkedés útján áll
hat helyre az egyensúly, ezt a transzcendenciát csak „a
Szent” adhatja az em bernek.47 Pál Ferenc a „spirituális
ugrás” kifejezést használja annak leírására, hogy a régi
élethelyzet tudatos és tudattalan szintű elengedése után
jö n a nyitottság az új keresésére.48 E kkor nyílik lehetőség,
hogy önm agunkhoz és m ásokhoz való viszonyunkat új
m egvilágításban lássuk. Isten segít hozzá, hogy újrade
finiálhassuk kapcsolatunkat Ő vele, saját m agunkkal, a
m ásik em berrel és a világgal. A m íg valaki egy veszteség
kapcsán úgy érezheti, hogy beszűkültek a lehetőségei, s
nem látja a kiutat, egy következő életszakaszban lehet,
hogy éppen ezt a váltást m ár nem kényszerként, hanem
új dolgok m egism erésének lehetőségeként interpretál
ja. M inden egyes életszakaszban újabb ajtók nyílnak és
m agunk m ögött hagyunk régebbi elképzeléseket, világ
látást, gondolkodási struktúrákat, Isten-képet. Feldm ár
A ndrás a változásnak ezt a periodikusságát a születéshez
hasonlítja: „Sajnos m inden kint előbb-utóbb bent lesz.
T ehát ha azt hittétek, hogy ezt egyszer m eg lehet úszni,
akkor tévedtetek. Addig, am eddig élünk, addig ez a spirál
m egy. A z egész életünkön. M indig, ami kint, végre, lehet
lélegezni, szabadság, egy kis idő m últán - m ert nő, m ert
változik, m ert m inden változik - az m egint túl szűk lesz
- lehet, hogy az egy kapcsolat, lehet, hogy az egy állás,
akárm i - , az m egint túl kicsi lesz. A kkor jö n a hát innen
nem lehet kikerülni, nincs kiút, akkor jö n a véres csata,
ja j de jó , innen kikerültem, és akkor m egint a kint bent
lesz, és így m egy tovább addig, am íg m eg nem halunk.”49
A z új szakaszba érve m ár m ásképp látjuk az életünket,
átértékeljük az addig m egtett utat. A spirituális változás
(transform ation) átéléséről így vall az egyik lelkész:
„Nagy változás volt az életemben, amikor rádöbbentem,
hogy nem az evangéliumot prédikálom, hanem egyfajta élet
módot vagy kegyességet. És ezt úgy kell érteni, hogy úgy

épül fel a prédikáció, hogy na, így van a Bibliában, te így
élsz, akkor térjél meg, és éljél úgy, ahogy a Bibliában van, és
mi az, ami hiányzik? Az evangélium, hogy valójában Krisz
tus halt meg érted, és Ő az, aki világosságot tud gyújtani
benned, és O az, aki téged el tud hívni erre, és O az, aki meg
tudja mutatni, hogy kell élned stb, tehát, hogy pont a lényeg
hiányzik ebből. Sokszor ebben voltam és így prédikáltam, és
nagyon megdöbbentő volt ezzel találkozni.” (31,36)
A keresésnek ez a szakasza m ár az egység m egélése,
m isztikus összekötöttség Istennel, önm agunkkal és a
környezetünkkel (via unitivá). A z eddigi kereteken való
túllépés, a régi keretekkel való szem benállás után újabb
keretek kiépítésének vagy felvállalásának időszaka jö h et
el a hívő életében.
A spirituális keresés időszaka után az Istennel és a
közösséggel m ás m inőségben és egy m egújított életcél
m entén új spirituális otthonosság időszaka kezdődhet el
a hívő életében. W ikström szavaival: „a korábbról ism ert
hiányérzet ott m otoszkál a vándorlás alatt is, m ostanra
azonban jó adag bizalom veszi át a helyét”50. A következő
spirituális otthontalálás lehet, hogy a régi, de lehet, hogy
egy új közösségben valósul meg, de ha visszatér is belső
útjainak, kételyeinek m egélése után a hívő régi közös
ségébe, m ár nem ugyanolyan em berként teszi, és eddigi
lelki útjának tapasztalatait beépítve, annak kételyeivel és
paradoxonaival együtt, m integy „m ásodik naivitással”51
képes újra értelm et látni a közösség gyakorlásában, és új
értelm et nyernek akár régebbi hitgyakorlatok, kegyességi form ák is. A hogy az ábra m utatja, a keresés időszaka
nem m indig vezet vissza a spirituális otthontalálás köré
be, hanem előfordulhat, hogy a hívő m ár nem - vagy akár
hosszabb ideig nem - tér vissza abba a lelki otthonba,
am it előtte sajátjának ism ert. E lőfordulhat, hogy vala
ki annyira csalódik az egyházában, lelki közösségében,
vagy akár Istenben, hogy a keresés időszaka után m ár
nem találja helyét, és nem tud visszatérni oda.
A fent vázolt m odell tulajdonképpen egy spirális növe
kedés dinam ikáját írja le, hiszen az otthonosság, keresés
(vagy kilépés) során ugyanazok az élettém ák kerülnek
elő, m int korábban, de más összefüggésben, m ás rálátás
sal keresünk és találunk választ az élet végső és alapvető
kérdéseire. A hogy L oder fogalm az: „B árm elyik teológiai
antropológiai vita m ögött k ét klasszikus doktrína feszült
sége húzódik meg: istenképűség /Istenhez való hasonló
ság és az eredendő bűn/az em ber távolsága Istentől. Ezek
nem csak egy-egy élethelyzet kérdései, hanem az egész
em beri élet során je len lévő tém ák; az em beri fejlődésünk
m inden egyes szakaszára hatással vannak, és szakaszon
ként új m egvilágításba helyezik e tanok értelm ét. E zek a
doktrínák teológiai távlatot adnak a szakaszoknak, szaka
szonként is, de egyaránt az élet egészére nézve.”52

A vezetett vezető, az isteni kegyelem
megtapasztalása a szolgálatban
A lelkészi szerephez kapcsolódik az, hogy a gyüleke
zeti közösség tanítást, útm utatást vár a lelkésztől, illetve
az, hogy a h it útján a lelkész előrébb járjon, m int a közös

ség tagjai.53 M ég h a a lelkész fiatal is, úgy tekinthetnek
rá az idősebb gyülekezeti tagok, m int aki a hitben előttük
jár. Ezzel a szerepelvárással együtt látni kell, hogy a lel
kész is úton van, és lelki növekedésében nem hagyható
figyelm en kívül az életkora, a neveltetése, a kegyességi
elköteleződése. A hit útján ugyanúgy keresők és otthontalálók a lelkészek is, m int a többi hívő em ber, a lelkészi
szerepük azonban egy fontos aspektusa lelki növekedé
süknek. V an olyan lelkész, aki akadályként, és van, aki
lehetőségként éli meg lelkészi szerepét a hitben járás, lel
ki növekedés útján:
„Természetesen az a legnehezebb az egészben, hogy a
lelkész - bocsánat a kifejezésért - fizetett keresztyén. Tehát,
hogy ezért más mércével mérik.” (13,28)
„Mindenképpen lelkésznek mennék. Azért, mert ez a leg
értelmesebb dolog, amit lehet csinálni ezen a világon. (...)
Ez az egy, ami örökéletű és értelme van. Másrészt azért, amit
mondtam, mert boldog vagyok, amikor a lélek néha átragyog
rajtam. Tehát önző módon azért, hogy nekem jó legyen. Meg
hogy nagyon sokrétű, változatos. Nincs benne monotonitás.
Kreatív emberekkel foglalkozhatok. Középpontban lehetek.
(...) Talán ezért.” (23,1)
A lelkész általános hívása is az, hogy Krisztus követője
legyen, a közösség pedig várja azt, hogy hiteles módon élje
meg hitét és tegyen bizonyságot. Az alábbi interjúrészletben
példát láthatunk arra, hogyan hathat vissza a lelkészi szerep
hordozójára, a saját hitbeli növekedésére a szolgálat:
„Nagyon elkegyesedtem és hamar elkegyesedtem. (...) Ezt
nagyon pozitívan mondom, és nagyon idéző jelben. Nem úgy,
hogy a gyülekezet lett volna az, és nem úgy, hogy... egyszerűen
azért, mert ha naponta másoknak kell, szolgálj, és a szívedből
adj, akkor megszentülsz egy kicsit. Ezt most hülyén fogalmaz
tam meg, nem tudom, hogy érthető-e, amit mondok. Ez rám
nagy hatással van egyszerűen. Nem lehet szívtelenül elmenni
mondjuk ápolónak. Lelkésznek se lehet elmenni. Ott életutakkal találkozol, komoly dolgokkal. Nem teológiai kérdésekkel,
hanem nénikkel. És én az életemnek a jobbik oldalát találtam
meg, a szorgalmát ezekben a dolgokban.” (17,30)
A lelkészi spiritualitás sajátossága az, hogy a lelkipásztor m unkájának része az istenkapcsolatának ápolása,
és „m unkaeszköze”, saját szem élyisége. A m ai társada
lom ban a vallásgyakorlás m int m agánügy jelen ik meg
a m unka világában, de a lelkész „hivatásos hívő” , és ez
nem csak a privát szférába tartozó része életének.54 A
lelkészinterjúk tanúsága szerint általában úgy élik meg,
hogy feladatuk az Istennel való bensőséges kapcsolatból
táplálkozva kifelé is m egélni hitüket. H itükkel m ásokat
is serkentő m ódon legyenek jelen a közösség tagjai szá
m ára, hogy használják azt a „term észetes gyógyító erőt,
am ely a gyülekezetben betöltött pozíciójukból ered”55:
„Mindig tehát hogy mégsem ezt kamatoztatom annyira,
hogy milyen tudást szereztem, hanem próbálom magamat
is az Istennel való kapcsolatba, meg a lelki életben fris
sen tartani és ébren tartani. És azt érzem, hogy ebben van
az a specialitás, amit lelkészként hozzá tudok tenni (...),
nyilván a teológia tudománya is fontos, és nem ezt akarom
megkérdőjelezni, de hogy az életben meg azt érzem, hogy
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mégis az a fontos, hogy az Istennel való kapcsolatot hogyan
tudom segíteni nekik, bennük.” (21,32)
„Tulajdonképpen akkor már egészen biztosan tudtam,
hogy az Istennek a szövetsége egyáltalán nem azon múlik,
hogy az ember milyen teológiai beállítottsággal rendelkezik,
hanem hogy milyen az élő kapcsolata az Istennel, illetve a
kegyelemmel, és hogyan tudja ezeket érkeztetni az életé
be, illetve hogyan tudja továbbadni és hogyan tudja átvin
ni az élethelyzetekre. Tehát hogyan válik láthatóvá az Isten
dicsősége az ember életén keresztül.” (7,78)

azt mondja nekünk, hogy gyűjtsetek kincseket, olyat, ami nem
múlik el. Úgy gondolom, hogy ez ilyen, az is kegyelem, hogy
engem ebbe a csodába részel. Például ez egy ilyen dolog, aztán
ilyen a prédikálás is. Hiszen ez is a lélekmentésnek a legna
gyobb lehetősége vagy szolgálati területe. Én nagyon szeretek
prédikálni és nagyon meg kell harcolnom minden prédikáció
írást és aztán -elmondást. De az is egy nagyszerű lehetőség
és iszonyatos felelősség kiállni emberek elé, és azt mondani,
hogy így szól az Úr. Megdöbbentő, hogy így szeret meg így
bízik bennünk.” (15,1)

A z em berek közötti kom m unikációban és a társas
együttélésben szám os zavar keletkezik. Csíkszentm ihályi
szerint a T -típusú (transzcendens) szem élyiség legfonto
sabb ism érve az, hogy a környezetében lévő zavart, ent
rópiát jelenlétével csökkenti.56 A lelkész segít m ásoknak
is az élet feszültségeit, ellentm ondó tendenciáit egység
ben kezelni és elhordozni. O lyan szem élyiség, aki nem
növeli a zavartságot, hanem egyfajta gyógyító jelenléttel
harm óniát közvetít m ások felé. Ez a felülem elkedettség
több interjúban is m egjelent, így vall erről az egyik lel
kész:
„Eljutottam oda, hogy a hit az, ami felszabadít, az a hit, ami
kor nincs félelmed senkitől. Nincs félelmed a világi hatalmak
tól, meg ilyesmi. És azt hiszem, hogy ez a helyes hit. Nekem
tavaly volt egy komoly betegségem, majdnem meghaltam, és
el kellett köszönnöm mindenkitől. És volt egy 4 és fél órás és
egy 9 órás műtétem, és a műtét előtt megmondták, hogy tény
leg köszönjek el, mert nem tudják, hogy tényleg fel fogok-e
kelni, és amikor bementem a műtőbe, és én úgy tudtam bemen
ni a műtétre, hogy a legnagyobb bizalommal, Istenem, úgy is
úgy lesz, ahogy te akarod, és lesz nekem a jó. (...) Ez a legfelszabadítóbb hit, én azt gondolom. Hogy úgy tudsz belemenni
egy akár halálos kimenetelű műtétbe, vagy bármibe, hogy tu
dod, hogy az Isten a legjobbat akarja. (...) Akkor jössz rá, hogy
az élet nem ezen múlik, hogy kegyes vagyok, vagy liberális
vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, hanem azon,
hogy az alapdolog a hit. (...) Ezt kéne felismerni. Az emberek
pontosan ezzel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket.” (4,16)

Számos próbálkozás történt annak meghatározására,
hogy m it jelent a spirituális személyiség, milyen ismérvei
vannak annak, aki a hitben érett ember. A vezetéselm é
let hazai és nem zetközi szakirodalmában egyre nagyobb
gyakorisággal jelennek meg a spiritualitás fontosságáról
szóló írások.58 Stephen Covey egyenesen így fogalmaz:
„A spirituális intelligencia a központi és legelemibb az
összes intelligencia közül, mivel ez az, ami a m ások ve
zetésének forrásává válik.”59 A vezetéselm életi modellek
a spiritualitás m egélésének em beri oldalát hangsúlyozzák,
de ahogy a lelkészinterjúk is mutatják, a hit szem pontjá
ból nem csak em beri fejlődésről, növekedésről, hanem az
Istennel való személyes kapcsolatról, két személy közötti
kapcsolat alakulásáról van szó. A lelki növekedés és a m á
sik em ber számára serkentő, gyógyító jelenlét nem csupán
az akaraterőn, vagy „spirituális fegyelm en”60 keresztül
valósul meg, hanem az önátadás csendjében. Olyan kap
csolat ez, am elyben az én és az isteni Te együtt alanyai a
dialógusnak.61 Ahogy Kovács Endre fogalm az az im ádság
ról szóló könyvében: „Akár egy napja imádkozunk, akár
nyolcvan éve - vagy, ahogy az angyalok: az örökkévalóság
óta - , a mi szerepünk csak másodlagos. Az im ádság alfája
az, hogy Jézus im ádkozik.”62 A növekedést az Isten adja,
és azon a szinten, olyan keretek között szólít meg bennün
ket, ahol épp tartunk. Van, am ikor ez a növekedés kere
sést. M áskor viszont az új vagy szám unkra m egújult régi
keretek közötti otthonra találást jelent. Az Istent keresők és
Vele párbeszédben állók (lelkészek és nem lelkészek) lelki
életének dinam ikája mindenkinél egyéni, de a növekedés
célja közös, ahogy Pál apostol fogalmaz: „Isten azt akarja,
hogy minden em ber üdvözüljön és az igazság ism eretére
eljusson” (lT im 2,4).
Siba B alázs

C síkszentm ihályi a spiritualitás kapcsán a bölcsesség
szerepére hívja fel a figyelm et: „A bölcsségnek három
lényeges vonása van. A z első egyfajta m egism erési k é 
p esség. A m ásodik tulajdonság a cselekvőképesség egy
társadalm ilag hasznos form ája, a virtus. V égül pedig a
harm adik tulajdonság az öröm szerzés egyfajta képessé
ge, m ivel a bölcsességgel együtt já r a belső derű és az
öröm érzése.”57 Ez a három aspektus egym ásba fonódva
jelen ik m eg például az alábbi interjúrészletben:
„Aki egyszer átéli azt, hogy milyen az, amikor két karja kö
zött sírva megtér valaki egy igehirdetés és néhány órányi be
szélgetés végén, az rögtön megérti, hogy miért. Nincs nagyobb
kincse az embernek, és ilyen értelemben mindegy, hogy pap
vagy nem pap. Nincs nagyobb kincse annál az embernek, mint
amit a mennybe gyűjt. Őrzök néhány nagyon felemelő, messze
rajtam túlmutató ilyen csodát. Amikor a kis nyájból, akiket a
nagy nyájon belül, tehát az ifikre gondolok, rám bízott az Úr
isten. Közöttük láttam emberek életét megváltozni, és engem
ebben az Úristen nagyon egyértelműen használt. Ez például
egy olyan ajándék és élmény, ami túlmutat a földi időn. Jézus
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KITEKINTÉS
VIOLENTIA ET AGRESSIO
címmel és a „...séd libera nos a malo... ” úri-imádságos vággyal rendezett konferenciát a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága 2016. május 3-án a MEÖT Székházában. Az előadások közül
Békési Sándor református, Mészáros Kálmán baptista és Kránitz Mihály katolikus teológusok
előadásait közöljük, (a szerkesztő)

Az erőszak és az áldozat
Re né Girard mimétikus vágyelméletének teológiai reflexiója
A z erőszak kérdése a kétezer éves teológiatörténet
ben eleddig nem kapott különösebb hangsúlyt, inkább a
K risztust követő élet erkölcsi m egítélésében került szó
ba. A 20. századra azonban az erőszak - m int problém a
- fokozatosan központi gondolattá érlelődött, különösen
a pszichológia vizsgálódásai és a század totálissá vált
kegyetlenkedéseinek, világháborúinak tapasztalatai, va
lam int a kisebb közösségeken, családon, iskolán belüli
erőszak leleplezése nyom án. K orunk terrorizm usa foko
zottan a figyelem hom lokterébe állította az erőszak indí
tékának elem zését, m int ahogy a nők, a gyerm ekek elleni
erőszaktétel, illetve az állatokon és a term észeten elköve
tett brutalitás, napvilágra került m egdöbbentő adatai. A
pszichológia elsősorban belső, lelki indulatként agreszsziónak nevezi, am elyre sajátos m agyarázatot dolgoz ki.
A z erőszakot - m int az agresszió külső m egvalósulását
inkább a szociológia és a krim inológia vizsgálja, osz
tályozva azt különböző irányultsága szerint. A társada
lom vallástörténeti és filozófiai vonatkozásában pedig az
erőszak term észetét az utóbbi időben a keresztyén antro
pológus, R ené G irard fejtette föl, s úttörő m unkásságával
újabb gondolati síkot nyitott m eg a teológiai elem zések
szám ára is.1

É ppen R ené G irard m ondta ki világosan, hogy „egye
dül az E vangélium ok teszik problem atikussá az em be
ri erőszak jelenségét. M inden m ás, az em bert tárgyául
választó gondolatrendszerben az erőszak kérdése m ár
azelőtt m egoldódik, hogy egyáltalán m egfogalm azód
na.”2 E súlyos kijelentés m ögött az a döbbenetes ta
pasztalat húzódik meg, hogy hol a m ítoszokban, hol az
ösztönvilágban, hol pszichikailag, hol krim inológiailag,
hol történelm ileg, hol társadalm ilag, hol valam ilyen
m ás m egközelítésből az erőszak m indig m agyarázatot
talál. G irard zseniális felfedezése kim ondja az erőszak
m egtévesztő term észetéről azt, hogy a z erőszak m inden
esetben m egnyugtató igazolást von m aga után, am ellyel
elfedi lényegét, ezért hálás valam ennyi antropológiai,
illetve szociológiai m egközelítésnek. K ivéve egyet: a
S zentírás, és azon belül az E vangélium ok tanúságát.

1. Alapvetés: az utánzás vágya
Ö nm agában a term észetben, az univerzum ban, az
anyag birodalm ában, az állatok és növények világában
nincs erőszak annak ellenére, hogy gigantikus robbaná
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