
 

Isten nem halt meg 

Az ebben a könyvben összegyűjtött írások 
előadássorozataim darabjai, melyek az utób-
bi három évben a Vatikáni Rádió magyar 
műsorában és Budapesten, a Párbeszéd Há-
zában hangzottak el a pápák által meghirde-
tett új evangelizálás témakörében.  

A kedves Olvasó virtuális párbeszédet 
folytathat a szerzővel, aki sorozataiban maga 
is jeles szerzőkkel és keresőkkel párbeszéd-
ben igyekezett elmélyíteni az emberi lét és a 
keresztény hit alapkérdéseit, tekintettel a 
modern, sőt posztmodern kor szellemi hely-
zetére, amelyet az istentagadó Nietzsche me-
taforájával szoktak jellemezni: „Isten meghalt”. 
Ez a metafora sokak számára a racionalitást 
és a szekularizmust végletekig eltúlzó moder-
nitást jelöli. 

Isten nem halt meg! – Mi ezt valljuk 
az „Isten halálát” hirdető ateizmussal 
szemben. Az Örökkévaló nem halhat 
meg, legfeljebb az emberi tudatokból, 
lelkiismeretekből van távol, számukra 
rejtőzik, valami az isteni Nap és az em-
beri szem közé került: az emberi gőg 
felhője elhomályosítja a Napot: napfo-
gyatkozás történt. 
 

 

 

 
  



 

 

Hitünk szent titka 

A 2020 szeptemberére meghirdetett, 
Magyarországon megrendezendő 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus előkészületeihez csatlakozva újabb 
könyvemben Dienes Valéria (1879–1978) 
filozófus és lelki író válogatott napló-
jegyzeteinek, eucharisztikus eszmélődéseinek 
közzétételével szeretnék hozzájárulni „Hitünk 
Szent Titka” elmélyítéséhez.  

Henri Bergson tanítványa volt, akinek 
spirituális filozófiája lelkiatyjának, Pro-
hászka Ottokár püspöknek és a jezsuita 
tudósnak, Teilhard de Chardinnek misz-
tikáját is befolyásolta, s Dienes Valéria 
maga teremtette meg e rokon gondol-
kodók között azt az „eszméletcserét”, 
amelyből eucharisztikus misztikája ki-
bontakozott.  

Ennek a könyvnek központi fejezete 
Dienes Valéria gazdag, jórészt még fel-
dolgozatlan szellemi kincstárából merít: 
az Eucharisztia megéléséből született 
eszmélődéseket kellő bevezetésekkel és 
kommentárokkal teszem közzé. 
 
A borítót Miletics Katalin plakettjeinek (érme-
inek) felhasználásával, Tamás Erzsébet és S. 
Szabó Péter összeállítása nyomán Horváth 
Andrea készítette. 

 

  



Az élő Isten felé 

Naplójegyzetek – olvasás közben 

„Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.” 
        (Szent Ágoston, Vallomások I,1) 

 

 Szent Ágoston híres vallomása jól jelzi 
az itt összegyűjtött naplójegyzetek, sze-
mélyes eszmélődések vonulatát, „piros 
fonalát”. A létezés titkáról, a Kezdet és a 
Vég között vívódó, testbe öltözött szel-
lem Végtelen (Isten) utáni vágyódását éli 
meg az ember, aki Pascal szerint „végte-
lenül túlszárnyalja az embert.” 
Főleg a 2017/2018-as évek olvasónaplóit 
teszem közzé e kis füzetben. Az utóbbi 
két év alatt már egyre inkább előre tekin-
tettem jövőm, a Vég felé. A múlt, erede-
tem titka, „véletlen” volta és létezésem 
valósága továbbra is döbbenettel töl-
tött/tölt el. Ma már inkább a bizonytala-
nul biztos vég, halálom misztériuma fog-
lalkoztat reflexióimban, olvasmányaim-
ban, imáimban.  
Az egymást követő fejezetekben ugyanaz 
a motívum tér vissza, a megválasztott 
olvasmányokhoz kapcsolódó naplójegy-
zetekkel. 

Igaz, egy-egy rendtárs, barát, ismerős várat-
lan halálhíre (egyesek fiatalabbak nálam) 
megborzongat, mert megsuhint a Semmi 
jeges szele, mégis – hála évi lelkigyakorlata-
imnak is – ma már inkább derűvel és kíván-
csian (nem félelemmel!) készülődöm arra a 
pillanatra, amikor – Jézus és Mária nevével 
ajkamon – átmegyek a titokzatos szellemvi-
lágba, az élő Isten közelébe, a szeretetkö-
zösségbe.  

Mint az idős Karl Rahner rendtár-
sam, alig merem kiejteni Isten nevét, szinte 
agyonnyom a végtelen nagy és szent Misz-
térium. És micsoda csodálatos élmény lesz, 
ha találkozom Vele, és nemcsak szerette-
immel, hanem Szent Ágostonnal és Pascal-
lal vagy a kedves Lisieux-i Terézzel, aki éle-
te végén átment a sötét éjszakán, szenvedett 
a hitellenes kísértésektől. Vele együtt hi-
szem és remélem: „Nem halok meg, hanem 
átmegyek az (örök) Életbe.” 

 
 

 


