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„Egészen bizonyos, hogy nincs semmi különbség a Bhagavad-gítában kifejezésre jutó 
hinduizmus és Krisztus kinyilatkoztatása között. Mindkét hitvallásnak ugyanabból a forrásból 

kell származnia.” 

/Mahatma Gandhi/ 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Bhagavad-g%25C3%25ADta


Bevezetés 

Mélyen katolikus családba születtem, így egészen kiskoromtól részese vagyok a keresztény 

életnek és egyúttal a kereszténység is az én részemmé vált. Az Istenbe vetett hit, a vele való 

folyamatos kapcsolat és az imádságos élet olyannyira fontos része az önmeghatározásomnak, 

hogy ha egyetlen jelzővel kellene illetnem magam, biztosan az istenhívőt választanám.   

Keresztény hit és keresztény hit között is óriási különbség van, a családom és én liberális 

keresztények vagyunk. A legnagyobb szeretettel és elfogadással fordulunk azok felé, akik 

vallási és világnézeti szempontból a miénktől eltérő elveket vallanak. Az én esetemben mi 

sem bizonyítja ezt jobban, minthogy egy nem gyakorló keresztényt választottam páromnak.  A 

jógával három évvel ezelőtt ismerkedtem meg, egy nőgyógyászati probléma miatt mentem el 

egy órára. Éreztem, hogy ez lesz az a technika, amivel én magam tudok magamon segíteni 

azáltal, hogy sok év után kapcsolatba lépek a saját testemmel. Egyáltalán nem gondoltam, 

hogy bűnt követek el a jógázással, épp ellenkezőleg: meg voltam győződve, hogy a Jóisten 

vezetett engem ide. Kisvártatva megtapasztaltam, hogy a vele való kapcsolódásomat 

könnyítette meg a jóga.  

Számos alkalommal találkoztam azokkal a keresztény körökben gyakran elhangzó nézetekkel, 

melyek szerint a jóga démoni, művelése bűn az egyház szemében és veszélyes a keresztény 

hitre nézve. Mivel ez a kérdéskör folyamatosan jelen van az életemben és valószínűleg jelen 

is lesz a képzés befejezte után is, ennek szentelem ezt a dolgozatot is.  Azért is tartom 

fontosnak ezt a témát, mert egyrészről azt tapasztalom, hogy a félelem valós. Komoly veszély 

leselkedik a kereszténységre: az egyház függetlenségének csorbulása, bizonyos politikai erők 

befolyása, a hétköznapi emberek problémáitól és élethelyzetétől való eltávolodás, a saját 

papjaink elmagányosodása és elszigetelődése. Továbbá azon politikai csoportok térnyerése, 

amelyek tagadják, hogy a világban van egy megalkotott, természetfeletti de természetes rend. 

Ezek mind olyan tényezők, amelyek komolyan aláaknázzák a kereszténység alapvető 

értékrendjét. Tehát az éberség indokolt, de a rendszeres ászanázás és a jóga szellemiségének 

integrálása szilárd meggyőződésem, hogy semmiféle veszélyt nem jelent a keresztény ember 

számára. Ahogy Jézus mondta: “Jaj nektek farizeusok és írástudók! Megszűritek a szúnyogot, 
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a tevét meg lenyelitek!” (Mt 23, 23-26) Azt gondolom, hogy keresztényként is a legjobb 

dolog amit tehetünk magunkért és másokért az, hogy jógázunk. A jóga univerzális kultúra, 

Patandzsali szárvabhaumaként írja le (szárva=egész, bhauma=világ). Sehol sem szerepel a 

jóga szútrákban, hogy a jóga a hinduké. Tehát attól, hogy a jóga a hindu kultúrkörben alakult 

ki, attól még az egész emberiségé, nemcsak a hinduké.  A jóga lényegéből semmit sem 1

veszít, ha más vallásúak is művelik. A saját példám is igazolja ezt: keresztény hitemet 

továbbra is ugyanúgy gyakorlom amellett, hogy a jóga valamennyi pozitív hatását élvezem. 

Célom, hogy bemutassam ebben a dolgozatban a jézusi tanítások és a jóga alapelvei közötti 

sok egyezést, ami nemcsak lehetővé teszi a kettő egymás mellett gyakorlását, hanem segíti is 

azt. Nem akarom eljátszani a mindenre abszolút választ tudó embert, aki egy csapásra feloldja 

ezt a régóta feszülő konfliktust. Arról viszont meg vagyok győződve, hogy ha vesszük a 

fáradtságot a másik hagyományainak megismerésére, máris nem tűnik az egész annyira 

idegennek és félelmetesnek. Sőt, az is kiderülhet, hogy valójában rengeteg a közös pont. 

Ezért a dolgozatomban megszólaltatok egy jógit, aki a kereszténységet képviseli a 

jógaoktatásban. Mesterének és Megváltójának Jézus Krisztust tekinti, akinek tanítása alapvető 

meghatározója életének.  Folyamatos kapcsolatban van Istennel az imádságon keresztül. 2

Számára  a jóga a test és lélek imája (ahogy Iyengar mondja, a test a templom, az ászana az 

ima), amely az egészségünk szolgálatán keresztül vezethet el minket a teljesebb életre. 

Ebben a bevezetőben előre kell bocsájtanom, hogy ez az írás elkerülhetetlenül szubjektív 

bizonyos mértékben, azaz tartalmaz olyan feltevéseket is, amelyeket a gyakorlat ugyan igazol, 

ám amelyek egyéniek és tökéletesíthetőek. S mivel ennek a témának igen szerteágazó 

vallástörténeti, kulturális és történelmi vonatkozása van, ez a tanulmány nem törekedhet a 

teljességre. Kimerítő elemzés csak egy terjedelmesebb dolgozatban kaphatott volna helyet, 

így a mélyrehatóbb részletezés helyett az alábbi írás célja bebizonyítani, hogy bármennyire is 

különbözzön egymástól a jóga és a kereszténység, egy dolog aligha vonható kétségbe: 

párhuzamos utak. 

	Iyengar:	A	jóga	fája	(34	oldal)1

	http://magyarjogaakademia.hu/jogaoktato-kepzes/tanarok/kovari-katalin/2
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Mi a jóga? 

Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, árthat -e keresztény hitünknek a jóga,  először is tisztázni 

kell, hogy mi is a jóga valójában. 

A jóga “Chitta vritti Nirodha” Patandzsali szerint, ami nem más mint az elme lecsendesítése.  3

Tökéletes módja a Krisztussal való találkozás előkészítésének. Zaklatottságban, zavartságban, 

ahogyan az átlag ember éli a napjait, szinte lehetetlen bármit is Istennel való kapcsolódásnak 

nevezni. Folyamatos turbulenciában élünk, futunk az események után és nem mi szabjuk meg 

azok tempóját. Ez erősen megnehezíti az imádság átélését is. Azt tapasztalom, hogy az 

ászanázás hoz abba az állapotba az elme hullmázásának lecsillapítása által, amely képessé 

tesz az imádságra.  Ahogy Teréz anya mondta 1979-ben Oslóban a Béke Nobel díj 

átvételekor: “Isten a csend barátja. A csend megelőzte a teremtést és az egek egyetlen szó 

nélkül szétnyíltak. Csöndre van szükségünk ahhoz, hogy egyedül maradjunk Istennel, 

beszéljünk hozzá és meghallgassuk. Csöndben másképp tekintünk az életre. Megtelünk Isten 

kegyelmével.”  4

A jóga célja pedig, hogy megkísérelje elválasztani az Atmant (valóságos) a nem- Atmantól 

(látszólagos). Ez lehetőséget ad arra, hogy elszunnyadjon az egó és helyébe léphessen az 

EGYség tudat megélése, hogy az egyetlen EGY képmásaként tekintsünk minden emberre. 

Tud -e bármi újat mutatni a jóga egy kereszténynek a spiritualitást tekintve? Számomra pótol 

egy dolgot amiben régóta hiányérzetem volt, de szavakban megfogalmazni eddig nem tudtam. 

A jóga behozza a testgyakorlást, amire a keresztény hitben -a böjtölést leszámítva- semmiféle 

utalás nincs. A keresztény tanítások fájdalmasan cserbenhagyják a testet, holott a Bibliában 

szerepel, hogy Isten saját képmására teremtette az embert: testet, lelket és szellemet adott 

neki. Ebből az utóbbi kettő az, amihez kapunk némi felhasználási úmutatót, ám a test 

kizárólag bűnös körítésben kerül szóba (testi bűnök, bűnös testi vágyak stb.). Tehát arra 

vonatkozóan kapunk konkrétumokat, hogy mit nem szabad tennünk a testünkkel, de arra 

vonatkozóan, hogy mit tegyünk vele, hogy jobban éljünk, arról nem találni írást. Véleményem 

	Patandzsali:	Jóga	szútra3

	Dr:	Anthony	Stern:	Minden	az	imával	kezdődik	(45.	Oldal)	4
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szerint nem érhető el spirituális fejlődés a test nélkül. Épp ellenkezőleg, ez a legkülső héj, 

innen kell kezdeni a munkát. Egy gondozatlan, elhanyagolt, elnehezült test biztosan nem tud 

otthonul szolgálni egy megvilágosodott léleknek. Azt tapasztalom, hogy az ászanák, a légzés, 

és a meditáció teremtik meg azt az állapotot amelyek már önmagukban mély Isten élményt 

idézhetnek elő. Mindezekkel soha nem találkoztam korábban a keresztény gyakorlatban. 

Mélységesen hiányolom ezeket és remélem, hogy az egyház elindul a megújulás útján a testet 

illetően (is). A jógában a test, lélek és szellem hármasának egysége alapvetés. Ez egy olyan 

megközelítés, amely minden keresztény imaéletében hatalmas változásokat hozhatna. Iyengar 

szerint “A Test ritmusa, a tudat dallama és a lélek harmóniája alkotják az élet szimfóniáját.” 

Patandzsali pedig azt mondja, hogy egy ászana helyes végrehajtásakor létrejön a test, a 

szellem és a lélek egysége, és a fizikai test (pránajáma kósa) egészséges lesz.   5

  

Egyezések és eltérések 

A jóga alapvetően a hinduizumushoz köthető, de számos eleme fellelhető a keresztény 

hitgyakorlásban is, még akkor is, ha ezek nem tartoznak a fősodorba. Ha gyakorló 

keresztényekre gondolunk, inkább a vasárnapi mise tömjénfüstjében népénekeket kántáló 

híveket látunk maga előtt, semmint szemlélődő imádkozókat, akik a tenyerük egy pontját 

hosszasan nézve kapcsolódnak az Úrhoz. Ezek számomra a legkedvesebb imaformák, jóval 

azelőtt ismertem meg őket, mielőtt talákoztam volna a jógával. Ezeket szemlélődő imáknak 

hívják, idegen szóval: kontempláció. Magyarországon is vannak kontempláló 

lelkigyakorlatok, “Személyesen Kísért Szent Ignáci Lelkigyakorlat” néven elérhetőek. Itt a 

hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, amely segít az 

önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Anthony de Mello jezsuita szerzetes 

“Úton Isten felé- A test és lélek gyakorlatai” című imádságos könyvében ezt írja: “Életem 

elmúlt tizenöt évében mint lelkigyakorlat-vezető segítettem az embereknek abban, hogy 

megtanuljanak imádkozni. Ennek során sokak panaszát hallottam: nem tudják, hogyan kell 

imádkozni. Sok pap és szerzetes számára az ima egyenlő a gondolkodással, s ez a felfogás 

okozza imájuk sikertelenségét (…) ehelyett összpontosítson a légzésére. A levegő, amit 

	(Iyengar: a Jóga fája 78. oldal)5
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belélegez, Isten. Istent lélegzi be és ki. Legyen és maradjon ennek tudatában.”  Ezt a 6

gyakorlatot én magam is sokszor végeztem, kiváltképp stresszes helyzetben. Belégzésre 

Jézus, kilégzésre Krisztus.  

Női szentektől is származnak elmélkedő imák. Avilai Szent Teréz az egyik kedvenc szentem, 

korát egészen kivételesen meghaladó női szerzetes volt, aki “Szent vágyak” néven csodálatos 

imaformát hozott létre. Kifejezetten sürgette a nagy vágyak ápolását és arra buzdította apácáit, 

hogy nagy szabadsággal és bátorsággal helyezzék Isten elé azokat a vágyakat, amelyek 

beteljesedéséért imádkoznak. Majd képzeljék el, lássák maguk előtt, hogy azokat Isten 

végelen hatalma által beteljesíti. Tegyék mindezt magukért, családokért, egyházunkért, 

nemzetünkért stb. Avilai Szent Teréz azt mondta, hogy Isten kifejezetten szereti a bátor és 

merész lelkeket, akik határtalanul nagy vágyakat látnak beteljesedni.  Emlékszem, amikor 7

először vettem részt jóganidrán a jógaoktató képzésen. Ott összeért bennem Avilai Szent 

Teréz imája és jóga. Más egyéb imaformákat is találunk, amelyek szintén innen 

eredeztethetőek. A rózsafüzér hasonlóképp egy kontemplatív imádság forma. A rózsafüzér kis 

bogyókból álló füzér, ami a jógaoktatók malájához hasonlít. Ezek ismétlődő imákat 

jelképeznek, tíz Üdvözlégy Máriát egy Miatyánk követ és így tovább. Az ismétlés 

monotonsága is ugyanazt a célt szolgálja, mint a malán: a lenyugvást, elcsendesedést majd 

egy  más tudatállapot elérését. 

Nemcsak az imák, hanem a jóga és a kereszténység tanításai is találkoznak számos ponton. A 

keresztények tíz parancsolata tartalmi egyezést mutat a jámák és nijámák előírásaival. Ezek 

mind egyszerű erkölcsi iránymutatók, a legrövidebb, legtömörebb előírások a békés 

együttéléshez. Ha mindenki döntene, hogy csak a jámákat és nijámákat vagy a tíz 

parancsolatot hajlandó követni, semmi probléma nem lenne. Boldogan létezhetnénk egymás 

mellett, hiszen a szattvikus élet maga a Krisztusi élet. Nem a különbségekkel van gond, 

hanem azzal, hogy egyiket sem tartjuk be.  

	Anthony de Mello: Úton Isten felé- A test és lélek gyakorlatai	6

	Anthony	de	Mello:	UN ton	Isten	felé	(187.oldal)7
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Lássuk, mik azok a tényszerű különbségek, amelyek miatt valóban úgy tűnhet, hogy egy 

keresztény jógi “egy fenékkel akar két lovat megülni”. A jóga nem vallás, hanem egy 

gyakorlati út. A kereszténység viszont vallás, nem eszköz. Ez számomra első ránézésre épp 

azt bizonyítja, hogy a kettő művelhető együtt, azonban az elgondolást tekintve van 

ellentmondás. A kereszténység egy intézményésült vallás, ami mögött áll egy apparátus, 

hierarchia (pápa, Vatikán állam, papság, szerzetes rendek, saját vagyon, világnézeti és 

politikai erő stb), saját jogrendszere van (kánonjog). Önmagában a jógáról mindez nem 

mondható el. A jóga mögött nem áll semmi ilyesmi. Nem ismerünk ilyen fogalmat, hogy “a 

jóga feje” mint ahogyan a pápát ismerjük el az egyház fejének. A jóga úgymond 

szájhagyomány útján, tradíciókon keresztül él tovább, minden embernek saját jógája van, 

mindenki maga műveli. Nem kúszott át a közéletbe, mint a kereszténység (pl. Európa 

keresztény szellemiségű) és a nyugai civilizációban megfigyelhető konzervatív keresztény 

politikai pártok analógiájára sem született egyetlen jóga párt vagy jógás képviselő sem. Úgy 

tudnám összefoglalni, hogy a jógának nincs központja, mint a keresztényeknek a Vatikán.  

Én is úgy gondolom egyrészről, hogy torzít a szellemiségen az intézmény fenntartásának a 

nyomása (bár ilyen alapon a hivatásunk művelése is erősen torzul, ha abból is akarunk 

megélni vagy egy jógaiskola üzemeltetése is).  Sokszor fenntartásokkal kezelem azt az 

egyházi struktúrát ami a kereszténység mögött áll. Volt már olyan érzésem, hogy szándékosan 

beáll az Isten és köztünk lévő útba, mondván, hogy csak rajtuk keresztül juthatunk el az 

Úrhoz. (Hozzáteszem, hogy a klasszikus jóga útja is csak egy igazi mesterrel járható, 

Patandzsali és Vjásza is igazából olyan vezérfonalakat fogalmaz meg, amelyeket a 

mestereknek kell életre kelteni ). Ugyanakkor, elismerem azokat az érdemeket, amelyek épp 8

ennek az intézményesülésnek köszönhetően születhettek meg és azt a tradíciót, ami megy 

tovább generációról generációra. Ez a közösség igen szilárd rendet alakított ki, ami hatalmas 

megtartó erő is egyben (gondolok itt a vasárnapi szentmisékre). Ennek az erőnek köszönhető, 

hogy a keresztény hit azokban a történelmi időkben is fennmaradt, amikor a kommunisták 

szétzavarták a szerzetesrendeket, bebörtönözték a papokat és betiltották a szentmisék 

bemutatását. Az emberek akkor is összegyűltek underground módon, és szó szerint “tartották 

	http://szentkoronaradio.com/blog/2020/05/14/kevesen-erik-el-a-vegcelt-joga-es-8

keresztenyseg-interju-buji-ferenccel/
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a hitet”. Van számomra emögött a mammut intézmény mögött egy hatalmas erő, ami a saját 

tehetetlensége miatt olykor nehezen mozdul, de épp ettől szilárdságot is képvisel. Azt is látom 

már, hogy mindenkinek van egy saját Isten kapcsolata és Istenképe, amit senki nem lát 

tisztábban, csak saját maga. Az egyháznak valójában az a célja, hogy kereteket teremtsen, 

ahol ezt megélhetjük és gyakorolhatjuk. 

Eltérő kulturális hátterünk miatt nemcsak a jógát nehéz összevetni a kereszténységgel, de 

magát a hinduizmust is, amelynek közegében a jóga kialakult. Hiszen minden a fent 

elmondottak közül igaz a hinduizmusra is: dogmatika- és hitvallás-mentes, nincsen alapítója 

hanem az évek során alakult ki. A nyugati értelemben vett vallás fogalmának nem felel meg; 

jóval sokoldalúbb, folyamatosan formálódó vallási rendszer, megszámlálhatatlan szokás és 

irányzat együttélése, amely a bölcsőtől a sírig az emberi élet minden területét áthatja. Van 

néhány vallási tanítás, amely minden hinduistát összekapcsol. Ezek: Brahma, Visnu és Siva 

tisztelete, karma-tan és a reinkarnáció elfogadása. Ezek a tanok különböznek a szigorúan 

monoteista keresztény hitvallástól és a túlvilági lét üdvözülésként történő értelemezésétől.  9

A legalapvetőbb különbség abban rejlik, hogy a kereszténység nem tűri meg más Istenek vagy 

isteni megnyilvánulások imádását, annak ellenére, hogy a gyakorlatban a szentjeink búcsúi és 

a hindu istenek ünnepei sokban hasonlítanak. A Szentekhez ugyanúgy imádkozunk, 

leborulunk előttük, oltárt építünk neki, tehát a mi szentjeink tisztelete hasonlít az Istenségek 

kultuszához. A legjobban a Csíksomlyói Szűzanya tiszteletére rendezett pünkösdi búcsú 

példázza ezt: a hívők kendőkkel törölgetik a Szűzanya szobrát, amelyeknek később gyógyító 

erőt tulajdonítanak. Tehát első ránézésre ezek ugyanolyan hódolatnak tűnhetnek, mint 

Indiában az Istenségek ünnepei. Ám a keresztények szentjei emberek voltak, akik élen jártak 

a Krisztus követésben. Őket nem imádjuk, mint az egy és igaz Istent. Csak közbenjárásukat 

kérjük értünk Istennél. 

  

Ebből fakad a következő fontos kérdés is: mi történik velünk a halál után? Valójában minden 

kis mozzanatunkra kihat, hogy hitünk szerint lesz -e túlvilág és hogy az milyen lesz. A 

keresztényeknél kialakult egy leegyszerűsített, mindenki által könnyen értelmezhető dualista 

rend. Ha jól éljük az életünket itt a földön, irány a mennyek országa, ahol találkozhatunk az 

	Gecse	Gusztáv:	Vallástörténet	(63.o.)9
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Úrral, ha nem, akkor pedig a pokolra juthatunk. Természetesen ez is jóval komplexebb, mint 

amilyennek első látásra tűnik. Valójában arról van szó, hogy szenvedésre van ítélve az, aki 

minden gyarlósága és botlása ellenére nem borul le a Jó és Igaz előtt. Az jut a pokolra, aki 

nem akarja megtapasztalni Isten jóságát, hanem mindvégig tagadja azt. Mondhatjuk, hogy 

igazából minden ember jó a lelke mélyén, az viszont tény, hogy szabad akaratunk van. Az 

életünk folyamatos döntések sorozata, ahol igenis mi döntünk, hogy démoni erők mellett 

tesszük le a voksunkat vagy folyamatosan jót és jól cselekszünk. Ezek a döntések nem elvont 

dolgok, nagyon is fellelhetőek a mindennapi életben. Csakhogy a legegyszerűbbeket említsük: 

a könnyen érkező, sok pénz ígérete. Ez egy démoni erő. Vagy a könnyed, következmények 

nélküli szexualitás kergetése, de akár magának a munkának, erőfeszítésnek a kikerülése.  

Ezek az elvek és keresztény hit más sarokkövei is univerzális értékek, nem köthetőek egy 

valláshoz sem, tehát az a feltételezés, hogy a mennyországba csak keresztények juthatnak be, 

nem lehet valós. Nem a konkrét dolog köthető a bűnhöz, hanem a szándék. A szex jó, de csak 

akkor, ha azt a szeretet legmélyebb kifejezésére használjuk; a pénz jó, ha tisztességes 

erőfeszítés ellentételezése. Aki nem tiszta szándékokkal éli a földi életet, az halála után sem 

találja a nyugtát. Ez az, ami maga a pokol, tehát nem egy hely, hanem egy érzés. 

A jógázók általában máshogyan értelmezik a túlvilági létet. Ők a reinkarnácóban hisznek, ami 

azt jelenti, hogy az élőlények lelke a halál után új testbe vándorol és új élőlényként születik 

újjá. Mindez addig folytatódik, amíg a lélek tökéletesedve el nem ér a Móksa állapotába. Csak 

általánosságban jelenthetjük ki, hogy a jógázók az újjászületésben hisznek, ugyanis a 

klasszikus jóga-tanok nem fektetnek nagy hangsúlyt a reinkarnációra: a Jóga-szútra csak 

egyszer hozza szóba, Micrea Eliade jóga monográfiája pedig nem is ír róla (csak a 

buddhizmus kapcsán említi). A reinkarnáció tana számomra teljesen ismeretlen és nehezen 

értelmezhető, ezért a témával foglalkozó vallástörténészek elemzéseit hívtam segítségül a 

megértéshez. Némely felfogás szerint mi, nyugati emberek valamelyest félreértelmezzük ezt a 

fogalmat és a saját ízlésünkre formáltuk. Itt a szamszáraról, az állandó körforgásról van szó, 

amelynek az folyamatos változás, a szüntelen átalakulás és egymásba fordulás a lényege.  10

Nincs két ugyanolyan pillanat, nincs két ugyanolyan helyzet sem, hiszen mi magunk is 

változunk minden egyes pillanatban. Minden átalakulás magában hordozza ugyanazon érem 

	http://www.bujiferenc.hu/download/vaszistha/vaszistha_01.pdf10
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két oldalát, a régi meghalását és az új születését is. Tehát, amikor meghalunk, a testünk a 

földbe kerül, annak anyagával eggyé lesz és annak részeként él tovább. Ugyanez igaz 

tetteinkre és a lelkünkre is. A tetteink és azoknak következményei túlmutatnak rajtunk, 

továbbélnek a világban.  

Mi nyugati emberek, mi a halhatatlanság mítoszában élünk és ezért csak a földi testünk 

formájában tudjuk elképzelni az életet. Földi újjászületésekre szorítjuk a reinkarnációt, a test 

inkarnációjával biztosítva ezt. A keleti filozófia sokkal inkább az EGYségből indul ki, minden 

egy és ezen keresztül szemléli a szamszárát is. Mivel mind egyek vagyunk, tapasztalásaink és 

sejtjeink összeérnek, és ezek hömpölygő áradata sodor mindent tovább minduntalan. A hinduk 

szerint eleve a földi újjászületés nagyon ritka, mivel a pokoltól a mennyig számtalan sík 

létezik amelyekbe születésen és halálon át lehet belépni. Tehát az újjászületés helyett a 

továbbélés szó lenne inkább találó.  Eszerint a reinkarnáció nem társul feltétlenül a jógához, 11

sokkal inkább a nyugati okkult irodalmak hozták létre. A jógához inkább az “Minden egy” 

elve kapcsolódik, hiszen a jóga épphogy a szamszára megakasztására tesz kísérletet, a 

szüntelen hömpölygés megállítására, ami a “niródha”. “On Yoga – the Architecture of Peace” 

című dokumentumfilmet még azelőtt láttam, hogy komolyabban elkezdtem volna jógázni. 

Már akkor megragadott egy indiai jógi gondolata, aki a niródhát a légzés szünetéhez 

hasonlította. Aki tudja kontrollálni a légzését, az az egész életét irányítani tudja.  12

 Itt ér össze a keresztény tanítás a jógával, ugyanis a Szentírás azt mondja, hogy “porból lettél, 

s porrá válsz”. Ugyanezt jelenti a Szamszára, a lét örök állandó körforgása is. Elsősorban nem 

a jóga és a keresztény felfogás között van nagy különbség, hanem a keleti és a modern 

nyugati ember között. Mi egy roppant individualista megközelítésben nézzük az életet, a 

halált, a családunkat, a kiteljesedésünket. Egészen más az értelmezési tartományunk a 

keletiekéhez viszonyítva.  Ez még kereszényként is érzékelhető. Mi a kereszténységet 13

beillesztjük az életünkbe, legfőbb célunk a bakancslistánk kipipálása és csak annyi időt 

szánunk a vallásra, amennyi elfér a munka és a mindennapi teendők mellett. A vallás amolyan 

mellékszereplő.  A  Közel-Keleten, a Szentföldön járva egészen másfajta kereszténységgel 

	Buji	Ferenc:	A	reinkarnáció	hindu	és	buddhista	elmélete11

	https://www.imdb.com/title/tt6965446/12

	Mirceae	Eliade:	Az	örök	visszatérés	mıt́osza13
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találkoztam. Ott ez fordítva működik: a kereszténység az, ami a hétköznapok lüktetését adja 

és az emberek ebben kapcsolódnak egymáshoz. Egy nagy entitásként élik az életet, ahol az 

egyén kibontakozásának vajmi kevés szerep jut. A Biblia soraiból is kiérezhető, hogy a 

Szentírás nem a nyugati világban íródott. A mi világunkban nem létezik ilyen egzakt kerete a 

létezésünknek, mint amit a keresztény vallás jelent a Szentföldön. A Szentírás talán legtöbbet 

hivatkozott sorai sem érthetőek, ha valaki nem ismeri a közeget, ahol az íródott. Csakhogy 

egy példát említsek: “Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten 

országába bejutni” (Lukács 18:25). Itt a tű foka egy szűk, jeruzsálemi kaput jelent, amelyen 

felmálházott tevék csak térdre rogyva, nagy üggyel - bajjal tudtak átjutni.  

A reinkarnáció és az üdvözülés közötti különbség ismertetése után következik a kérdés: 

számít –e mindez a jógázás szempontjából? 

Iyengar a következőket mondja a halál utáni életről: 

“A halál nem fontos egy jógi számára, nem törődik azzal, mikor fog meghalni. Az, hogy mi 

történik a halál után, lényegtelen neki. Csak az élettel foglalkozik- azzal, hogy hogyan 

használhatja az életét az emberiség megjobbítására (…..).Boldogan elfogadja a halált, és hisz 

az újjászületésben, miközben igyekszik egyre kifinomultabbá válni gondolkodásában és 

cselekedeteiben. A jógi úgy fejleszti élete minőségét, hogy az jó magot teremjen és a 

következő életben learathassa spirituális termését.  Azt mondtam el neked, amit az én 

vallásom tart a halálról és az újjászületésről. A te vallásod talán mást mond. Az enyém szerint 

az újjászületés lehetséges. Ne nevessük ki egymás hitét! “  14

A jógik és a keresztények Istenről alkotott képe sem egyforma. Szintén, a fent említett keleti 

és nyugati felfogás különbsége miatt nem lehet egyértelműen megmondani, hogy a 

Patandzsali által emlegetett Isvara pontosan miben különbözik a keresztények által 

meghatározott Istentől. A Patandzsali-féle jóga darsana is elfogadta, fontos elemnek tartotta az 

Istennek való szentelődést (ísvara-pranidhána). A II. 45. szútra – az I. 23, valamint a II. 1. és 

32. után – egyértelműen kimondja, hogy az Istennek való odaszentelődés a legmagasabb 

állapothoz (szamádhi) vezethet, minden más közvetítés, a későbbi, magasabb fokozatok 

	Iyengar:	A	jóga	fája	(56.oldal)14
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említése nélkül. Az úgynevezett „más” bizonyos szakrális és isteni alakzatai tehát nem 

jelentenek minden esetben abszolút értelemben vett különbözőt. 

A jóga gondolatvilága követi az általános indiai vallásos felfogást, amely minden valóság 

végső egységét vallja. Az ember belső szellemi valósága (advaita) nem más, mint maga az 

ősvalóság. Ennek felismerése céljából a téves tudatból származó elmétől meg kell szabadulni. 

A roppant gazdag indiai vallási hagyományban azonban csak Sankára (788-820) irányzata az, 

amely a megkülöböztetés nélküli ősegységet vallja és arra törekszik. A többi nagy indiai 

gondolkodó, (Ramanudzsa (1050-1137) Mádhva (12-13 század) a módosított advaita–tant 

(nem kettősség) ismerik el, mely szerint az anyagi világ és a lelkek világa teljesen Istentől 

függ, de ugyanakkor különbözik tőle.  A keresztényhit is vallja, hogy “Istenben élünk, 

mozgunk és vagyunk” (Apostolok Cselekedetei 17,28). A nagy keresztény teológusok, 

(Ágoston, Aquinói Tamás) azt hirdették, hogy a teremtő Isten ott lakozik minden valóság 

legmélyén, különösképpen az emberi lélek mélyén.  Ugyanakkor, a kereszténység alapvető 

tanítása, hogy Isten és ember “én” és “te” viszonyban állnak, annak ellenére, hogy Isten 

immanens (mindenben jelenlévő).  15

Interjú 

Olyan interjúalanyt kerestem a dolgozathoz, aki keresztényi életet él és emellett hivatásaként 

tarja számon a jógát. Kővári Katalin (minősített jógatanár, a Magyar Jógatársaság 

elnökhelyettese) “A jóga keresztény szemmel” szakirány tanára a Magyar Jóga Akadémián. 

Volt olyan kedves és válaszolt a kérdéseimre, amellett, hogy vendégül látott az otthonában. 

-Hogyan kerültél kapcsolatba a jógával? 

Édesanyám gerincvelő gyulladást kapott, amikor én négyéves voltam. Innen kezdődött. 

Édesanyám a hagyományos terápia mellett számos egyéb természetes gyógymódot is 

kipróbált. Így került a látóterünkbe a jóga. 1969-ben kezdtem el jógázni dr. Lehményi 

Zoltánnál. Ami a vallásosságot illeti, katolikus családba születtem, öten voltunk testvérek. 

Rendszeres imaéletet élek gyerekkoromtól fogva.  

	Nemeshegyi	Péter:	Mi	a	jóga?15
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-Miben gyökerezik szerinted az a sokat hangoztatott ellenállás, miszerint a jóga a 

kereszténységgel összeegyeztethetetlen illetve, hogy jógázni keresztényként bűn? 

A keresztények azt mondják, hogy szeretetkapcsolat által jöttünk a világra, azért, hogy 

tanúbizonyságot tegyünk az Úr szeretetéről. Az életünk az Úrból eredezik és oda is tér vissza. 

A jóga ennél önközpontúbb, saját magunk egyre magasabb szintre emelése a cél. A halálról 

alkotott elképzelés a hinduizmusban az újjászületés, a reinkarnáció, egészen a Móksa 

állapotáig. A keresztények szerint pedig van egy kör, amelynek a közepén Jézus áll. És mi 

mind, akik egyenlőek vagyunk, a kör szélén állunk. Egyszer láttam egy csodálatos jelenetet 

paraolimpikonokról. Az egyikük a finish előtt lesérült. A többiek bevárták és együtt 

szakították át a szalagot. Ez számomra az életet szimbolizálja: mi mind ugyanannyi sérüléssel 

rendelkezünk és csak egymást segítve juthatunk el életünk céljához.  

A hinduizmusban ennek a körnek a közepén a szvámi áll, aki a legmagasabb spiritualitás 

átadásának szenteli az életét. A keresztények nehezen fogadják el, hogy sok, a jógát magas 

szinten művelő jógi körül személyi kultusz alakul ki. Én is találkoztam hasonló jelenséggel. 

Az elmúlt évtizedekben többször is volt alkalmam szvámik tanításán részt venni. A 

tanítványok úgy tisztelték őket, mintha nem is ugyanolyan emberek lennének mint mi. A 

keresztények számára ez nem elfogadható, szerintük mi emberek mind Isten képmásai 

vagyunk, de egyikünk sem Isten.  Társteremtők vagyunk, de nem Istenek. Hozzáteszem, 

olyan szvámi is van, aki viszont elismeri a kereszténységet.  

 Többször tapasztaltam jógik között egy jelenséget, amit nagyon sajnálatosnak tartok: sokan, 

amikor elkezdenek jógázni, elszakadnak a családjuktól, a párjuktól. Csak a jógának élnek, és 

azt mondják, hogy a párjuk nem tudja ebben követni őket, ezért elhagyják a családjukat. Ez 

keresztény szemmel nézve nem követhető út. A jógázás gyümölcsei nem azért vannak, hogy 

kizárólag mi magunk élvezzük őket, azokat elsősorban a környezetükben élők kell, hogy 

leszakítsák. Ha a családomtól eltávolít a jóga, akkor nem jól értelmezem a jógát. A család az 

első, ezt nem előzheti meg semmi. Ez a “spirituális gőg”, ami könnyen átcsaphat a 

felsőbbrendűség érzésébe. Keresztényeket pedig Krisztus története mindig emlékézteti arra, 

hogy emberként a feladatunk egymás szolgálata. 
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-Te személy szerint éreztél -e bármilyen ellentétet a keresztény élet és a jógázás kapcsán? Ha 

igen, hogyan tudtad ezeket feloldani? 

R. S. Yesudian  “Mi a jóga?” című könyvében olvastam a Krisztus központú élet és a jóga 

összeegyeztetéséről, ez adta nekem az első nagy löketet. A Yesudian név Krisztus követőt 

jelent. Selvarajan egy beteges gyermekként született Indiában. Mélyen vallásos életet élt. 

Olyan helyre akart költözni, ahol többségében keresztények élnek. Ezért jött Magyarországra 

22 évesen, ahol tökéletesen megtanult magyarul és megjelentette “Sport és jóga” című 

könyvét 1941-ben. Jógaiskolát is nyitott itt, ami az első komolyabb európai jógaiskola volt. 

Ebben az időben a jóga és a kereszténység még megfért egymás mellett. Ezt bizonyítja az is, 

hogy ebben az időben egyházi kézben volt a legtöbb iskola és lehetett jógát oktatni. 

-A te hétköznapi életedben hogyan egyeztethető össze a keresztény élet és a jóga? Milyen 

támpontokat mondanál, amelyek szerint járható együtt a kereszténység és a jóga útja? 

-Azt gondolom, hogy az egész élet egy zarándoklat.  Van egy út, amit be kell járnunk az 

életünk során. Ez az út már a fogantatásunkkor kezdődik, nem a születéskor. Az a kilenc 

hónap is az életünk része. Szent Ágoston mondta a következőket: “Imádkozz úgy, mintha 

minden Istenen múlna, de cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna.” Ez a cselekvés a jóga. 

A jóga a legjobb dolog, amit tehetünk magunkért, hiszen a jóga egyik legfontosabb alapelve 

az ahimsza, a nem ártás. A jóga pont azt tanítja, hogy hogyan tudjunk jelen lenni az itt és 

mostban, ami az Istennel való kapcsolódáshoz elengedhetetlen. Befogadlak, elfogadlak, 

elengedlek. Ez maga az ászanázás, de Jézus tanítása is. A jógában nincs verseny, egymás 

segítőtársai vagyunk.  Szolgálat a szolgálatért. Úgy kell élnünk, mintha ez lenne az egyetlen 

és utolsó lehetőségünk a cselekvésre, tehát teljes szívvel és lélekkel kell végeznünk a 

tetteinket.   
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Konklúzió 

  
A tanulmány befejeztével visszatérek a dolgozat elején feltett kérdésre: Összeegyeztethető - e 

a jóga és a keresztény hit? 

Vizsgálódásom során különös megdöbbenéssel ismertem fel, hogy legtöbbünk hite nem állná 

ki még a legalapvetőbb dogmatika próbáját sem. Csakhogy a saját példámat említsem, 30 éve 

járok templomba, ismerem a Bibliát és rendszeresen imádkozom. A családomban négy 

teológus is van, mégis, rengeteg hittétellel most találkoztam először, ennek a dolgozatnak a 

megírása kapcsán. Nehéz a jóga és a keresztény tanítás összeegyeztetésének gondolatával 

egyáltalán eljátszani úgy, hogy a hívők döntő többsége még saját egyházának tanításait sem 

ismeri. S ha még fel is tételeznénk, hogy a hívők mind ismerik ezeket a tanításokat, vajon 

találnánk -e köztük olyat, aki a Szentírás minden egyes részével egyetért és az életet a 

krisztusi tanítással teljes összhangban éli? Erre vajmi kevés esély van.  

A jóga oldaláról pedig az gördít akadályt az ellentétek kibékítésének útjába, hogy manapság a 

képzetlen és tudatlan jógaoktatóknak se szeri se száma, lámpással kell keresni a valóban 

hiteles és megbízható oktatókat. Magam is tapasztaltam, hogy a jógát oktató személyek akár 

öntudatlanul is elhinthetnek a tanításuk során olyan, az elmélyülés hiányából fakadóan 

erőteljesen félreértelmezett keleti "tanmorzsákat", amelyekkel legjobb szándékuk ellenére is 

rendesen összezavarhatják a keresztény jógázókat. Bármely spirituális tevékenység esetében 

szükséges követelmény, hogy az illető "tudja, hogy mit csinál". Sok keresztény ezeken a 

helyeken találkozik először a keleti tanoknak teljesen eltorzított, ezoterikus spiritualitás 

szintjére leszállított formáival, amelyeket aztán előzetesen megszerzett, biztos talajon álló 

háttérismeretek hiányában nem lesz képes megkülönböztetni az eredeti és hiteles tanításoktól. 

Így sokan nagy erőkkel küzdenek, hogy keresztény hitüket "összeházasítsák” olyasfajta 

tanokkal, amelyekkel valójában egyáltalán nem kellene összeegyeztetniük. Számos jógaoktató 

tudatosan vagy tudattalaunl kever olyan elemeket az egyébként hiteles jógatanításként 

hirdetett "termékének" tananyagába, amelyek valójában a New Age ezotéria 

legszínvonaltalanabb bugyraiba tartoznak. Krisztus nagyon helyesen hívja fel a figyelmet, 

hogy a búzát olykor nehéz megkülönböztetni az ocsútól. S a keresztény papok sokszor nem is 

a hiteles jógától, hanem annak felhigított spirituális változatától szeretnék megóvni a 
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híveket.  Az egyik nagybátyám katolikus pap és számos alkalommal vitatkoztunk a témáról. 16

Sajnos igazat kell adnom neki abban, hogy a belőle visszatetszést kiváltó jógaoktók 

tanításában valóban tetten érhetőek útvesztők és veszélyforrások. Ám sikerült meggyőznöm 

az imádkozás előtti pránajáma és meditáció áldásos hatásairól. 

Ha viszont megtaláljuk a hiteles oktatót és “valódi jógát” tanulunk, tehetjük –e ezt keresztény 

hitünk megélése mellett?  

Itt külön kell vizsgálni az átlagos templomba járókat és azokat, akiknek élethivatása a 

keresztény valláshoz kapcsolódik.  

Egy katolikus pap, szerzetes, apáca, diakónus vagy bárki aki hivatásának választotta a 

keresztény út terjesztését, elképzelhető, hogy nem tudja ötvözni a jógát és a vallásos élet. 

Ezek az életutak igen komoly elköteleződést és elmélyedést kívánnak, így lehetséges, hogy 

egy bizonyos pont után nem lehet a kétféle úton előre haladni. Ugyanakkor, még ők is bátran 

használhatják a jóga bizonyos lépcsőfokait, azok így sem veszítenek értékükből. Ezzel 

szemben egy átlagos templomba járó keresztény esetében, -ahogy jómagam is tapasztaltam- 

megfér a jóga mint gyakorlati út és a kereszténység mint vallás egymás mellett. Az 

üdvözülésről, Istenről, Jézusról való meggyőződéseim mit sem változtak azóta, hogy élvezem 

az ászanázás, pránajáma és a meditáció áldásos hatásait, hiszen ezek hitbeli meggyőződések 

nélkül is működnek. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy soha nem éreztem semmiféle 

kirekesztést a jógázók körében keresztény hitem miatt. Senki nem kért soha arra, hogy 

engedjem el a keresztény egyistenhitet és tegyem magamévá a reinkarnáció tanát. És 

jómagam sem éreztem egyszer sem, hogy fel kellene adnom a hitemből egy jottányit is azért, 

hogy jóginivé válhassak. Egy ideje komolyan járom a jóga útját, több betegségből is 

kigyógyultam általa, de továbbra sincs egy szemernyi kétségem se, hogy a jóga soha nem lesz 

Krisztus riválisa az életemben. J.M. Déchanet sokak szerint a keresztény jóga atyja,  17

“Keresztény Jóga tíz leckében” című könyvében így fogalmaz: “Nem tartottam meg mindent, 

csak a lényeget, és átültettem eszményeim és keresztény életem égköve alá”. 

	Németh	Dániel	https://hic-iacet-nemo.weebly.com/blogger16
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S mi az amit tehetünk azért, hogy szabadon élvezhessük keresztényként a jóga pozitív 

hozadékait? Először is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy a jóga hiteles átadását 

ismerjük meg. Szerencsére van olyan oktató Magyarországon, akire bátran rábízhatja magát 

bármely keresztény. Osszuk meg a jógával kapcsolatos tapasztalatainkat azokkal, akik 

kétkednek. Másrészt a jóga egy kifejezetten gyakorlati tevékenység. Ahogy Patthabi Jois 

mondja, 95% gyakorlat, 5% elmélet.  Ha valaki elkezdi a jógát, óhatatlanul tapasztalni fogja 18

azt a rengeteg pozitív változást abban, ahogy fizikailag érzi magát, úgy, hogy továbbra is járja 

a keresztény utat. Kétség esetén az interneten számos csoport fellelhető (pl: Keresztény jóga 

facebook csoport vagy Caroline Williams youtube csatornája: (https://www.youtube.com/

channel/UC0n6WQ3_PAePXz_IZzXZFGA) akik tudnak segíteni, kérdezzünk bátran! 

Harmadszor: Túl sokat foglalkozunk démoni befolyásokkal. Talán mert jógázás nélkül is 

érintettek vagyunk. A démonok folyamatosan jelen vannak mindenütt és rajtunk múlik, hogy 

mennyire hagyjuk őket elhatalmasodni.  Nincs kivétel, minden egyes tevékenység állhat 

démoni befolyás alatt. Ne féltsük magunkat ennyire, bizonyos elveink megkérdőjelezésétől 

meg pláne ne tartsunk! Aki ennyire fél a jógától, az vizsgálja meg először is, hogy 

kellőképpen elkötelezett –e Krisztus mellett. Merjünk nem megfutamodni, legyünk erősebbek 

a démonoknál hitünkben és állhatatosságunkban. Az ősegyház is befogadó módon 

cselekedett: “Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!” (1Tessz 5,21)- ajánlotta Pál a 

tesszalonikaiaknak. Az ősegyház integrált bizonyos elemeket a hellenizmusból, de Egyiptom 

és Görögország nagy misztériumvallásaiból is, majd a középkorban elővette Arisztotelészt. 

Hasonlóan cselekedhetne a mai egyház is némely gondolattal, amelyek gazdagítanák.  19

Legyünk nyitottak és emlékeztessük magunkat, hogy hitünk szerint egyetlen Isten van, tehát 

mi mind hozzá fogunk eljutni. Ahogy Pál Feri atya mondja: 

“A különböző kultúrák, a különböző korszakok, a különböző társadalmak az egyetlen Isten 

hitére eljutnak, lelkesek lesznek valamikor, 10.000, vagy 5000, vagy 2000, vagy 1500 évvel 

ezelőtt, és erre az egyetlen Istenre majd mondanak egy nevet. Hát lehet, hogy Jehovát 

mondják, vagy Allahot mondják, vagy Visnut mondják. Hát valahogy megnevezik, ahogy az 

az ő kultúrájuk, korszakuk és társadalmuk alapján valahogy magától értetődő. És mi 

	https://bandhaworks.hu/video/sri-k-pattabhi-jois-on-ashtanga-yoga/18
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következik ezután? Hát ezután általában az következik, hogy ezeknek az istenneveknek az 

oltalma alatt elkezdjük egymást kinyírni. Magunkat kifejezni és érvényesíteni, átadni a saját 

dolgainknak, és egy kicsit sem önmagunkat felülmúlni. 

Márpedig az evangélium így szól, hogy akkor a négy égtáj felől, a föld szélétől az ég határáig 

jönnek mindenhonnan. Ez azt fogja jelenteni számunkra, hogy föltesszük a kérdést: De akkor 

tulajdonképpen miért van bennünk egy görcsösség, hogy megmaradjunk az óvodás kor vége, 

és a kisiskolás kor eleje között, és hogy valahogyan még keresztényként is folytassuk azt, nem 

hogy a vallások között. Ami jelenség éppenséggel arra hívna bennünket, hogy ezt ne 

folytassuk tovább, hanem múljuk fölül magunkat, a valóban egyetlen Isten felé. Mert ha mi 

tényleg komolyan vesszük, hogy egy Isten van, hát akkor…” 

Önmagunk közösségi fölülmúlására is szükségünk van, beleértve a hitünket, az 

istenképzeteinket." 
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