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Boldogok, akiket üldöznek Jézusért
Mi pedig olyan sokszor jogot formálunk arra, hogy okosan 
legyünk keresztények…

Krisztus és az Ő Egyháza az üdvösségért van
… manapság az Egyház igen ritkán beszél az üdvösségről, 
ha egyáltalán beszél róla, mivel az üdvösséget ma leg-
többen természetesnek vesszük…

XVI. Benedek pápa szinódusi elmélkedése
Létezik-e az univerzum hallgatása mögött, a történelem felhői fö-
lött Isten vagy sem?  És ha ez az Isten létezik, akkor ismer ben-
nünket, van hozzánk valami köze? 
Bemutatkozik Varga Laci atya
Akik szeretik egymást, azok szeretnek együtt időzni. A naponkénti 
csendben felfedeztem, mit jelent a Jézussal való barátság és az a 
szenvedélyes szeretet, ami a Szentháromság belső élete.

• XVI. Benedek pápa új evangelizációról szóló szinódusi nyitó elmélkedése • Krisztus és az Ő Egyháza az üdvösségért van • Egyházüldözés napjaink-
ban • Kis fi gyelmeztetés – Kovács Gábor atya •  Papjaink – Varga László atya • Közösségeink életéből • Ifjúsági rovat • Szt. András Evangelizációs 
Iskola • Alpha Konfrencia • Bemutatkozik az Országos Tanács • Tanúságtétel • Program • A szeretet mennyei stigmája
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Kedves testvérek!
 Elmélkedésemben az evangélium, 
euangelizasthai szóból indulok ki. 
Ezen a szinóduson jobban fel akarjuk 
ismerni, hogy mit mond nekünk az Úr, 
és hogy mit tudunk és mit kell tennünk. 
Elmélkedésemnek két része van: elő-
ször is e szó jelentésére refl ektálok, 
azután megpróbálom értelmezni a dél-
előtti imaóra „Nunc, Sancte, no-
bis Spiritus” himnuszát, amely ima-
könyvünk 5. oldalán található.
 Az evangélium, euangelisasthai 
szónak hosszú története van. Előfordul 
Homérosznál: egy győzelem kihirdeté-
se értelmében, vagyis jólét, öröm, és 
boldogság kihirdetése. Azután Deu-
teroizajásnál bukkan fel (vö. Iz 40,9), 
mint hang, amely Istentől jövő örömet 
hirdet, mint hang, amely értésünkre 
adja, hogy Isten nem felejtette el né-
pét, hogy Isten, aki látszólag visszavo-
nult a történelemből, itt van, jelen van. 
És Istennek van hatalma, Isten örömet 
ajándékoz, megnyitja a fogság kapuit; 
a fogság hosszú éjszakája után felra-
gyog világossága, és megadja népének 
a lehetőséget a visszatérésre, megújít-
ja a jó történelmét, szeretetének tör-
ténelmét. Az evangelizáció eme össze-
függésében mindenekelőtt három szó 
jelenik meg: dikaiosyne, eirene, 
soteria – igazságosság, béke, meg-
váltás. Maga Jézus Názáretben olvassa 
fel Izajás idézett szavait, amikor arról 
az evangéliumról beszélt, amit most 
hoz el a kirekesztetteknek, a foglyok-
nak, a szenvedőknek és a szegények-
nek.
 Az evangélium szó újszövetségi 
jelentésével kapcsolatban ezenkívül – 
Deuteroizajáson kívül, aki megnyitja 
a kaput – fontos a szó Római Biroda-
lomban való alkalmazása, kezdve Au-
gusztus császárral. Itt az evangélium 
szó azt az üzenetet jelenti, amely a 
császártól érkezik. A császár üzenete 
mint olyan, jót hoz tehát: a világ meg-
újulását, üdvösséget. Az evangélium 
császári üzenet, és mint ilyen, a hata-
lom és az uralkodás üzenete; a meg-
váltás, a megújulás és az üdvösség 
üzenete. Az Újszövetség átveszi ezt 
a szóhasználatot. Szent Lukács evan-
gélista Augusztus császárral egyér-
telműen szembeállítja a Betlehemben 
született Gyermeket: Igen – mondja 

– az evangélium a császár szava, a vi-
lág igazi Császárának a szava. A világ 
igazi Császára hallatott magáról, ő szó-
ba áll velünk. És maga ez a tény mint 
olyan, megváltás, mert az ember nagy 
szenvedése – akkor ugyanúgy, mint 
ma – éppen ez: Létezik-e az univerzum 
hallgatása mögött, a történelem felhői 
fölött Isten, vagy sem?  És ha ez az 
Isten létezik, akkor ismer bennünket, 
van hozzánk valami köze? Jó ez az Is-
ten, és van vagy nincs hatalma a jónak 
a világban? Ez a kérdés ma ugyanúgy 
aktuális, mint akkoriban. Sok ember 
kérdezi: Vajon Isten csak egy feltéte-
lezés? Ő valóság, vagy sem? Miért nem 
teszi magát felismerhetőbbé? Evangé-
lium: azt jelenti, hogy Isten megtörte 
a csendjét, Isten megszólalt, Isten itt 
van. Már maga ez a tény üdvösség: 
Isten ismer minket, Isten szeret min-
ket, belépett a történelembe. Jézus az 
ő szava, a velünk lévő Isten, Isten, aki 
megmutatja nekünk, hogy szeret min-
ket, hogy velünk szenved egészen a 
halálig, és feltámad. Ez az evangélium. 
Isten megszólalt, ő már nem a nagy Is-
meretlen, hanem megmutatta magát, 
és ez az üdvösség.
 Felmerül a kérdés: Isten megszólalt, 
valóban megtörte a nagy hallgatást, 
megmutatta magát – de hogyan tud-
juk közvetíteni a mai embereknek ezt 
a valóságot, hogy az valóban üdvösség 
legyen? Önmagában az a tény, hogy 

megszólalt, az üdvösség, a megváltás, 
de hogyan tudhatja meg ezt az em-
ber? Ez a pont kérdésnek tűnik nekem, 
de egyúttal nekünk szóló felszólítás, 
küldetés is: megtalálhatjuk a választ, 
ha elgondolkodunk a délelőtti imaóra 
„Nunc, Sancte, nobis Spiritus” 
kezdetű himnuszáról. Az első versszak-
ban olvassuk: „Dignare promptus inge-
ri nostro refusus, pectori”. Imádkozunk 
tehát azért, hogy a Szentlélek eljöjjön 
hozzánk és általunk. Más szavakkal: Az 
Egyházat nem tudjuk csinálni, csak azt 
tudjuk másokkal tudatni, amit ő tett. 
Az Egyház nem a mi „csinálásunkkal” 
kezdődik, hanem Isten cselekvésével 
és beszédével. Az apostolok sem né-
hány összejövetel után mondták: Most 
akkor megcsináljuk az Egyházat. Nem 
egy alkotmányozó közgyűlés formájá-
ban dolgoztak ki egy alkotmányt. Nem, 
hanem imádkoztak, és imádkozva vár-
tak, mert tudták, hogy egyedül Isten 
tudja megteremteni Egyházát, hogy 
Isten az első cselekvő: Ha Isten nem 
cselekszik, akkor a mi dolgaink csak a 
mieink, és elégtelenek; csak Isten ta-
núsíthatja, hogy ő az, aki beszél és be-
szélt. Pünkösd az Egyház létrejöttének 
előfeltétele: Azért, mert Isten előbb 
cselekedett, azért cselekedhetnek vele 
és jelenlétével az apostolok, így teszik 
jelenvalóvá, amit ő tesz.
 Isten beszélt, és a beszélt a hit 
perfektuma, ami mindig egyben je-

Isten örömet ajándékoz
Az alábbiakban XVI: Benedek pápa szinódusi elmélkedését közöljük, melyet a 
pápa fejből mondott.
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len is: Isten perfektuma nem csupán 
egy múltidő, hanem mert valódi múlt, 
önmagában hordozza a jelent és a jö-
vőt. Isten beszélt – ez azt jeleni: ő 
beszél. És ahogyan akkoriban csak Is-
ten kezdeményezésére jöhetett létre 
az Egyház, válhatott nyilvánvalóvá az 
Evangélium – a tény, hogy Isten be-
szélt és beszél –, ugyanígy ma is csak 
Isten tud kezdeni. Mi csak együttmű-
ködni tudunk, de a kezdetnek Istentől 
kell jönnie. Ezért nem csak formalitás, 
hogy minden nap imádsággal kezdjük 
összejöveteleinket: ez felel meg a va-
lóságnak. Csak Isten előttünk haladá-
sa teszi lehetővé a mi haladásunkat, a 
mi együttműködésünket, ami mindig 
együttműködés, sohasem a mi egye-
düli döntésünk. Ezért fontos mindig 
tudni, hogy az első szó, az igazi kez-
deményezés, az igazi cselekvés Isten-
től jön, és csak amennyiben belesimu-
lunk ebbe az isteni kezdeményezésbe, 
amennyiben ezt az isteni kezdeménye-
zést kérjük, így válhatunk mi is – vele 
és benne – evangelizátorokká. Mindig 
Isten a kezdeményező, és csak ő adhat 
pünkösdöt, ő hozhatja létre az Egyhá-
zat, s mutathatja meg nekünk jelen-
létének valóságát. Másfelől mégis azt 
akarja ez az Isten, aki mindig a kezdet, 
hogy mi is együttműködjünk vele. A mi 
tevékenységünket is be akarja vonni, 
hogy a cselekvés úgymond istenembe-
ri legyen, Istentől teremtett, de a mi 
együttműködésünkkel, és a mi létünk 
és egész tevékenységünk bevonásával.
 Amikor tehát nekilátunk az új evan-
gelizációnak, akkor ez mindig együtt-
működés Istennel, ami Istennel alkot 
egy egészet, az imára és valódi jelen-
létére alapozva.
 A mi cselekvésünket, ami Isten 
kezdeményezéséből következik, a him-
nusz második versszaka mutatja be: 
„Os, lingua, mens, sensus, vigor, con-
fessionem personent, fl ammescat igne 
caritas, accendat argor proximos”. Itt 
két sorban két döntő főnévvel találko-
zunk: „confessio” az első sorokban és 
„caritas” a másik két sorban. A „con-
fessio” és a „caritas” az a két forma, 
amelyekben Isten bevon minket, cse-
lekvésre indít minket, vele, benne és az 
emberiségért, a teremtésért: „confes-
sio” és „caritas”. És igék vannak hozzá-
rendelve: az első esetben „personent”, 
a másodikban pedig a „caritas”-t, ame-
lyet megvilágít a tűz, a láng, a meg-
gyújt, és az éget szó. Nézzük az 
elsőt: „confessionem personent”. A hit-
nek van egy tartalma. Isten megosztja 

magát, de Istennek ez az énje igazán 
Jézus alakjában mutatkozik meg, amit 
megvilágít a hitvallás, amely a szüle-
tésről, a szenvedésről, a keresztről és 
a feltámadásról tudósít.
 Istennek ez az egész kinyilatkozta-
tása egy személy: Jézus, a szó, amely 
nagyon konkrét tartalommal rendelke-
zik, amit a „confessio” fejez ki. Az első 
pont tehát, hogy be kell lépnünk ebbe 
a hitvallásba, engednünk kell, hogy ez 
a hitvallás egészen átjárjon bennünket, 
azért, hogy – amint a himnusz mond-
ja – bennünk és általunk „personent”. 
Itt fontos egy kis fi lológiai dologra is 
felfi gyelni: A kereszténység előtti latin-
ban nem „confessio”-t mondtak volna, 
hanem „professio”-t (profi teri). Ez any-
nyit jelent, mint egy dolgot pozitívan 
bemutatni. A „confessio” szó azonban 
a bírósági helyzetre utal, a perre, ahol 
az ember megnyílik és vallomást tesz. 
Más szóval, a „confessio”, a hitvallás, 
amely a keresztény szóhasználatban 
a „professio” helyére lépett, magában 
hordozza a martirológiai vonást, a ta-
núskodást a hittel szemben ellensé-
ges hatóságok előtt, a tanúságtételt a 
szenvedés és az életveszély helyzetei-
ben is.
 A keresztény hitvallás lényeges 
része a szenvedésre való készség: ez 
nagyon fontosnak tűnik nekem. A Cre-
do-nk „confessio”-jának lényegéhez 
tartozik a passióra, a szenvedésre, sőt 
az élet odaadására való készség is. És 
éppen ez garantálja a hitelességet: A 
„confessio” nem olyan valami, amiről 
akár le is mondhatunk; a „confessio” 
feltételezi az életem odaadására és a 
szenvedés elfogadására való készsé-
get. Éppen ez a „confessio” próbája. 
Látható, hogy a „confessio” nekünk 
nem egy szó, hanem több a fájdalom-
nál, több mint a halál. A „confessio”-ért 
megéri valóban szenvedni, a halálig 
szenvedni. Aki ezt a „confessio”-t teszi, 
megmutatja így, hogy az, amit meg-
vall, valóban több az életnél: ez maga 
az élet, a kincs, az értékes és végtelen 
igazgyöngy. Éppen a „confessio” szó 
martirológiai dimenziójában ragyog fel 
az igazság: Csak egy valóság hitelesí-
ti, amiért megéri szenvedni, ami maga 
erősebb a halálnál, és ami megmutat-
ja, hogy ez egy olyan  kezemben lévő 
igazság, hogy nagyobb biztonságban 
vagyok, hogy az életemet „hordozom”, 
mert ebben a hitvallásban találom meg 
az életet.
 Most lássuk, hogy hová kell ennek 
a hitvallásnak behatolnia: „Os lingua, 

mens, sensus, vigor”. Szent Pál apos-
toltól tudjuk (Róm 10), hogy a hitvallás 
helye a szív és a száj: A szív legmélyén 
kell hogy legyen, de nyilvánosságra 
is kell jutnia; a hitet, amit a szívünk-
ben hordozunk, nyilvánosan kell meg-
vallanunk: Sosem csupán egy szívben 
meglévő valóság, hanem törekszik a 
megosztásra, a világ szeme előtt való 
megmutatkozásra. Így meg kell tanul-
nunk a szívünkben valóban a „hitval-
lástól” úgymond átitatottá lenni – így 
formálódik a szívünk – és a szívből 
kiindulva az Egyház nagy történelmé-
vel együtt meg kell találnunk a szót 
és a bátorságot a szó kimondására, 
és a szó, amely a mi jelenünkre utal, 
a „hitvallás” mégis mindig ugyanaz. 
„Mens”: a „hitvallás” sosem csak a szív 
és a száj dolga, hanem az értelemé 
is; át kell gondolni, és így – átgondol-
va és értelemszerűen megfogalmazva 
– érint meg másokat. Ez mindig felté-
telezi, hogy a gondolkodásom valóban 
a hitvallásban gyökerezik. „Sensus”: a 
„confessio” nem csupán valami elvont 
és intellektuális dolog, hanem át kell 
itatnia életünk érzékeit is. Szent Ber-
nát azt mondta nekünk, hogy Isten a 
kinyilatkoztatásban, az üdvösségtörté-
nelemben megadta érzékeinknek azt 
a lehetőséget, hogy lássuk, megérint-
sük, ízleljük a kinyilatkoztatást. Isten 
már nemcsak tisztán lelki: Belépett 
az érzékek világába, és érzékeinket 
el kell hogy töltse Isten valódi szava 
szépségének élvezete. „Vigor”: Ez lé-
tünk életereje és egy valóság jogereje. 
Minden életerőnket és erőnket át kell 
hogy hassa a „confessio”, amelynek va-
lóban „personare” kell; Isten dallama 
kell hogy megadja a hangot egész lé-
tünknek.
 A „confessio” úgymond az evange-
lizáció első oszlopa, a második pedig a 
„caritas”. A „confessio” nem elvont, ha-
nem maga a „caritas”, a szeretet. Csak 
így lehet valóban az isteni Igazság ra-
gyogása, ami igazságként elválasztha-
tatlan a szeretettől. A szöveg nagyon 
nagy szavakkal írja le ezt a szerete-
tet: tűz, láng, ami lángra lobbant má-
sokat. Van egy szenvedély, amelynek 
a hitünkből kell kisarjadnia, amelynek 
a szeretet tüzévé kell válnia. Jézus azt 
mondta nekünk: Azért jöttem, hogy tü-
zet hozzak a földre, mennyire várom, 
hogy lobogjon! Órigenész őrizte meg 
nekünk az Úr egyik mondását: „Aki kö-
zel van hozzám, közel van a tűzhöz.” A 
keresztény nem lehet langyos. A Jele-
nések könyve azt mondja, hogy ez a ke-
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resztényekre leselkedő legnagyobb ve-
szély: nem nemet mondani, hanem egy 
nagyon langyos igent. Éppen ez a lan-
gyosság teszi a kereszténységet hitel-
telenné. A bennünk lévő hitnek a szere-
tet tüzévé kell alakulnia, amely valóban 
lángra lobbantja egész létünket, létünk 
nagy szenvedélye lesz, és így lobbant-
ja lángra felebarátainkat. Így halad az 
evangelizáció: „Accendat ardor proxi-
mos”, hogy az igazság szeretetté váljon 
bennem, a szeretet pedig mint egy tűz 
lobbantson lángra másokat. Csak akkor 
növekszik az evangelizáció, az Evangé-
lium jelenléte, ami már nemcsak szó, 
hanem megélt valóság, ha a szeretettől 
lángra lobban a másik is.

 Szent Lukács írja le, hogy pünkösd-
kor, az Egyház isteni alapításakor a 
Szentlélek volt az a tűz, amely megvál-
toztatta a világot; mindenesetre nyelv 
alakú tűz, vagyis tűz, amely ugyanak-
kor értelmes is, amely Lélek, ami meg-
értés is; tűz, amely a „mens”-hez, a 
gondolkodáshoz kapcsolódik. És éppen 
ez az intelligens tűz, ez a „sobria ebrie-
tas” jellemző a kereszténységre. Tud-
juk, hogy az emberi kultúra kezdetén 
ott találjuk a tüzet; a tűz világos, me-
leg, átváltoztató erő. Az emberi kultúra 
abban a pillanatban kezdődik, amikor 
az ember meghódítja a tüzet, és tüzet 
tud gyújtani. A tűzzel képes rombolni, 
de a tűzzel át tudja alakítani és meg 

tudja újítani a dolgokat. Isten tüze át-
változtató tűz, a szenvedély tüze, ami 
bizonyára sok mindent lerombol ben-
nünk, de ami elvisz Istenhez, tűz, 
ami mindenekelőtt átalakít, megújít, 
és emberségünk újdonságát teremti, 
amely Istenben lévő világosság lesz.
 Így végül csak az Urat kérhetjük, 
hogy a „confessio” mélyen gyökeret 
verjen és tűzzé legyen bennünk, amely 
lángra lobbant másokat; így lesz jelen-
létének tüze és velünk voltának újdon-
sága valóban láthatóvá, és a jelen és 
jövő erejévé.
 Forrás: A Veszprémi Érsekség honlapja, 

fordította: dr. Csernai Balázs atya 

Az Új Evangelizációról szóló szinódu-
son Rómában sok időt töltöttünk azzal, 
hogy az üdvösségről beszélgettünk. 
Egyrészt azt gondolom, hogy ez nem 
túl meglepő, hiszen Jézus Megváltóként 
jött el és az örök üdvösség jó hírét kí-
nálta fel nekünk. Másrészt azonban ez 
meglepő, hiszen, miként azt a szinódus 
néhány résztvevője kissé kiábrándí-
tóan megjegyezte, manapság az Egy-
ház igen ritkán beszél az üdvösségről, 
ha egyáltalán beszél róla, mivel az üd-
vösséget ma legtöbben természetes-
nek vesszük vagy úgy gondoljuk, hogy 
nincs is szükségünk rá. 
 Gondolkozzunk csak el erről… mi-
ért van egyáltalán szükségünk erre az 
új evangelizációra? Azt hiszem azért, 
mert a hitünk elbágyadt vagy, mert 
teljesen el is vesztettük a hitet! Miért 
vált lazává a hitünk vagy miért vesz-
tettük el? Mert azt gondoljuk, nincs rá 
szükségünk! Nincs szükségünk Jézusra 
vagy az Ő Egyházára, mert nem kell 
nekünk az, amiért Ő eljött: hogy örök 
életet, azaz üdvösséget adjon nekünk. 
„Azért jöttem, hogy életük legyen, és 
bőségben legyen.”
 Krisztus és az Ő Egyháza az üdvös-
ségért van, a lelkek üdvösségéért. Mi 
a csudáért ne akarná valaki Jézus és 
az Ő Egyháza által felkínált örök éle-
tet? Vagy azért nem, mert azt gondol-
ja, hogy a maga erejéből is meg tudja 
szerezni – más szavakkal, hogy meg 
tudja menteni magát (ami Pelagius ősi 
eretneksége) – vagy azért, mert any-
nyira olcsón adják, hogy azt gondolja, 

biztos lehet az elnyerésében, és szinte 
nincs is szüksége segítségre Jézustól 
vagy az Ő Egyházától.
 Mindezt nemcsak azért hozom fel, 
mert a szinódus izzó témája volt, ha-
nem azért is, hogy elgondolkodjunk az 
örök üdvösségről. Isten olyan szen-
vedélyesen akarja, hogy mindnyá-
jan üdvözüljünk, hogy egyszülött Fiát 
küldte el, hogy megmentsen minket, 
megossza velünk az örök életet és el-
nyerje nekünk az üdvösséget halálával 
és feltámadásával. Azonban, amikor 
Jézust arról kérdezték, hogy kevesen 
vannak-e azok, akik üdvözülnek, nem 
nyugtatott meg minket, mondván, 
hogy aggodalomra semmi ok, majd-
nem mindenkinek sikerülni fog. Ezt 
mondta: „Igyekezzetek a szűk kapun 
bejutni, mert mondom nektek, sokan 
akarnak majd bemenni rajta, de nem 
fognak tudni.” (Lk 13,23-24)
 Egy másik alkalommal világos-
sá tette: „A szűk kapun menjetek be! 

Tágas a kapu és széles az út, amely a 
romlásba visz - sokan bemennek raj-
ta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely 
az életre vezet - kevesen vannak, akik 
megtalálják.” (Mt 7,13-14)
 Tudjuk, hogy Jézus nem örült ennek 
a helyzetnek. Tudjuk, hogy sírt, amikor 
azoknak a sorsára gondolt, akik kitar-
tanak a széles úton. (Lk 19, 41) Vágyik 
arra, hogy megmutassa nekünk az ir-
galmát, de először nekünk magunknak 
kell felismernünk, hogy irgalomra szo-
rulunk, és meg kell aláznunk magunkat 
ahhoz, hogy elnyerjük az irgalmat: bo-
csánatot kell kérnünk és el kell kötele-
ződnünk arra, hogy Krisztust követjük 
az Ő Egyházában.
 Tehát újra el kell fogadnunk ezt 
a száraz tényt, mert manapság úgy 
élünk, mintha mindenki automatikusan 
és rögtön, egyenesen a Mennyország-
ba kerülne. De ez nem így van. Isten, 
a mi Atyánk senkire sem erőlteti rá az 
üdvösséget. Elutasíthatjuk Őt. Attól 
tartok, sokan így is tesznek közülünk. 
És találják ki, miben áll az, hogy elfo-
gadjuk az üdvösségre való meghívást! 
Abban, hogy elfogadjuk Jézust az Egy-
házban és az Egyház által.
 Igen, igaz, hogy a második vatikáni 
zsinat azt tanítja, hogy bizonyos felté-
telek mellett az evangélium ismerete 
nélkül is lehetséges üdvözülni, de azt 
is világosan tanítja (Lumen Gentium 
16), hogy ezek a feltételek ritkán állnak 
fent, és hogy „igen gyakran” az embe-
rek bezárják a szívüket Isten kegyelme 
előtt, mert ilyen irányban befolyásolja 

Pünkösd missziója
Krisztus és az Ő Egyháza az üdvösségért van
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őket a kultúra, annak a hazugságai és 
a saját bűneik.
 Pár hónapja, amikor konzultációkat 
folytattam az új evangelizáció miben-
létéről, egy elmés és sikeres marketing 
szakember megjegyezte: „Meg kell ha-
tározniuk, mi a termékük! Önöket, akik 
ott az Egyházban vannak, eladóknak 
tekintik! Hát akkor mi is az, amit árul-
nak? Ha az embereknek szükségük lesz 
a „termék”-ükre, akkor majd jönni fog-
nak!” Az Egyház „terméke” – elnézést 
a marketinges kifejezésért – egy Sze-
mély, Jézus, Aki a Megmentőnk, Aki az 
örök életet ajánlja fel nekünk! Egyes 
protestáns egyházak láthatóan tisztá-
ban vannak ezzel! A Katolikus Egyház 
növekvő, zsongó részei Afrikában és 
Ázsiában biztos, hogy felismerik ezt! 
Ezért vannak tele a templomaik.

 De mi, akik itt vagyunk, nem ismer-
jük fel! Megvonjuk a vállunkat, kösz, 
nem! Kinek kell egy megváltó? Nekem 
nem. Köszönöm, meg tudom menteni 
magam! Nincs szükségem az Egyházra 
sem, a szentségekre vagy Jézus irgal-
mára sem, mert számomra automati-
kusan biztosítva van a Menny. Úgyhogy 
hagyjanak békén…
 Állandó veszélyhelyzetünkben fi -
gyelmen kívül hagyjuk Jézusnak és az 
Ő Egyházának világos és erős tanítá-
sát: halálunk pillanatában az örök Bíró 
elé állunk, és a Menny nem lesz be-
biztosítva. Ez a félelmetes tapasztalat 
újra meg fog ismétlődni, amikor a Bíró 
az idők végezetével újra eljön az utol-
só ítéletkor. Ez az evangélium üzene-
te, akár tetszik, akár nem. Ahogy szt. 
Ferenc mondta: „Néha mosolyra indít 

az evangélium, de máskor megreme-
gek tőle.” Ezt éljük át mi is, amikor az 
elhunyt hívekért imádkozunk, és saját 
halandóságunkról elmélkedünk.
 Csak ennyit tudok: Örökké aka-
rok élni! Örök életet akarok! Akarom 
a Megváltást! A Mennyországba aka-
rok kerülni! Egyedül nem megy! Szük-
ségem van egy Megváltóra! Az Atya-
isten küldött nekem Megváltót: Jézus a 
neve! Hogyan találkozom Jézussal? Ho-
gyan kapok részt az örök élet ajándé-
kából, melyet ő hozott? Az Egyházban 
és az Egyház által! Ez az evangélium 
üzenete; ez az új evangelizáció.

Timothy Dolan, New York-i bíboros, érsek
Forrás: www.cny.org

Fordította: Tobisch Márta SSS

Jelenleg százmillió keresztény szen-
ved üldözést szerte a világon, 2000-
2010 között egymillió Krisztus-követő 
halt vértanúhalált, és 270-en lesznek 
mártírok minden 24 órában.
 Ezzel a felsorolással kezdte Stá-
gel Bence KDNP-s képviselő, az Ifjú-
sági Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) elnöke a 21. századi keresz-
tényüldözésről szóló konferenciát a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi 
karának dísztermében.
 Csak az elmúlt évben több, mint 
százezer katolikus szenvedett vérta-
núságot Krisztusért – a Magyar Kurír 
adatai szerint. Európa, Amerika terü-
letén állásukat vesztik keresztények, 
mert ragaszkodnak keresztény identi-
tásuk külső jeleihez, pl. kis kereszthez 
a nyakukban. Sportolóknak tiltják meg, 
hogy a verseny kezdete előtt keresztet 
vessenek, vagy győzelem után nyilvá-
nosan hálát adjanak.
 Ez az idők jele, amire oda kell fi -
gyelnünk, amivel kapcsolatban újra 
meg újra fel kell tennünk a kérdést: 
Mire tanítasz bennünket, Uram? Mire 
akarsz felkészíteni? Szent Pál szerint 
„az üldözésből mindenkinek kijut, aki 
buzgón akar élni Krisztus Jézusban”. (2 
Tim 3,12) Tehát a normális Krisztus-kö-
vető élet része az üldöztetés. Mi pedig 
olyan sokszor jogot formálunk arra, 
hogy okosan legyünk keresztények - 
amíg együtt vagyunk, amíg közösen 
dicsőítünk, amíg nem kell a magán-
életünkre, házasságunkra, munkánkra 

Boldogok, akiket üldöznek Jézusért

alkalmaznunk ebben a fogyasztói tár-
sadalomban az Evangélium útját, aho-
gyan azt a Tanítóhivatal elénk adja.
 Úgy tűnik nekem, mintha mi még 
az Isten-halál után félő apostolokkal 
imádkoznánk és várakoznánk, hogy 
valóban eltöltsön bennünket az Erő 
a Magasságból. S igen, persze, meg-
tapasztalunk imameghallgatásokat, 
gyógyulásokat is; mégis, mintha szük-
ségünk lenne valami új erő kiáradásra 
ahhoz, hogy a hegyeket mozgató hit, a 
bizonyosságot adó remény és a győzel-
mes szeretet emberei lehessünk.
 Az apostolok a Szentlélek kiáradá-
sakor a bátor tanúságtétel erejét kap-
ták, és örömmel vették, hogy hatósá-
gok elé hurcolva tanúságot tehettek az 
Úrról. A Lélek adta az erőt a szó, a tett, 
a vér tanúságtételére, s nyitotta meg 

szemüket, hogy - Istvánhoz hasonlóan 
- lássák a megnyílt eget és Jézust a 
Mindenható jobbján.
 Gyógyulások, jelek történhetnek 
különfél erők hatására. De senki sem 
mondhatja, hogy „Jézus az Úr, hacsak 
nem a Lélek által”. Senki sem képes 
hátrányt vállalni, életét adni, vérét on-
tani katolikus hithűsége miatt, hacsak 
nem a Lélek által.
 Hiszem, hogy a Szentlélek vezetett 
a Szociális Testvérek Társaságába, 
melynek teológiai célja a Szentlélek 
Úristen imádó tiszteletének terjesz-
tése. Belépésem (1960) óta örömmel 
imádkoztam napról napra a közössé-
gi Szentlélek-hívó imákat. Mégis átél-
tem, hogy a hetvenes évek közepére, 
amikor már a rám bízott fi atalokat is 
kezdték kihallgatni, és a „jó katoliku-
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sok” csóválták a fejüket, hogy minek 
ez a „szerzetesdi játék”, legyek csak 
egyszerűen keresztény – éreztem, 
hogy már nem sokáig fogom bírni. S 
akkor tört át köztünk, bennünk, ben-
nem új erővel a Szentlélek, ahogyan 
az első pünkösdkor, ahogyan alapító 
testvéreink életében, és kent fel a hit 
új erejével, szabadsággal. A hit öröme 
és ereje adott lelkierőt a kihallgatások 
idején, adta meg a szabadságot, hogy 
inkább kell engedelmeskedni Isten 
hívásának, mint a hatalmasok tiltá-
sainak. Igen, tapasztaltunk meg gyó-
gyulásokat is, de nagyobb tapasztalat 
volt, hogy megvallhattuk, kihez tarto-
zunk, s vállalhattuk az ebből származó 
hátrányokat, pl. állásvesztést - de azt 
is, hogy hogyan nyit ki az Úr egy kiska-

put vagy ablakot ott, ahol becsapódik 
egy ajtó. 
 Nem „használom” a Lelket, nem 
birtokolom a Szentlelket, sem a kariz-
mákat - az Egyház annak a birtokosa. 
De átadtam magamat, átadtuk magun-
kat az Ő szolgálatára, ezért szabadon 
élek a Lélek ajándékaival, ott, ahová ál-
lít. S ezt tartja ébren a mindennapi reg-
geli imánk könyörgése: Engedd, Uram, 
hogy csekélységem és méltatlanságom 
mellett is, ellenére is, készséges eszkö-
ze legyek a mai napon a Szentléleknek, 
teljesüljön bennem, általam akaratod, 
az Egyházban, a hazában és a társada-
lomban!!
 Hölvényi György egyházügyi állam-
titkár megkülönböztette egymástól a 
vallási üldözést és a diszkriminációt, 

mivel a kettőt más módszerrel kell ke-
zelni. Mint mondta: ha nincs más meg-
oldás, képesnek kell lennünk arra, hogy 
befogadjuk az üldözött keresztényeket, 
akik sokkal nagyobb bajban vannak, 
mint mi. Igen, kell küzdeni az új keresz-
tényüldözés ellen, kell imádkoznunk az 
üldözőkért és üldözöttekért, de szem-
besülnünk kell az ebben rejlő felszólí-
tással, éppen a hit évében. Kérjük az 
Urat, ne tegyen ki bennünket, hitünket 
az erőnket meghaladó próbatételnek, 
de adja a pünkösdi Lelket, erősítsen 
meg bennünket, hogy aztán bármit te-
hessen velünk, hogy kinyilvánulhasson 
az Ő szentsége, dicsősége rajtunk, ki-
csinyeken, törékenyeken, életünk ta-
núságtételén át. Amen.
     Sztrilich Ágnes SSS                                                                                                                                             

Ismeretes Urunk fi gyelmeztetése az 
idők végéről: „Vigyázzatok, nehogy el-
nehezedjék szívetek a mámorban, a 
tobzódásban meg az élet gondjaiban, 
és készületlenül érjen benneteket az a 
nap, mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a 
föld színének minden lakójára. Virrasz-
szatok hát és imádkozzatok szüntele-
nül, hogy megmeneküljetek attól, ami 
majd bekövetkezik, és megállhassatok 
az Emberfi ának színe előtt” (Lk 21,34-
36). „Legyetek hát készen, mert az Em-
berfi a abban az órában jön el, amelyik-
ben nem is gondoljátok!” (Mt 24,44). 
„Legyetek hát éberek, mert nem tud-
játok sem a napot, sem az órát” (Mt 
25,13). Ez a fi gyelmeztetés két dolgot 
foglal magában: 1.) a végítélet bizo-
nyosságát, 2.) az időpont bizonytalan-
ságát. Állandóan készen kell lennünk, 
mert az Úr bármikor érkezhet. „Azt a 
napot vagy órát senki sem tudja, az ég 
angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak 
az Atya” (Mk 13.32). „Az Úr napja úgy 
érkezik el, mint éjjel a tolvaj” (1 Tessz 
5,2).
 Az emberi kíváncsiság mindig meg-
próbálja betölteni az űrt, amely a tör-
ténelem végén tátong, így tett már a 
bibliai időkben is, ezért kellett Pál apos-
tolnak fi gyelmeztetnie a tesszaloniki hí-
veket: „Se lelki kinyilatkoztatás, se ál-
lítólag tőlünk eredő mondás vagy levél 
ne ijesszen meg benneteket, mintha az 
Úr napja már küszöbön állna” (2Tessz 
2,2). Ezek az ijesztgetések folytono-
san meg-megújulnak, nemcsak szek-
tás propaganda formájában, hanem a 

katolikus Egyházon belül is, állítólagos 
magán-kinyilatkoztatások alakjában. 
 Jellemző a mostanában A Nagy Fi-
gyelmeztetés címen terjesztett irat. Aki 
ért a lelkek megkülönböztetéséhez, rö-
vid betekintéssel megállapíthatja, hogy 
ez nem lehet Isten üzenete. Jézus így 
beszél benne: „Kérlek benneteket, kö-

„Isten a kevélyeknek ellenáll, az aláza-
tosaknak azonban kegyelmet ad” (Jak 
4,6). A nagyon rendkívüli szerző ezt el-
lenkezőjére fordította. Részemről, ezt 
olvasva, már dobom is el a könyvét. 
 De hogy döntő bizonyítékot lás-
sunk, még egy idézet: „Felkérem min-
dannyiatokat, hogy imádkozzatok az 
én bátor pápámért, az utolsó igaz pá-
páért”. Ismét üzenem a fordítónak, 
hogy a helyes igealak itt: felkérlek. De 
a csattanó az „utolsó igaz pápa”. Ha 
ez az üzenet Istentől való, akkor ki-
nyilatkoztatást kaptunk arról, hogy a 
következő pápa már hamis pápa lesz. 
Ez sátáni hazugság. Ellenkezik az Úr 
szavával: „Péter vagy, erre a sziklára 
építem egyházamat, s az alvilág kapui 
sem vesznek rajta erőt” (Mt 16,18). Már 
Boldog II. János Pál pápa alatt is voltak 
olyan borzongások, hogy a következő 
pápa nem lesz hiteles (állítólagos Má-
ria-üzenetekben). Ez nem jött be, hát 
az ördög most a legközelebbi pápában 
akarja megingatni bizalmunkat. Kato-
likus olvasó, még most sem dobod el 
a könyvet? Igaz, a mű tele van meg-
térésre és hitre való biztatással. „A sá-
tán is a világosság angyalának tetteti 
magát” (2Kor 11,14) – közben azonban 
elhelyezi aprócska taposóaknáit. 
 Nem folytatom az állítólagos üzene-
tek elemzését. Tele vannak hisztéria-
keltéssel. Csak idézem Székely János 
püspök atyát:
 »Minden olyan magán-kinyilatkoz-
tatás, amelyik időpontokat jósol meg, 
és végső események konkrét ide-

Kis fi gyelmeztetés

„ ,

Nem ismerjük őt sem 
az evangéliumból, sem 
imáinkból? Képesek va-
gyunk határozott férfi -

hangját összetéveszteni 
az utcasarkon kéregető 
vénasszony hangjával? 

nyörgöm hozzátok ... Könyörgöm, higy-
gyetek.” Miközben üzenem a fordítónak, 
hogy a könyörög nem ikes ige, kérdem 
az olvasót, vajon ez-e Jézus hangja? 
Ennyire nem ismernénk? Mindig a bi-
zonyosság fehéren izzó középpontjából 
beszél, teljes öntudattal. Nem ismerjük 
őt sem az evangéliumból, sem imáink-
ból? Képesek vagyunk határozott fér-
fi hangját összetéveszteni az utcasar-
kon kéregető vénasszony hangjával? 
Bezzeg az írás szerzőjének aztán van 
öntudata! Jézus állítólag ezt mondja 
neki: „Te erős vagy gyermekem, és na-
gyon rendkívüli”. Nem elgondolkodtató 
ez egy kicsit? Én nem vagyok nagyon 
rendkívüli, de nagyon rendkívülinek 
találom az ilyen magán-kinyilatkozta-
tást, amely alázat helyett gőgre tanítja 
szócsövét. Azt hallottam valahol, hogy 
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jét akarja meghatározni, ellentmond 
Krisztus szavainak. A végső esemé-
nyek időpontját senki sem ismeri, csak 
az Atya! A Nagy fi gyelmeztetésről szóló 
állítólagos üzenetekben viszont ezt ol-
vassuk: „Még ebben az évben…”; vagy 
másutt: „pár hónapotok van hátra”. 
Ezek a kijelentések nyilvánvalóan el-
lentétesek azzal, amit az evangélium 
tanít.«
 Kicsit tovább is mennék. Az idők 
végét nem szabad időpontként kezel-

ni (éppúgy, ahogy az idők kezdetét, a 
teremtést sem). Ha időpontként kezel-
jük, belehelyezzük az időbe, márpedig 
az idők vége éppen azt jelenti, hogy a 
történelem és univerzum eddigi ideje 
megszűnt. Az Úr második eljövetele 
nem olyan esemény, amely akár törté-
nelmi, akár kozmikus paramétereinkbe 
beleférne. „Az egek erői megrendül-
nek” (Lk 21,26), a világegyetem eddi-
gi fi zikája érvényét veszti, új ég és új 
föld következik. A fi zikai és humán uni-

verzum belezuhan a mennybe fölment 
Jézus dicsőségébe. Ott radikálisan át-
alakul. 
 Ezt persze nem tudjuk elképzelni. 
De ne is próbáljuk elképzelni. A Biblia 
apokaliptikus képei csak szimbólumok, 
emberi nyelven fejezik ki a kifejezhe-
tetlent. „Szem nem látta, fül nem hal-
lotta, emberi szív föl nem fogta, amit 
Isten azoknak készített, akik őt szere-
tik” (1Kor 2,9). 

dr. Kovács Gábor

Sokunk örömére plébániádon túl, messzire hallatszik 
hangod lelkigyakorlataid, lelki könyveid, Mária Rá-
diós tanításaid révén. Bevezetőben kérem, mesélj rö-
viden az elhívásodról!
Tizenhét évesen értettem meg, hogy 
mi a hivatásom. Érettségi után jelent-
keztem a veszprémi püspöknél egy-
házmegyés papnak, aki felvett és Bu-
dapestre küldött tanulni. Harmadév 
közepén otthagytam a tanulmányokat, 
de az Úr utánam jött és megértette ve-
lem, hogy mit jelent a „gyengeségben 
rejlő erő” és azt, hogy „minden kegye-
lem”. Az üldözések fi zikai betegséget, 
az állandó szervezés, akciózás pedig 
lelki kiégést hozott az életemben, mivel 
elmaradt az ima és a Jézussal való élő, 
személyes kapcsolat. A pappá szente-
lésem után egy évvel újjászülettem. 
Meggyógyultam fi zikailag, lelkileg és 
betöltött a Szentlélek. 
Tudom, naponta hosszabb időt töltesz szentségimá-
dással. Mi a jelentősége a szentségimádásnak életünk-
ben és szolgálatunkban?
Pár évnyi karizmatikus lángolás után 
felfedeztem a Szentségimádást. 1986. 
szeptember 18-án térdeltem le először 
és kezdtem el a csendes „semmitte-
vést”. Azóta ez lett az egyik kiapadha-
tatlan forrása papi hivatásomnak.
Akik szeretik egymást, azok szeretnek 
együtt időzni. A naponkénti csendben 
felfedeztem, mit jelent a Jézussal való 
barátság és az a szenvedélyes szere-
tet, ami a Szentháromság belső élete. 
Megengedtem Nekik, hogy bevonjanak 
ebbe a szenvedélyes szeretetbe. Visz-
szatekintve olyannak látom a papsá-
gomat, mint a folyóvíz mellé ültetett 
fát, amely idejében megtermi azokat 
a gyümölcsöket, amikre éppen az egy-
háznak és személyesen nekem szüksé-

günk van. Isten az élet forrása. Egyre 
inkább ezt látom az Egyházban is. Jé-
zus nem lelkipásztori programot adott 
első követőinek. Tanítványává tette 
őket, és megkapták a Szentlelket. 
Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hi-
tet.” Lk 17,5. Mi a hitben való növekedés receptje? 
Nincsen recept!  A hitben való növe-
kedéshez legjobban két dolog segít: a 
Gondviselőre való ráhagyatkozás és a 
mennyei Atyának való önátadás külö-
nösen akkor, amikor krízis, kudarc és 
szenvedés ért. A hitben való növekedés 
egyik fokmérője: hol tartok a megbo-
csátásban, az irgalomban és az ellen-
ségszeretet gyakorlásában.
XVI. Benedek pápa lemondása kapcsán sokan szólal-

tak meg sokféle hangnemben. Mi a helyes katolikus 
viszonyulás az Egyház belső történéseihez?
Jézus egyértelművé tette tanítványai 
számára, ha őt üldözik, akkor a követőit 
is üldözni fogják. Ebben nincsen semmi 
új sem a Szentatya, sem  a Krisztust 
követő hívő számára. A meglepő a bol-
dogság és az öröm hiánya egyházunk-
ban.
 A jelenlegi médiából egyházunk-
ra áradó össztűz számomra Jézus és 
a házasságtörő asszony találkozásához 
hasonlít. Jézus meghalt ezért a bűnös 
nőért is, az Egyházáért is. Sem a vádas-
kodásunkkal, sem az önigazolásunkkal 
nem Őt követjük a keresztre. Nagypén-
tek és Húsvét fényében nincs más út 
ma sem, mint meghalni, szeretet- ál-
dozattá tenni önmagunkat azokért is, 
akik keresztre szegeznek bennünket. 
Akik ebben is követik a Mestert,  azok 
adnak helyes választ az „idők jeleire”.
Mitől „karizmatikus” a papi szolgálat? Mik a kariz-
matikus elemek papi szolgálatában?
Minden papi szolgálat karizmatikus! 
A karizmák gyakorlása számomra a 
„székhordásnál”, a szolgáló szeretetnél 
kezdődik. A többi csak ráadás. Három 
„karizmatikus” elemet emelnék ki papi 
szolgálatomból. Első a bizalom, mert 
körülöttünk a világban is és az Egy-
házban is mindent átjár a gyanakvás, 
a bizalmatlanság. A másik az egység 
építése, mert ez olyan ajándék, ami-
re a sátán nem képes. A harmadik pe-
dig a compassió, az együttszenvedés, 
aminek mindig meg kell fi zetni az árát 
saját életünkben az önként vállalt szen-
vedés, az önkiüresítés által.
Mi a karizmatikus lelkiség lényege, főbb jegyei?
Krisztus első „karizmatikus” tanítványa 
Mária volt, akitől döntő dolgokat tanul-

Papjaink Varga László atya
Jelen számunkban a kaposvári Szt. Imre Plébánia plébánosát, Varga László 
atyát faggatjuk.

Fotó: Udvardy Márton
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hatunk, mint karizmatikustól. Ennek 
a lényege, hogy ebben a lelkiségben 
semmi sem „csinálható”.. Mária mindig 
az Úr szolgálólánya maradt. És enged-
te, hogy az ő Igéje szerint történjék 
vele minden. Követte őt, egészen a ke-
resztig. Ezek hitelesítik a karizmatikus 
keresztényt. Minden olyan karizma-
tikus lelkiség, amely nem Krisztusból 
indul ki, hanem magából az imádkozó-
ból, az nem hiteles. Mária tudta, hogy 
Krisztus az emberek minden állapotát 
ismeri, az elhagyatottságot, a vigasz-
talanságot és a kétségbeesést is, s 
hogy ezek az állapotok igazi formái az 

Istennel való találkozásnak. A harma-
dik jellemzője: Isten maga fogadja el 
az imádkozó odaadását, és annak aján-
dékoz minket, aki számára ő ezt jónak 
és helyesnek tartja. Minden karizmati-
kus lelkiség cselekvésben teljesedik ki. 
A hiteles Istenszeretet a felebarátaink 
szeretetében mutatkozik meg. A ke-
resztény lelkiségben pedig minden Jé-
zus Krisztusról szól. Aki az egyházban 
karizmatikus, az mind Krisztusba sze-
relmes, és igyekszik meghalni teljesen 
önmaga számára. 
Milyen fórumokon találkozhatunk Veled?
Kaposváron a Szent Imre templomban 

tizenöt éve tartok háromnapos lelki-
gyakorlatokat minden év augusztu-
sának harmadik hétvégéjén. Ezekből 
eddig tizennégy lelkigyakorlatos könyv 
született és három lelkigyakorlatos fü-
zet. Az egyházközségünk honlapján is 
számos hanganyag és információ talál-
ható.  Több napos lelkigyakorlatot csak 
papoknak, szerzeteseknek, kispapok-
nak tudok vállalni. A többit igyekszem 
Kaposváron, vagy Kaposszentbenede-
ken, a Porta Pacis lelkigyakorlatos ház-
ba megszervezni.
Befejezésül Isten bőséges áldását kérjük életedre és szol-
gálatodra!

 Bartha Angéla a Nemzeti Szolgáló 
Bizottság nevében felkért, hogy legyek 
a Megújulás Lelkes Napok ifjúsági fe-
lelőse. A Lelkes napok egy nagyszerű 
lehetőség a fi atalokat elvezetni Jézus-
hoz, sok fi atal élete változik itt meg év-
ről évre, de a keresztény élet sokkal 
többről szól, mint évi egy táborról. Is-
ten rövidesen megmutatta, hogy nem 
csak egy rendezvény felelősének kell 
lennem, hanem a szolgálatot is vezet-
nem kell. Megígérte, hogy megadja a 
szükséges kenetet. 
 Isten tervét nem tudom egyedül 
megvalósítani. De Isten idejében for-
mál munkatársakat, további vezetőket, 
és lelkes segítők seregét. Most azt a 
négyfős csapatot szeretném bemutat-
ni (a továbbiakban: „team”), akikkel 
együtt vezetjük az Ifjúsági Szolgálatot: 
Végh Zoltán, Zubay Tímea, Néma Do-
minika, Oroszi Ferenc.
 Tudatában vagyunk a felelőssé-
günknek, és érezzük Isten egyértelmű 
elhívását erre a feladatra. Szívünkben 
érezzük Isten fájdalmát a fi atalok hely-
zete miatt. Minden szolgálat alapja az 
imádság, ezért teamünk minden héten 
kijelöl egy imatémát, továbbá minden 
csütörtökön böjtölünk a szolgálatun-

kért, és azért, hogy döntéseink átimád-
kozott döntések legyenek.
 Az elmúlt két év során Isten képzett 
bennünket. Négyből hárman elvégez-
tük a Keresztirány vezetőképzőjét (az 
Erdélyi Karizmatikus Megújulás Ifjúsá-
gi Szolgálata), szereztünk tapasztalatot 
és gyakorlatot sokféle ifjúsági munká-
ban, és sok más alkalmat is megragad-
tunk, hogy felkészült ifjúságvezetőkké 
váljunk. Folyamatosan tanulunk team-
ben dolgozni, teamként fellépni, a fi a-
talok elé kiállni. 
 Ezekben a hónapokban azt éljük 
meg, hogy áttérünk a felkészülő-ta-
pasztalatszerző fázisból az akciódú-
sabb fázisba. Mint Jézus tanítványai 
úgy érezzük felkészültünk. Most kris-
tályosodik ki, hogy mi is az Úr terve, 
és mi az ahhoz vezető út. Egyre gyak-
rabban vagyunk tanúi annak, ahogy Is-
ten eltávolítja az útból az akadályokat, 
megadja a győzelmet a problémák fe-
lett, ajtókat nyit meg, lehetőségeket ad 
a kezünkbe.
 Ifjúsági szolgálatunk célja, hogy 
a fi atalokat elvezessük az üdvösség-
re vezető úthoz, és hogy támogassuk 
őket abban, hogy a keresztény mivol-
tuk hosszútávon fenntartható egzisz-

Merre tart 
az Ifj úsági szolgálat?

tenciális változás legyen. Ennek két 
feltétele, hogy megtérjenek (fogadják 
be Jézust az életükbe, és szülessenek 
újjá Szentlélek által), és  hogy mindvé-
gig kitartsanak. A fi ataloknak szüksé-
gük van arra, hogy valaki összegyűjtse 
őket, értelmet adjon a mindennapjaik-
nak, levegye róluk a fölösleges terhet, 
a félelem helyére békét hozzon, és ez a 
valaki Jézus Krisztus. Ez egyben a kö-
vetkező Lelkes napok témája is. 
 Mert meghívásunk az, hogy össze-
hozzuk az embereket Jézus Krisztus-
sal, és olyan szolgálatot építsünk, ahol 
a fi atalok találkozhatnak Istennel.

Várható országos rendezvé-
nyeink listája:

  Lelkes napok ifjúsági tábor 15-25 évesek-
nek, Vajta, 2013. július 8-13.

  Lelkes napok „előtalálkozó”, 24 órás if-
júsági hétvége, Kecskemét, 2013. április 
12-13.

  „Felsőslelkes” ifjúsági napok 12-15 éve-
seknek, 2013. június 20-23.

  A Megújulás Országos Találkozójának if-
júsági programja 11-16 éveseknek, Buda-
pest, 2013. szeptember 28.

Végh Zoltán

Ifjúsági szolgálat vezetőiként megfogalmazódott bennünk, hogy 
milyen jó lenne, ha a fi atalok Istennel teljes életet élhetnének. 
Ezért az elmúlt fél évben azt kutattuk, hogy mi a mi szolgálatunk 
lényege, hogyan illeszkedik Isten tervébe.
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Még gimnazista éveink alatt – 2007 tá-
ján – több, Istent szolgáló testvéren 
keresztül, lelki napokon, lelkigyakor-
latokon, személyesen és közösségileg 
is megérintett minket a Szentlélek. 
Nagy erővel és tűzzel jött, amiből nagy 
lendületet és lelkesedést kaptunk, így 
kezdtünk el formálódni közösséggé, 
de akkor még két helyszínen, Győr-
ben és Pannonhalmán. Majd egyetem-
re, főiskolára kerülve megfogalmazó-
dott bennünk, hogy szeretnénk ezt a 
közösségi-testvéri életet folytatni, így 
alakultunk meg 17 fővel 2009 nyarán 
Budapesten.
 Eleinte egy kis albérleti lakásban 
gyűltünk össze, úgy, mint az őskeresz-
tények, majd létszámban is növekedve 
kellett új helyszínre költöznünk, így sok 
éve már a Szent Angéla Gimnázium ká-
polnája ad otthont alkalmainknak. (Hála 
a Gondviselésnek és Robi atyának!) 
 Lelkiségünkről: karizmatikus ala-
pokból építkező, keresztény közösség 
vagyunk. Próbálunk nyitottak len-
ni, szabadon megélni azt a keresz-

ténységet, ami Jézus Krisztusra épül. 
Több lelkiségre, imaformára nyitunk, 
a lényeg az, hogy együtt lépjünk Felé, 
egyre inkább gyökeret verve Jézusban, 
növekedve a testvéri szeretetben, gyü-
mölcshozásban. Persze ez nem mindig 
ilyen könnyű, vannak nehézségek, har-
cok, ezért folyton szükségünk van a 
kiengesztelődésre önmagunkkal, egy-
mással és Istennel, ehhez pedig a Lélek 
vezetését keressük.
 Alkalmaink változatosak, de min-
dig van idő az imádságra, dicsőítés-
re, megosztásokra, beszélgetésekre. 
Fontos szerepe van a Szentírásból való 
táplálkozásnak, próbálunk növekedni 
együtt és egyénileg is imaéletünkben, 
ebben sokat segítenek előadóink, lelki 
kísérőink, illetve a közösségi testvérek 
tanúságtételei és buzdításai. Válasz-
ként Isten hívására és igent mondva a 
testvérekre, minden évben lehetőség 
van az elköteleződésre, mely még in-
kább megerősíti kapcsolatainkat.
 Közösségünk az új testvéreket min-
dig szívesen fogadja, így duzzadt lét-

számunk kb 40 főre. Van egy csoport, 
akik Pécsen adják tovább a mosolyo-
kat. A személyesség megőrzése miatt 
több mini csoportban tudjuk egymást 
jobban hordozni. 
 Együtt törekszünk Isten Mosolya 
lenni, Őt vinni, hordozni a világban.
 Mottónk: „Rámosolyogni Istenre, 
visszamosolyogni mindenre! / Rámo-
solyogni mindenre, visszamosolyogni 
Istenre!” Ebben a viszonyban pró-
bálunk mi magunk mindig a Forrás, 
Krisztus felé törekedni, s feltöltődve 
Őt vinni másokhoz. Épp ezért nagyon 
fontosnak tartjuk a szolgálatokat nem-
csak a közösségben, hanem kifelé is. 
Több iskolában tarthattunk lelkinapot, 
lelkigyakorlatot, közösségeket látogat-
tunk meg, szolgálóként jelen voltunk a 
Lelkes Napok tábor szervezésében is. A 
szolgálatok kapcsán nem csak adunk, 
hanem nagyon sokat tudunk épülni, hi-
szen megtapasztalhatjuk, hogy Isten 
vezet és cselekszik bennünk s az Ő or-
szágát építhetjük!
 Isten Mosolyának lenni egy Isten-
nek adott válasz, egy döntés, ami egy 
apró tettben is már megnyilvánulhat, 
amit megélhetsz, bárhol vagy; amikor 
sorban állsz a postán, amikor tömeg 
van a BKV-n, amikor megfogod valaki-
nek az ajtót, amikor egyedül vagy, vagy 
mikor szeretteiddel töltöd az időt… 
 Bárhol. Bármikor, de mindig VELE!
Isten Mosolya: túláradó, teremtő öröm, 
béke, szeretet, mert „Isten nem méri 
szűken a Lelket, amikor adja” (Jn 4,33b)

Látogass el honlapunkra: 
www.pilvaxzenekar.hu/istenmosolya/

Szabó Rita

Az Isten Mosolya Közösségről

Előbb tanítvány, utána apostol
 Miért van az, hogy amikor Jézus el-
küldi a tanítványokat evangelizálni, alig 
ad néhány jó tanácsot, hogy mit és ho-
gyan tegyenek? Nem fura ez, amikor 
mi meg annyit görcsölünk ezen?
 Azt gondolom azért, mert evange-
lizálni egyszerű. Tényleg egyszerű az 
evangélium első hirdetése, rövid idő 
alatt meg lehet tanulni: kb. egy hét. 
Mármint úgy értem, a tanítványok gyor-
san tanulják. Mert észre kell venni: Jé-

Együtt az evangelizációban 
a Szent András Evangelizációs Iskolával

zus csak a tanítványokat küldi misszió-
ba (Mt 10.1.5; Mk 6,7; Lk 9,1; 10.1.23). 
Ott van körülötte a csodálóinak és köve-
tőinek hatalmas tömege – néha ezrek –, 
akik szívesen és érdeklődve hallgatják a 
tanítását, de őket nem küldi. 
 Miért? Mert az evangelizáció egy-
szerű, ha már erősen hasonlítasz Jé-
zusra, de borzasztó nehéz, ha nem. A 
tanítványság ugyanis meglátszik raj-
tunk: ha Isten országa körülöttünk is 
létrejön, mert hasonlítunk a bennünk 
élő Jézusra, akkor az evangelizáció már 
természetes.
 Mozdít a Szentlélek az evangélium 
hirdetésére? Nagyszerű, de ne azzal 
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Bemutatkoznak az Országos Tanács tagjai
Márialigeti Bence

A konferencia dicsőítéssel kezdődött, 
majd kezdő és haladó szekciókon is-
merkedhettük meg az Alpha lényegével 
és a főbb alapelvekkel.
 Arról, hogy hogyan vezessünk Alp-
ha kurzust, az előadás utáni gyakorla-
ti részben kaphattunk ízelítőt. A közös 
ebéd után arról hallhattunk, hogy az 
Alpha hogyan illeszkedik a közösségi 
szolgálatokba, valamint, hogyan indít-
sunk Alpha kurzust, és melyek a főbb 
feladatok az elindításnál. A nap végén 

került sor a Szentlélekkel kapcsolatos 
demonstrációs előadásra, melyet di-
csőítés és imaszolgálat követett.
 Az ország több pontjáról és felekeze-
téből érkező 55 résztvevő visszajelzése 
azt tükrözi, hogy nagy élmény volt ez az 
együtt töltött nap, sok kérdésre kaptak 
választ a színvonalas, humorral fűsze-
rezett előadásokon keresztül, és hitük 
megerősödését is segítette ez a nap.
 A szervezők remélik, hogy a részt-
vevők minél több kurzuson tudják majd 

Alpha konferencia
Az Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány (Alpha Alapítvány) idén is 
megtartotta országos szintű Nemzetközi Alpha Tréningjét január 19-én.

Budapesten élek feleségemmel, Krisz-
tinával és öt gyermekünkkel, akik közül 
a legnagyobb hatodik osztályos. Fele-
ségem tanár én pedig mérnök vagyok 
és a víziközmű szolgáltatás területén 
dolgozom.
Katolikus családban születtem, a val-
lásos nevelkedés útján a szüleim in-
dítottak el. A személyes Istenhitre a 
„véletlen” folytán jutottam el gimna-
zista koromban egy templomi hittanon 
keresztül. Ez a véletlen ugyanis Goro-
ve Lacival és Krisztával hozott össze, 
aminek a folyománya az volt, hogy egy 
nyári lelkigyakorlaton találkoztam az 
Úrral. Még ma is emlékszem sok rész-
letre. A Megújulással is Lacin és Krisz-
tán keresztül kerültem kapcsolatba.

 Talán legtöbbeteknek a Hírlevé-
len (pontosabban Megújuláson:-)) ke-
resztül lehetek ismerős. Még a 90-es 
évek legvégén vettem át a szerkesz-
tését Szulovszky Jánostól. Akkor még 
Wordben készültek a számok, és Marik 
Jóskánál és Erzsinél fénymásoltuk (ill. 
fénymásolta Erzsi) az egyes példányo-
kat. Aztán az idő előrehaladtával, ami-
kor éppen krízisben volt a lap, gondolva 
egy merészet új alapokra helyeztük a 
Hírlevelet. Összeállítottuk a jelenlegi 
szerkesztő és dizájnoló/tördelő csa-
patot és megkapta a lap a mostanihoz 
igen hasonló küllemét és minőségét. 
Amikor Angéla NSZB elnök lett, új len-
dületet kapott a lap.
 Életemet, életünket alapvetően 
meghatározza a közösséghez tartozás 
fontossága, melyet a fi atalkori közös-
ségi élmények alapoztak meg. Gim-
náziumi éveinktől folyamatosan és 
lelkesenjártunk közösségbe. Ezért is 
vettünk, veszünk részt szívesen közös-
ségek szervezésében, életrehívásában, 

és ezért is fontos számunkra, hogy 
gyermekeink is valamilyen közösség-
hez tartozzanak.
 Jelenleg egy házas közösségnek va-
gyunk a tagjai. Ennek a története az, 
hogy házasságunk után felbomlottak a 
korábbi, gyerek és fi atal korunkból ho-
zott közösségeink. Pár évig nem tartoz-
tunk közösséghez, de ennek folyama-
tosan éreztük a hiányát. Egyszercsak 
megértettük az Úr hívását és többekkel 
folytatott beszélgetés után elindítottuk 
jelenlegi házas közösségünket. A tagok 
többféle lelkiségi háttérrel rendelkező 
házaspárok, akik mind azzal a vággyal 
érkeztek, hogy a mindennapjaikban mi-
nél jobban meg tudják élni Jézussal való 
kapcsolatukat. Ez a folyamatos vágy tart 
minket össze nyolc éve és adja az ala-
pot szolgálatainkhoz, melyek leginkább 
a helyi lelkészséghez kapcsolódnak.
Arra vágyom, hogy minél tisztább esz-
köze legyek a Szentléleknek, és ehhez 
kérem a Ti imátokat is.

kezd, hogy akkor fussunk és hirdes-
sük… Nem kevés ember égett ki emi-
att. Vannak evangéliumi törvényszerű-
ségek, melyek közül egy így hangzik: 
Jézus tanítványokat küld evangelizál-
ni. Aki tanítvánnyá válik, előbb-utóbb 
apostollá (vagyis küldötté) is lesz.
 Ki a tanítvány? Jézus azért hív ma-
gához, hogy tanítványa légy: azért le-
gyél vele, hogy lásd hogyan gondolko-
dik, hogyan érez, hogyan imádkozik, 
hogyan barátkozik, hogyan örvendezik 

és szomorkodik, hogy pihen és dolgo-
zik… hogy lásd, hogyan él. A tanítvány 
hivatása ugyanis az, hogy olyanná le-
gyen, mint Mestere. 
 Erről a tanítványságról szól a János 
kurzus a Szent András Evangelizáci-
ós Iskolában. A kurzuson kirajzolódik 
a Mester és a tanítvány viszonyának 
egyedülálló képe, az igazi tanítvány 
arcéle és a mód, ahogy Jézus tanít-
ványt nevel. Nincs rózsaszín ködbe 
elrejtve, szókimondó lelkigyakorlat, 

közömbösen nem lehet végig ülni. Ez 
a János kurzus az egész evangelizátor-
képzés szíve.
 Megtértél és fűt a Lélek? Helyes, 
fűtsön is, de mégse a Pál kurzusra gye-
re közvetlenül, ha szeretnél megtanulni 
evangelizálni, hanem a Jánosra. Előbb 
tanítvány, utána apostol.
 Gyuris Gellért, 

a Szent András Evangelizációs Iskola 
magyarországi igazgatója

kamatoztatni mindazt, amit a nap során 
kaptak. Legközelebb várhatóan szep-
temberben lesz újra konferenciánk, de 
addig is szívesen segítünk minden ér-
deklődőnek megismerni az Alphát.
Elérhetőségünk:
www.alphakurzus.hu 
20/573-2973

Jurányi Imaszoba 

 Örömmel hívunk benneteket a Ju-
rányi Imaszobába, ami az Alpha Iroda 
(1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.) mel-
lett nyílt meg. Ez a 24 órában elérhető, 
gondosan berendezett imaszoba egy 
olyan csendes hely a város forgatagá-
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Programok

Tanúságtétel
Bálint gyógyulása
 Fiam Bálint most 14 éves. Kb. 2 éve 
kezdte fájlalni a térdét. Elvittem ortopé-
diára, ahol Schlatter  szindrómát állapí-
tottak meg és azt mondták, hogy ez eb-
ben a korban igen gyakori. (Egyik orvos 
szerint 1-2 év alatt, a másik szerint 18 
éves korára kinövi a gyerek.) Gyógymód 
nincs rá, csak fájdalomcsillapítás. Ettől 
kezdve se tornázni, se kirándulni nem 
tudott fájdalomcsillapító nélkül, de néha 
minden ok nélkül is fájt a lába.
 Az Országos Találkozó délelőttjén 
az ifjúsági programon az egyik játék-
nál nem tudott még leguggolni se. A 
gyógyítás alatt pont mellette állt az a 
piros ruhás hölgy vagy férfi  (már nem 
emlékszem) akiről Damian beszélt. 
Gondolta hátha ő az, aki meggyógyult 
és leguggolt. Nem fájt a térde. Utána 
kiment tanúságot tenni, azután körbe-
futotta a termet. 
 Azóta eltelt 3 hónap, a térde azóta 
sem fáj. Tud sportolni és kirándulni is 
velünk. Csináltattam egy röntgenfelvé-
telt, amin még látszik térdében a fel-
töredezettség, de fájdalma nincs.
 (Azt nem mondtam, hogy a beteg-
ség lényege: a térd széttöredezik, majd 
lassan felépül.) 
 Deo gratias!!!

Sz. Nóra

Szent András Evangelizációs Iskola 
A kurzusok szervezése folyamatosan zajlik, a 
most meghirdetett kurzusok:

  Üdvösségtörténet kurzus: Vál, 2013. áp-
rilis 12-14. és május 24-26.

  Fülöp kurzus: Budapest, 2013. ápr. 19-21.
  Új élet Krisztusban kurzus: Mindszent, 
2013. április 19-21.

  Új élet Krisztusban kurzus: Ménfőcsanak, 
2013. május 24-26.

  Új élet Krisztusban kurzus: Budapest, 
2013. június 14-16.

  Pál kurzus: Budapest, 2013. június 29-jú-
lius 7.

  Pál kurzus: Ménfőcsanak-Esztergom, 
2013. július 19-28.

  János kurzus: Pécs, 2013. aug. 12-18.
  Új élet Krisztusban kurzus: Vál, 2013. 
szeptember 20-22.

  Ábrahám képzés (munkatársaknak): Bu-
dapest, 2013. október 5.

További információ és jelentkezés: 
www.szentandras.ujevangelizacio.hu

Szeretet Földje Szolgálat
Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító 
összejövetelek szervezése és lebonyolítása, elő-
adások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb.
Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet 
a www.szeretetfoldje.hu honlapon.
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30/33-88-245, 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu

Hétvége az abortusz miatt szenvedőknek
Abortuszod volt valamikor régen? Még mindig 
zavar? Nem vagy egyedül, és van rá orvosság. 
Gyógyulhat a fájdalom, bűntudat, félelmek, az 
alacsony önértékelés. Egy hétvége, ami vissza-
hozza a fényt az életedbe.
Részletek (minden hívást diszkréten kezelünk): 
06-20-823-22-01 Kovácsné Mária
email: sorstarsak@mariaradio.hu (A rendszeres 
vallásgyakorlat nem feltétel!)
A következő lelkigyakorlat az abortusz miatt érin-
tetteknek:

  2013. április 24 -27., Gödöllő - Máriabes-
nyő Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház

Vezeti: Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné 
Treer Mária lelkigondozó
Lelki kísérő: Csernáth Zoltán atya.
Jelentkezés: matersal@invitel.hu vagy telefonon 
06 28 420 176

Szent Ignác Lelkiségi Iskola
Kurzusaink:

   Április 19-21: Mária Magdolna belső gyó-
gyító szolgálat

   Május 10-12: Isten szeretete belső gyó-
gyító szolgálat

   Június 7-9: szabadító szolgálat
   augusztus 2-7: Megkülönböztetés kurzus
   Augusztus 9-12: Eszter kurzus
   Szeptember 20-22: Mária Magdolna belső 
gyógyító szolgálat

   Október 11-13: Isten szeretete belső gyó-
gyító szolgálat

   November 8-10: Keresztút belső gyógyító 
szolgálat

   November 22-24: Krisztus Király hétvég-
éje (azoknak, akik elvégezték a Szt.

   Mihály kurzust vagy a belső gyógyító ki-
képző kurzust)

   November 29-december 1: Advent kurzus
A kurzusok első nap este 18.00-kor kezdődnek és 
utolsó nap ebéddel érnek véget.
Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4.
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentke-
zés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evangelizáció 
2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, e-mail 
tunde.lidia@t-online.hu vagy szentignaciskola@
gmail.hu. 
Honlap: www.szentignac.ujevangelizacio.hu

Holdfény Közösség
A Holdfény Közösség Szolgáló csoportjának a lel-
kigyakorlatai:

  „Keresztény hitvallás - mit is hiszünk” lel-
kigyakorlat: Petőfi szállás – Pálosszent-
kút (Kiskunfélegyháza közelében), 2013. 
április 5-7.

Téma: az Apostoli hitvalláson keresztül bemutat-
ja, hogy kiben (Atya, Jézus, és a Szentlélek) és 
miben (az egyház, a szentségek, a jövő…) hisz 
egy katolikus keresztény ember.
Cél: az alapvető hitbeli ismeretek felelevenítése, 
kiegészítése, elsajátítása, illetve a témában fel-
merült kérdések megválaszolása.

   „Karizmatisztázó” lelkigyakorlat: Söréd 
(Székesfehérvár közelében), 2013. má-
jus 10-12.

Téma: a Szentírás alapján végig vett és röviden 
elemzett 30 karizmából segít felfedezni, hogy 
melyekkel rendelkezünk személyesen.
Cél: a karizmáikkal tisztában lévő személyek ak-
tívabban, hatékonyabban tudnak részt venni a 
közösségeikben, ezáltal eredményesebben szol-
gálhatják Istent, építhetik az Ő Országát.
A lelkigyakorlatok ideje alatt lehetőséget bizto-
sítunk gyónásra, valamint személyes közbenjáró 
imádságra!
Költségek: bentlakás (szállás + étkezés) estén: 
6500 Ft/fő, bejáróknak (önellátás): 2000 Ft/fő.
Jelentkezés, érdeklődés: holdfenykozosseg@
gmail.com címen, vagy hétköznap a 20-457-
7375-ös telefonszámon.
További információk a www.holdfenykozosseg.
hu oldalon.

Emmánuel Közösség
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmé-
lyült szentségimádás és az egymásért való imád-
ság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér
www.emmanuel.hu

  Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közöt-
ti fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, 
elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik szerdáján este 
19.00 - 21.00 között (nyáron szünet)
Helyszín: Szent Kereszt Templomigazgatóság, 
Budapest, XII. ker. Táltos u. 16.
www.emmanuel.hu

   Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség  Máriapócson három hét-
végéből álló hétvégesorozatot szervez egyedül-
álló szülők számára.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 

ban, ahol megpihenhetünk Isten jelen-
létében és átadhatjuk neki a jelen pilla-
tatot, az életünket… hasonló hely ilyen 
értelemben a Getszemáni kerthez. Az 
imaszobában hét állomás segít hálát 
adni, dicsőíteni Istent, megbánni bű-
neinket és elfogadni a megbocsájtást 
és az Új Életet.
 Szeretnénk megajándékozni ben-
neteket azzal, hogy minden héten 
egy-két alkalommal Istennel találkoz-
hattok az imaszobában és engedheti-
tek, hogy Ő mutassa meg a következő 
lépéseket. Ígérjük, hogy felfrissülve és 
megújulva tértek vissza a mindenna-
pokba, feltöltődve Isten szeretetével és 
békéjével. J
 Időpontot foglalni az Alpha honlap-
ján keresztül megtalálható regisztráci-
ós oldalon lehet, ahol egy kódot kül-
dünk, amivel be lehet bejutni az ajtón. 
Szeretettel várunk!

Orbán Csenge
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Országos Karizmatikus Találkozó
Helyszín: Budapest

Időpont: 2013. szeptember 28.
Előadó: Varga László atya

Mottó: Szentlélekkel és hittel

Jézus kezein ott maradt a szeg nyoma 
feltámadása után is. Miért hordozza 
most is a bűn okozta sebeket?  Miért 
nem tüntette el, és miért sétálgat most 
is ezekkel a jegyekkel a mennyben? 
Erre a kérdésre a gyerekek néha köny-
nyebben válaszolnak, mint a felnőttek: 
értünk vállalt szenvedésével és halálá-
val mentett meg minket az örök halál-
tól, szeretetének stigmái ezek.
 Ha egy gyerek megpróbálja leraj-
zolni a feltámadott Jézust, és eset-
leg az arca, alakja nem is úgy sikerül, 
ahogy Jézus valójában kinézett, ám a 
stigmákat is odarajzolja,  rögtön tud-

juk, hogy a Föltámadottat akarta meg-
jeleníteni a papiroson. 
 Értünk vállalt szenvedéseinek jelei 
egyben szeretetének jegyei is. Annak 
a szeretetnek, ami minden értelmet 
meghalad. A jegyeit pedig hordoz-
za, mert a szeretet győzelmének jelei 
ezek.
 Mesterünk, Jézus arra hívott min-
ket, hogy kövessük őt életünk minden 
napján. A szenvedésből pedig nekünk 
is kijut bőven. Sokfajta szenvedés van, 
amikkel nem tudunk mit kezdeni, de 
ha azokat Jézus átszúrt kezével együtt 
érintjük, fogjuk meg, mennyei stig-
mákká válhatnak a jövendő testünkön.
 Jézus mondja: Gyűjtsetek maga-
toknak kincseket az égben. Mt 7, 20a
 Miféle kincseket vihetnénk a 
mennybe, ha nem a szeretetünk stig-
máit, amivel annyiszor kifejeztük oda-
adásunkat, áldozatunkat másokért, 
még ha megfeszítenek is miatta.
 Legyen az megbocsátás, kiengesz-
telődés, elengedés, újrakezdés vagy 
éppen kitartás és hűség.

A szeretet mennyei stigmái

vagy soha meg nem házasodott szülőknek. Az 
időpontok: 2013. szeptember 21–22., október 
19–20., november 16–17.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. 
Információ: tel. 06/30-454-0939, 
Email: egyedulallo@emmanuel.hu; 
Internet: www.avelap.hu

A Nyolc Boldogság Közösség 
tavaszi programjai Homokkomáromban:

   Április 26-28. - A Nyolc Boldogság Közös-
ség nyitott hétvégéje

 „Hol laksz? – Gyertek, nézzétek meg!”
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnék 

megismerni a Nyolc Boldogság Közösséget, an-
nak lelkiségét, akik szeretnének betekintést 
nyerni a homokkomáromi ház életébe, szolgá-
lataiba.
Jelentkezni lehet az egész hétvégére, vagy rövi-
debb időre is.
Jelentkezési határidő: Május 17.

  Május 17-19. - Pünkösdi lelkigyakorlat
A hétvége programja: részvétel a Közösség li-
turgiáiban, előadások, Szentségimádás, szombat 
este Szentlélek-váró imaest. Jelentkezni lehet 
az egész hétvégére, vagy csak a szombati lelki 
napra.
Jelentkezési határidő: Május 17.

  Május 24-26. - Szent Illés hétvége
Egy hétvége mindazoknak, akik szeretnének 
kiszakadni a mindennapokból, hogy ezt az időt 
Istennel és a Közösséggel töltsék. Vendégeink 
részt vehetnek a Közösség szervezett program-
jain. Lehetőség lesz személyes beszélgetésre is a 
Közösség valamelyik tagjával. Szombat este „Ir-
galmas szamaritánus” imaest.
Jelentkezési határidő: Május 17.
A programokról bővebb információ és jelentke-
zés: Tel.: +3630 520 5171
E-mail.: hk.vendeg@gmail.com

 Mi is vihetjük apró stigmáinkat Jé-
zus után a mennybe, Isten szereteté-
nek fénye és illata árad majd belőle. 
Aki minket megváltott és föltámaszt, 
kegyelmét is adja az ő követésére, 
mindhalálig. Bármily nagy lenne a ke-
resztünk, az ő szeretete még nagyobb, 
és minket is képessé tesz a természet-
feletti szeretetre.
 Tekintetünket erősen a földre sze-
gezzük, pedig életünk 70-80-90 éve 
gyorsan elszáll. Nekünk az örökkéva-
lóság az osztályrészünk. Az az ország, 
amibe Atyánk szeretete által meghívá-
sunk van, de csak az számít, ami Isten 
országában fontos. Ez az ország már 
elkezdőd ik a földi életünkben, de oda-
át teljesedik ki. Áldozatos szeretetünk 
stigmáit mi is hordozzuk majd ott.
 Emeljük fel tekintetünket és lássuk: 
csak az a fontos, ami Isten országában 
számít.

Bartha Angéla

Lelkes napok
Már most írjátok be a 

naptáratokba! 
A Magyar Katolikus 

Karizmatikus Megújulás 
2013-as nyári ifjúsági 

táborát 15-25 éves fi ata-
loknak július 8-13 között 
tartjuk. Részleteket ké-

sőbb írunk. 


