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a Szentlélek vezetéséről

Köszöntünk Benneteket! Sokat kellett várni erre a számra, és ezért 
elnézést kérünk azoktól, akik már várták a megjelenést. Sajnos, mi-
vel a szerkesztőség létszáma igen csekély, és mindenki önkéntes 
módon, a szabadidejéből áldozva dolgozik az újság ügyén, ezért 
lassan haladnak a munkálatok. Viszont a minőséget nem szerettük 
volna lejjebb adni, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor adjuk ki a kö-
vetkező számot, amikor összejött a kiadáshoz szükséges megfelelő 
számú és minőségű cikk. A 777 oldallal kötött megállapodásunk 
(részletek a 23. oldalon) segítségével reméljük, hogy még hatéko-
nyabban tudjuk a számokat megjelentetni, hiszen így nem kell a 
napi szintű frissítéssel foglalkoznunk, csak az újságra tudunk kon-
centrálni.

Így az ünnepek elteltével talán sokunkban van egy kis szomorú-
ság, hogy vége van annak, amire oly sokat készültünk és vártunk, 
és bele kellett vetnünk magunkat az új évbe és a 
munkába. Reméljük, a mostani számunk, amely-
nek fő témája a karizmatikus megújulás, 
a Szentlélek lendületét és erejét adja a 
számotokra!

Szirt Ádám

felelős kiadó

Endrédy Balázs

főszerkesztő
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Tegye le a kezét, 
aki kér egy sört!

Barátaim ezzel a vicceskedő megjegyzéssel szoktak ugratni, amikor a kariz-
matikus megújulás kerül szóba, utalván arra, a legszembetűnőbb jelenségre, 
hogy a karizmatikus mozgalom tagjai kitárják a kezüket dicsőítés közben. De 
kik ezek az emberek, akik feltett kézzel imádkoznak, sokszor ráadásul valami 
érthetetlen halandzsát, sőt egymás vállára tett kézzel járnak közben, és ami a 
legfurcsább: rendszeresen olvassák a Bibliát?

Akikről szó van, az úgynevezett „kariz-
matikusok”, azt állítják magukról, hogy 
mindezt a Szentlélektől indíttatva te-
szik. Amikor először találkoztam velük, 
én is furcsának tartottam azt, ami az 
összejöveteleiken történik. Hangos di-
csőítés, szabad, néha egzaltált imádság, 
és látszólag senki nem törődött azzal, 
hogy a körülötte állók mit gondolnak 
róla. Emlékszem, hogy kicsit zavar-
ban is voltam, megálltam a Városma-
jori Kistemplom hátuljában, és onnan 
néztem, hogy mi történik itt. Elöl vala-
ki elképesztő elánnal csépelte a gitár-
ját, mellette egy nagy szakállas ember 

időnként a mikrofonba imádkozott. De 
ami igazán meglepett, csak ezután jött: 
ez a furcsa, szakállas ember a dicsőítés 
végeztével felszólított mindenkit, „aki 
imát kér”, hogy jöjjön előre, ahol már 
várják őt az imapárok. Máig nem tu-
dom, hogy mi vitt előre, de egyszer csak 
ott találtam magam két vadidegen em-
ber előtt, akik arról érdeklődtek, hogy 
van-e valami, amiért imádkozhatnak 
értem. Dadogtam valamit összefüggés-
telenül a hivatásról meg a jövőről, aztán 
kezdetét vette az ima. A következő em-
lékem, hogy kb. 20 perc múlva a földön 
fekve ébredek, az imádkozók már sehol 

P. Hodász András

téma A karizmatikusok és 
az egyház

A karizmák Tanúságtétel A hívőket ezek a jelek 
fog ják kísérni...

sincsenek, de az én szívemet megtöl-
tötte valami földön túli boldogság, és a 
szilárd, biztos tudat, hogy Isten létezik, 
és szeret engem. Innen indult minden. 
Elkezdtem megismerkedni a karizma-
tikus megújulással, aminek – mint ké-
sőbb megtudtam – van protestáns és 
katolikus irányzata is. A protestáns ala-
pítású karizmatikus mozgalom koráb-
ban indult, de mindkettőnek ugyanaz 
a szándéka: nagyobb figyelemmel for-
dulni a Szentlélek indításai felé, meg-
tapasztalni és használni a karizmáit. A 
Katolikus Karizmatikus Megújulás kez-
detei 1967-ig nyúlnak vissza, amikor 
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is a pittsburghi (Pennsylvania, USA) 
Duquesne Egyetem hallgatóinak tartott 
hétvégi lelkigyakorlaton erővel nyilvá-
nult meg a Szentlélek. A diákok és okta-
tók olyan csodákat éltek át, amikkel tele 
van az újszövetségi Szentírás. Ahogy 
betöltötte őket a Isten jelenléte, prófé-
tálni kezdtek és nyelveken szóltak. Ez 
a tapasztalás azóta többször megismét-
lődött szerte a világon, sőt egy egész 
mozgalom alakult ki belőle, amit ma 
Katolikus Karizmatikus Mozgalomnak 
neveznek. Katolikus, mert a katolikus 
egyházon belüli lelkiségként definiálja 
magát, egységben az egyház vezetőivel 
és tartva magát az egyház tanításához. 
Újdonság? Igazából visszatérés a kez-
detekhez, az ősegyház tapasztalatai-
hoz, amelyekről bőségesen tudósít Pál 
apostol és az Apostolok cselekedetei is. 

Magyarországra a hetvenes évek kö-
zepén érkezett, és azóta az egész or-
szágban elterjedt mozgalomnak számít, 
amely máig a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia és a helyi megyés püspö-
kök irányelvei alapján működik. 1992 
óta szerveznek országos találkozókat, 
amelyeken több ezer katolikus szokott 
összejönni dicsőítésre, imádkozásra, 
Oltáriszentség-imádásra, tanítások 
hallgatására és szentmisén való részvé-
telre.

A karizmatikus mozgalom nem új val-
lás és nem szekta, hanem egy lelkiségi 
mozgalom a sok közül az egyházban, 
ami még színesebbé teszi a katolikusok 
nagy családját. 

A karizmatikusok és 
az egyház

A karizmák Tanúságtétel A hívőket ezek a jelek 
fog ják kísérni...

A karizmákról az Újszövetségben

 Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándéka-
ink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát 
kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon;

Róm 12,6

4Péter még be sem fejezte a beszédet, s a Szentlélek már 
leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást. 45A zsidókból lett 
keresztények, akik Péterrel érkeztek, ámulatba estek, hogy 
a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad. 46Mert hallot-
ták, hogy megkapták a nyelvek adományát, és magasztalják 
az Istent.

ApCsel 10,44-45

A nyelvek adománya tehát nem a hívőknek, hanem a hitet-
leneknek szánt csodajel.

1Kor 14,22

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyel-
veken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította 
őket.

ApCsel 2,4

Ezért tehát, testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, és ne 
akadályozzátok meg a nyelveken való szólást sem.

1Kor 14,39

10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás-
nak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályré-
szül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelme-
zését nyeri el ajándékul.11Mindezt azonban egy és ugyanaz a 
Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

1Kor 12,10
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A karizmák

Karizmákról írni olyan, mintha a 
Mennyei Atya hatalmasságát és 
nagyságát kéne pár sorban ösz-
szefoglalni. Kicsinységem tudatá-
ban arról tudok releváns informá-
ciókat adni, amiket életem során 
átéltem, megtapasztaltam.

A Katolikus Lexikon meghatározása 
szerint: a karizma tág értelemben bár-
mely kegyelmi ajándék, személy sajátos 
erénye, képessége, hivatása; szoros ér-
telemben a Szentlélek olyan ajándéka, 
mely az Egyház (felebarát v. a közösség) 
javára végzett szolgálatban mutatkozik 
meg. Nagyon fontos, hogy elsősorban 
más emberek szolgálásáért, segítésé-
ért ajándékoz meg minket Isten a kü-
lönböző karizmákkal a Szentlelke által. 
Az ember szívében fel kell gyulladjon a 
vágy, hogy szolgálhasson másokat. Ezt 
a vágyat az Isten megáldja, és ha nyitott 
szívvel kéri az ember, többnyire meg 
is kapja e kegyelmi ajándékot. Fontos 
leszögezni, hogy ezek mind Istentől 
vannak, ha kedve van, bármikor elve-
heti és megáldhatja a karizmákat, nem 
mondhatja azt az ember, hogy ez az 
adomány az övé, mert lehet, hogy más-
nap teljesen eltűnik az életéből. Emberi 
ésszel Isten útjai kifürkészhetetlenek. 
Az üdvösség gondolatának kell folyton 

szem előtt lebegnie, és törekedni kell az 
alázatosságra, ahogy Jézus is mondta: 
„Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a 
többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, 
azt megalázzák, és aki önmagát mega-
lázza, azt felmagasztalják” (Mt 23,1-12). 
Isten a megalázott, kicsiny embert tudja 
felmagasztalni, megáldani, mert tudja, 

hogy önmagától semmire sem képes.
Az én életemben is erős vágyódás je-

lent meg, körülbelül két éve. Szerettem 
volna másokért közbenjárni, imádkozni 
úgy, hogy nem a magam gondolatait, 
hanem Isten üzenetét közvetíthessem 
számukra. Csodálva néztem azokat, akik 
Istentől képeket, látásmódot, kijelen-

téseket kaptak, amivel segíteni tudtak 
embereknek, hogy lelkileg fejlődjenek, 
vágyódjanak egyre jobban a Mennyei 
Atya felé. A legelső karizma, amit kap-
tam, az a nyelveken való szólás volt, 
amely által úgy tudok imádkozni a Te-
remtőmhöz, ahogy emberi ésszel nem 
tudnék. Sok embernek ez az ajándék 

halandzsabeszédnek tűnhet, de a kariz-
máknak van egy jellegzetes tulajdonsá-
guk, amivel meg tudjuk különböztetni, 
hogy saját magunktól származik vagy 
Istentől. Ez egy jellegzetes érzés, ami 
a Szentlélek áradásából fakad. Mérhe-
tetlen béke, nyugalom és átszellemülés 
kíséretében jelentkezik, amit nem lehet 

Füzér Donát

„Szerettem volna másokért közbenjárni, imád-
kozni úgy, hogy nem a magam gondolatait, ha-
nem Isten üzenetét közvetíthessem számukra.” 



Ösvény  7. szám 7

téma

nem észrevenni. A másik karizmám, 
amivel megajándékozott a Mindenható, 
a képek látása, melynek segítségével 
különböző dolgokat mutat meg az Úr. 
Ennek céljai különbözők lehetnek, pél-
dául: egy-egy kérdésre válasz, megsegí-
teni az elakadtakat, vagy gyönyörköd-
tetni bennünket. Minden azért, hogy 
jó irányba tartson az életünk, hitünk 
növekedjen, reményünk erősödjön, és 
szeretetünk tökéletesedjen. Nem min-
dent nyilatkoztat ki az Úr, nem kapunk 
választ mindenre, és ennek tudatában 
kell lennünk. Szükséges, hogy kérjünk, 
de az már az Ő bölcsességéből fakad, 
hogy megadja-e azt nekünk, vagy tel-
jesen mással akar bennünket megaján-
dékozni.

Rengeteg karizma létezik: csodatévő 
erő, gyógyítás, bölcsesség adománya, 
nyelvek adománya, értelmezés, taní-
tás…, amelyek mind arra szolgálnak, 
hogy az embert közelebb juttassa az 
üdvösséghez.

Zárógondolatként Szent Lukács 
evangéliumának részletével (11,9-13) 
fejezem be írásomat:

A kitartó ima.
9Azt mondom azért nektek: kérjetek 

és kaptok, keressetek és találtok, zör-
gessetek és ajtót nyitnak nektek.10Mert 
mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és 
aki zörget, annak ajtót nyitnak. 11Kö-

zületek melyik apa ad a fiának követ, 
amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, 
akkor hal helyett tán kígyót ad neki? 
12Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpi-
ót ad neki? 13Ha tehát ti, bár gonoszak 

„A másik karizmám, amivel megajándéko-
zott a Mindenható, a képek látása”

Mi is az a nyelveken 
szólás?

Pünkösdkor (ApCsel 2) az apostolok 
nyelveken beszélnek, és mindenki érti 
a beszédüket (már akkor volt, aki meg-
jegyezte: „Teleitták magukat édes borral.” [ApCsel 2,13]). Ez egy rendkívüli 
működése volt a nyelveken szólásnak. Manapság két típusát látjuk: az egyi-
ken egy olyan létező idegen élő (vagy akár már holt) nyelven kezd imádkoz-
ni valaki, amit előtte nem ismert. A másik esetben egy nem világi nyelven 
szólnak Istenhez. Ezt az opciót angyalok nyelvének is szokták nevezni, utalva 
annak természetfeletti voltára. A nyelveken szólás által beléphetünk Pün-
kösdbe, Isten dicsőségét tesszük jelenvalóvá, nem az értelmünk szintjén 
imádkozunk, hanem hagyjuk, hogy a Lélek szóljon általunk. Ezáltal olyan 
szándékokért tudunk imádkozni, amikért magunktól, saját értelmünk alap-
ján nem kérnénk Istent, pedig fontosak lehetnek (vö. Róm 8,26). A nyelvek 
megértése egy külön karizma (1Kor 12,11), ha valakit a Szentlélek ebben 
az ajándékban részesít, azt veszi észre, hogy már nem egy érthetetlen ha-
landzsaszöveget hall, hanem egy imát. Ha létező idegen nyelv formájá-
ban nyilvánul meg a nyelvek adománya, sokszor nem is kell külön karizma 
annak megértéséhez: egy konferencián valaki ófranciául szólt nyelveken 
(amelyet persze nem ismert), de ott volt egy francia szakos egyetemista, aki 
pont tanulta ezt a dialektust, azonnal tudta is fordítani. E.B.

vagytok, tudtok jót adni gyermekeitek-
nek, mennyivel inkább adja mennyei 
Atyátok a Szentlelket azoknak, akik ké-
rik tőle.” ■
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„megtapasztaltam az 
élő Isten jelenlétét”

tanúságtétel

Az elmélet mellett érdekes a gyakorlati megvalósulás is – s ez a karizmatikus-
ság esetén sincs másképp. Tanúságtétel következik hivatáskeresésről és isten-
kapcsolatról.

Fierer Balázs

Katolikus családban nőttem fel, ke-
resztény iskolákba jártam, tehát teljes 
mértékben vallásos nevelést kaptam. 
Kiskoromban nem igazán foglalkoz-
tam a hittel, csak mentem a családdal 
a misékre és a többi keresztény össze-
jövetelre. A gimnáziumban folytatott 
kicsapongó életmódomnak következ-
tében eltávolodtam Istentől, bár még ki 
se alakult vele komoly kapcsolatom. A 
társaságom sem ebbe az irányba terelt, 
de én magam sem tettem semmiféle 
erőfeszítést annak érdekében, hogy az 
Isten-kapcsolatom jobb legyen. A kö-
zépiskola vége felé elkezdett bennem 
felerősödni az az érzés, ami már évek 
óta nem hagyott nyugodni, hogy vala-
mi nincs rendben az életmódommal, és 
hogy változásra van szükség. Elkezd-
tem teret engedni Neki az életemben, 

és Ő szépen lassan, lépésről lépésre át-
formált. Sokáig úgy gondoltam, hogy a 
hit által „szabott” keretek visszatartanak 
engem, hogy ezek miatt nem élhetek 
teljes életet. Később azonban rájöttem, 
hogy pont ezek betartásával lehetek 
teljesen szabad és boldog.

Először a családomban, Édesanyá-
mon keresztül tapasztaltam meg a 
karizmatikusság létezését. Ő nagy ka-
rizmatikus személyiség, és soha nem 
is tartotta magában. Nagyon sokáig 
badarságnak tartottam, mindig csak 
nevettem azokon, akik feltett kézzel 
dicsőítik az Urat, és közben hangosan 
énekelnek. Amikor meg valaki a „lélek-
ben nyugvás” állapotáról beszélt, azt 
egyenesen őrültnek tartottam, mármint 
számomra ez teljesen elképzelhetetlen 
volt. A nyelveken szólásról ekkoriban 

még nem is hallottam, de talán jobb is, 
mert szerintem a falra másztam volna 
tőle. Összességében teljesen elzárkóz-
tam a hitünk ezen részétől, megmarad-
tam a jól megszokott és megtapasztalt 
részénél. Észrevettem azonban, hogy 
tetszenek a vallásos zenék. Eleinte ci-
kinek tartottam, az osztálytársaimnak 
nem is mondtam, hogy én hallgatok 
ilyeneket, de tudtam, hogy nagyon 
szeretem hallgatni őket. Párszor részt 
vettem a Felház nevű rendezvényen is, 
ahol órákon keresztül szólt a dicsőítő 
zene, és ez valami különös melegséggel 
töltött el. 

Nem maradhat szó nélkül, hogy azért 
az évek során rengeteget fejlődtem a 
hitemben. A gimnázium befejezése utá-
ni 2-3 évben sokkal közelebb kerültem 
Istenhez, két plébániára is elkezdtem 
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hittanra járni, a baráti társaságomat 
manapság szinte már csak velem egy 
értékrendet követő személyek teszik ki. 
Mindennap imádkozom, és igyekszem 
tenni a közösségem fejlődése érdeké-
ben is. 

Mialatt fejlődtem a hitemben, felve-
tődött bennem a hivatás kérdése is, ami 
szerintem a velem hasonló korú vallá-
sos fiatal fiúk nagy részét érinti. Nagyon 
sokáig nem akartam tudomást venni 
róla, inkább besöpörtem a szőnyeg 

alá, de újból és újból felmerült. Egy idő 
után rászántam magam, és elkezdtem 
erről papokkal beszélgetni, könyveket 
olvasni és jobban utánajárni a témának, 
mégiscsak életem egyik legfontosabb 
döntését kellett meghoznom. Valahogy 
így jutottam el a Lelkes napokra is, amit 
érdekes módon a barátnőm ajánlott a 
figyelmembe, és akkor még úgy volt, 
hogy együtt megyünk. Arra gondol-
tam, hogy adok egy esélyt ennek az 
eseménynek, úgyis csupa jó dolgot hal-

lottam róla. Az egyik beszélgetés alkal-
mával egy pap azt mondta, hogy jobb 
lenne, ha egyedül mennék, de azért így 
se lesz rossz. Pár nappal később a ba-
rátnőm lemondta, ugyanis neki közbe-
jött egy másik lehetőség. Én meg csak 
nevettem, és azt mondtam magamban, 
hogy „jól van Atyám, látom, hogy itt 
már történni fog valami.” Nem is lett 
másképp, ezen a karizmatikus alkal-
mon valóban megtapasztaltam az élő 
Isten jelenlétét, és sok olyan emberrel 

találkoztam, akivel együtt örülhettünk 
Neki. A legjobb az egészben, hogy akik-
kel együtt tapasztaltam meg, ugyanígy 
éreznek, és szavak nélkül is pontosan 
tudják, hogy mire gondolok. 

Olyan dolgokat éltem át, amiken ko-
rábban csak nevettem, ma már pedig a 
világ legtermészetesebb dolgának tar-
tom. Ilyen volt például a fent említett 
lélekben nyugvás állapota. Nagyjából a 
második napon történt, hogy egy mel-
lettem álló lány a közbenjáró ima alatt 

hanyatt esett. Nagyon meglepődtem, 
de ezt még megmagyaráztam magam-
nak azzal, hogy „ez csak egy volt”, „biz-
tos ellökték”, és egyéb hasonló gyenge 
kifogásokkal. Aztán az utolsó estén tő-
lem nem messze szintén hanyatt esett 
valaki, és utána sorban mindenki, aki 
mellettem állt. Ezután már nem volt 
bennem több kétség. Hasonlóképpen 
„dőlt el” a hivatásom kérdése is, ugyan-
is egy közbenjáró ima alkalmával Isten 
tudtomra adta, hogy mit szán nekem, 
ami nagyon jó érzéssel töltött el, és 
tudtam, hogy ez Ő volt. Éreztem.

Úgy érzem, hogy egy nagy ajándékot 
kaptam Istentől, de pontosan tudom, 
hogy ez az ajándék felelősséggel is jár. 
Elmélyült az Isten-kapcsolatom, nem va-
gyok szkeptikus a karizmatikus dolgok-
kal kapcsolatban, és most már semmin 
sem lepődöm meg (gyógyulások, ilyes-
mi). Ez nem azt jelenti, hogy innentől 
kezdve nekem felhőtlen az életem, és 
semmi problémám nem lesz. Ugyanúgy 
tennem kell azért, hogy jó legyen az 
imaéletem, sőt még talán nagyobb erő-
feszítéseket is kell hoznom ennek érde-
kében. Sőt, mivel átéltem ilyen dolgokat, 
felelősségem is ezeket továbbadni. Ami-
ért viszont rendkívül hálás vagyok Neki: 
tisztázódott a hivatásom, és most már 
tudom, hogy Apa leszek. ■

„hálás vagyok Neki: tisztázódott a hivatásom, és 
most már tudom, hogy Apa leszek.”

Kedves Olvasók!

Szeretnénk újságunkban 
minél több hiteles vallo-
mást, tanúságtételt meg-
jelentetni.
Hogyan tapasztaljuk meg 
Istent a hétköznapokban? 
Hogyan változtatja meg 
életünket? Hogyan segí-
tett az élet nehéz, fontos 
pillanataiban?

Osszátok meg velünk 
történeteiteket az 
info@osvenymagazin.hu 
e-mail címen!
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A hívőket ezek a 
jelek fogják kísérni…

Néhány éve történt Angliában:
Közösségünk utcán evangelizáló tag jai, – akik már megtanulták, hogy az evangelizálást NEM úgy kell kez-
deni, hogy: Halló, hallottál már Jézusról?, mert ebben az esetben többnyire rögtön elutasításban van részük 
– megkérdeztek egy, az utcán botjával gyalogló indiai bácsit, hogy látjuk, nincs rendben a lábad, megengeded, 
hogy imádkozzunk érte? Ezt a kérdést sokkal kevesebben utasítják vissza, ez a bácsi is igent mondott. Ott pár 
percig imádkoztak a lábáért, és az teljesen meggyógyult. Ezek után persze a bácsi, aki maga hindu vallású volt, 
beszédbe elegyedett a csoport tag jaival. Közben megérkezett a felesége, aki egy boltban volt, és mit sem tu-
dott a történtekről. Elkerekedett szemekkel kérdezte a férjét: hát te meg miről beszélgetsz itt ezekkel? Férje 
mondta: Jézusról! De hát te nem is hiszel benne, mondta a nő, mire a férfi: de most már igen! – és elmesélte 
gyógyulása történetét. A csapat ezután imádkozott a nőért is, akinek a válla ott helyben meggyógyult, és ő is 
átadta életét Jézusnak.

» Mankókkal érkezett és gyógyultan távozott.  A Cor et Lumen 
Christi közösség gyógyító alkalma a városmisszión.

Nyuli Gábor és Tobisch Bori
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Az emberek ma, nem kevésbé, mint 
2000 éve, ki vannak éhezve rá, hogy 
Jézussal találkozzanak. Nem csupán 
halljanak róla „valamit”, hanem az élő 
Jézussal, a mindenható és szerető Is-
tennel személyes találkozásra van szük-
ségü(n)k, aki meg tud és meg akar sza-
badítani minden emberileg kilátástalan 
helyzetből. A helyzet fonáksága, hogy 
a legtöbb ember nem is tudja, hogy Jé-
zusra van szüksége, sőt saját sebei, ne-
gatív tapasztalatai, az Egyházról, hitről 
vagy Istenről alkotott fals képe miatt el 
sem hiszi, hogy egyedül Isten az, aki célt 
és beteljesedést tud adni életünknek.

Az emberek, az alapvető helyzetek 
Jézus korában sem voltak mások. Mit 
tett Jézus?

Jézus hirdette: „Térjetek meg, mert el-
közelgett a mennyek országa.” (Mt 4, 17), 
és ahol Jézus járt, ott tapasztalhatóan 
megnyilvánult az Isten Országa: érin-
tésére megtisztult a leprás, szavának 
erejére felállt a béna…, meggyógyított 
minden bajt és betegséget.

Jézus tovább adta tanítványainak – 
így nekünk is, ha Jézus tanítványaivá 
válunk(!) – a gyógyításra a küldetést, a 
hatalmat  és a „titkot” hogy valóban el 
tudjuk fogadni a küldetést, és helyesen 
tudjunk élni az istengyermeki méltó-
ságból fakadó hatalommal.

Úgy látszik, hogy Isten ma lámpással 
keresi, hogy ki az, aki hajlandó teljes bi-
zodalommal hirdetni Isten igéjét, hogy 
Ő kinyújthassa kezét gyógyításokra, 
hogy jelek és csodák történjenek szent 
Fiának Jézusnak neve által (vö. ApCsel 
4, 29-30).

Akik nem pusztán a „szolgálatba” sze-
relmesek, hanem magába Istenbe, akik 
hajlandók megfizetni az árat azért, hogy 
valóban Jézus tanítványai legyenek, 
akik saját maguk középpontba állítása 
helyett igyekeznek Isten személyükre 
szabott hatalmas és csodálatos tervét 
beteljesíteni, akik a nagyszerű célok 
elérése érdekében állhatatosan kitar-
tanak a mindennapok apró küzdelme-
iben.

Mindez annyira egyszerű, hogy a 
legtöbben nem is hiszik el, hogy – ré-
szünkről– ezen múlik minden, és így 
nem is teszik meg. Mert egyszerűnek 
ugyan egyszerű, de nem mindig köny-
nyű. Folyamatos erőfeszítést kíván. 
Nincs csillogás, nincs hátba veregetés 

az emberek részéről, de „Atyád, akik a 
rejtekben is lát, megfizet majd neked” (Mt 
6,6).

Isten azoknak tudja tartósan megadni 
ingyenes ajándékait, akik valóban haj-
landók, készek és képesek azt elfogad-
ni és helyesen használni mások javára. 
Szó sincs arról, hogy tökéletesnek kell 
lenni, vagy meg kell érdemelni pl. a gyó-
gyítás ajándékát (úgysem menne egyik 
sem :)). Egyszerűen arról van szó, hogy 
amint egy szerető apa nem ad egy ha-
talmas konyhakést a hároméves gyerek 
kezébe, mert nagy a veszélye, hogy ma-
gában vagy másban komoly kárt tesz, 
úgy a Mennyei Atya is szeret minket 
annyira, hogy nem akar érettségünket 
meghaladó fokban adományokat ránk 
bízni. Persze egyikünknek sem az a 
meghívása, hogy lelkileg hároméves 
szinten élje le az életét…

Isten ismer minket. Tudja, hogy meny-
nyire rászorulunk a mézesmadzagra, va-
lami előzetes biztatásra. Szereti elhúzni 
egy pillanatra a függönyt és megmutat-
ni, MI MINDEN LEHETSÉGES, ha ki-
tartunk. Szeret étvágyat gerjeszteni.  :) 
Emlékszem, amikor legelső alkalommal 
tartottunk gyógyító alkalmat, nagyon 
sokan és komoly dolgokból gyógyultak 
meg, mi magunk voltunk a legjobban 

meglepődve. És aztán jött egy visz-
szaesés, amikor Isten megkérdezte, TI 
mennyire gondoljátok komolyan? Időbe 
telt, míg rájöttünk, mennyi mindenre 
vezetett és tanított Isten ezáltal. 

Szeretnéd, hogy saját szolgálatod során 
is megláthasd Jézus gyógyítását? Szeret-
nél lelkileg felnőni, hogy a Mennyei atya 
végre átadhassa neked a keresztséggel 
járó teljes örökségedet a neked készített 
karizmákkal együtt? Szeretnél mindent 
Istennek adni, hogy Isten is mindent ne-
ked adhasson?                                  n     

Vízió – bátorság
Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják 

kísérni:... a betegekre teszik kezüket, és 
azok meggyógyulnak. (Mk 16, 17-18). A 

feltámadott Jézus ígérete – bár külön-
böző fokban és módokon –, de min-
den krisztushívőnek szól! Isten többre 
hív téged is. Fogadd el a meghívást, 
és kérd Istent, hogy mutassa meg a te 
személyedre vonatkozó tervét, amely 
távlatot és célt ad neked, amelyért szí-
vesen küzdesz és hozol áldozatot. Ez-
után indulj el bátran az úton, amelyen 
Jézus vezetni szeretne. Ki kell mozdulni 
a komfortzónánkból, kockázatot kell 
vállalni: ha csak annyit csinálunk, amit 
a saját erőnkből is mertünk, tudunk, hol 
hagyunk helyet Istennek, hogy Ő cse-
lekedjen?

Hit
Kérd Istent, hogy növelje hitedet, 

konkrét, várakozó Isten csodáinak je-
lenvalóságába vetett hitedet! Tápláld 
te is hitedet és reményedet. Olvasd az 
evangéliumokat, a szentek életét, mai 
beszámolókat, hogy átitassa szívedet 
a természetfölötti valóság. Jézus él, és 
meggyógyítja az embert; testét is nem 
csak a lelkét. Amíg mustármagnyira 
megnő a hited, imádkozz akkora hittel 
a betegek gyógyulásáért, amekkora 
MOST van. Ne várj tétlenül!

„amikor legelső alkalommal tartottunk gyógyí-
tó alkalmat, nagyon sokan és komoly dolgokból 
gyógyultak meg, mi magunk voltunk a leg jobban 
meglepődve”

Küldetés „Menjetek és hirdessétek: ‘El-
közelgett a mennyek országa!’ Gyógyítsatok 
betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztít-
satok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket!” 
Mt 10, 7-8
Hatalom „hatalmat adott nekik, hogy kiűz-

zék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak 
minden betegséget, minden gyengeséget.” Mt 
10, 1

 „Titok” „Aki hisz bennem, ugyanazokat a 
tetteket viszi majd végbe, amelyeket én te-
szek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, 
mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az 
én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya 
megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tő-
lem az én nevemben, megteszem azt.” Jn 14, 
12-13
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Ima
Jézus azért tudott annyi csodát tenni, 

mert vele volt az Isten (ApCsel 10, 38). 
Te is akkor tudsz a Szentlélek erejében 
szolgálni, ha személyes kapcsolatban 
vagy Jézussal és így a Mennyei Atyával, 
a Szentlélekben. Ennek elemi feltéte-
le, hogy mindennap legalább fél órát 
szánj személyes imádságra, amit egye-
dül Jézusnak szentelsz (azaz nem pl. 
mosogatás/futás… közben imádkozol). 
A „mindennapot” úgy kell érteni, hogy 
mindennap, akkor is, ha vizsgaidőszak 
van, ha nyaralás van, ha buli van, ha 
fáradt vagy… A rendszeres böjt nagyon 
hasznos kiegészítője az imádságnak.

Kitartás – hálaadás 
Avilai Szent Teréz mondta: „A nagy 

vágyaknak nem az erőssége, hanem a 
tartóssága tesz naggyá bennünket.” Nem 
szabad elcsüggedni, ha az első, máso-
dik, tizedik… beteg, akiért imádkozol 
nem gyógyul meg. Isten hűséges az 
ígéreteihez, időnként teszteli, hogy te 
is hűségesen kitartasz-e, ha nem látsz 
azonnal látványos sikert. Másfelől hálát 

kell adni minden megtapasztalt gyó-
gyulásért, legyen az akár a legkisebb is. 
Ez a hálaadás Isten felé fordít, fenntart-
ja reményt, és növeli a hitet, megnyitja 
az utat Isten előtt: kicsiben hű voltál, so-
kat bízok rád.

Életünk megtisztítása
„Senki sem szolgálhat két úrnak; mert 

vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig 
szereti, vagy tiszteli az egyiket, a mási-
kat pedig megveti. Nem szolgálhattok Is-
tennek és a mammonnak.” (Mt 6, 24) A 
súlyos bűnök hiteltelenné és erőtlenné 
teszik a szolgálatot. Jó hír, hogy Isten 
segítségével ezektől meg lehet szaba-
dulni; ha TE IS AKAROD! Ha pedig a 
súlyosakkal már sikerrel megküzdöttél, 
jöhet a többi. Az egész életünk a bű-
nökkel való küzdelemmel telik – ez így 
rendben is van, a szentekkel sem volt 

más a helyzet –, ettől nem kell elcsüg-
gedni, de feladni sem a küzdelmet. A 
nagy bűnöktől mentes, Isten felé törek-
vő élet sokat csiszol a karizmákon!

Közösség
A kereszténységet csak közösségben 

lehet megélni. Keress magadnak olyan 
közösséget, ahol élnek a Szentlélek 
adományaival, olyan embereket, akikkel 
közös vízióban osztozol, akikkel együtt 
tudsz növekedni. Nem hátrány, ha van-
nak a csapatban olyanok, akik már ta-
pasztaltabbak, akiktől tanulni lehet.

„A keresztény tanúságtétel lényege a 
természetfeletti erő. Ez nem csupán el-
hagyható kiegészítője az evangéliumnak. 
Nyersen megfogalmazva a kereszténység 
természetfeletti vagy semmilyen.” 

(Reinhard Bonnke) ■

„Isten hűséges az ígéreteihez, időnként teszte-
li, hogy te is hűségesen kitartasz-e, ha nem látsz 
azonnal látványos sikert.”
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„Szükség van a hitre!”
Interjú Mocsai Lajossal

Egyrészt a legsikeresebb magyar kézi-
labdaedző, másrészről a Testnevelési 
Egyetem rektora, tehát közéleti sze-
repvállalása is van, és sokan ismerik. 
Amikor megtudják, hogy van egy mély 
hitélete, valószínűleg felkapják az em-
berek a fejüket. Ön ezt hogyan tapasz-
talta?

A hitélet szerintem nem arra való, 
hogy kifelé élje meg az ember, úgyhogy 
vannak, akik tudnak a hitemről, de azért 
ez nem általános. Számomra az érde-
kes az, hogy az ember – a sportélete 
mellett – mit csinál. Én 1978-ban vé-

geztem a Testnevelési Egyetemen, 
és azonnal bent maradtam tanárnak, 
tehát a jogviszonyom immár 40 éves. 
Fontos számomra az egyetemi lét, és 
az egyetemi háttér, az oktató–nevelő 
munka. Emellett pedig 17 évig voltam 
magyar kézilabda válogatottak szövet-
ségi kapitány, hol női, hol férfi, és 10 
évig dolgoztam edzőként a Bundesli-
gában is, a világ legerősebb bajnoksá-
gában. A másik dolog – egyben bázis 
– a család. Ez az ember valódi háttere 
a négy gyerekkel, most már nyolc, ha-
marosan kilenc unokával. „Invesztációs” 

Mocsai Lajost egy keresztelőn láttam meg. Nem csodálkoztam, korábban is 
tudtam róla, hogy gyakorló katolikus. Kérésemre, hogy meséljen lapunknak, 
örömmel vállalkozott.

Tóth Márton

Mocsai Lajos

•	 1954-ben	született	Szegeden.
•	 vb	 ezüstérmes	 női	 csapattal,		

női	és	férfi	csapattal	is	olimpiai	
döntős

•	 Európa-bajnok
•	 10	 évig	 dolgozott	 a	Bundesli-

gában,	a	világ	 legerősebb	baj-
nokságában

•	 Nyert	BEK-et,	KEK-et,	EHF	
életműdíjas

•	 2014-től	a	Testnevelési	Egye-
tem	rektora

lejegyezte: Fekete Anna
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évtizednek nevezem, amikor ugyanúgy 
reggeltől estig dolgoztunk. Esténként 
fél 9-kor kezdődött az utolsó edzés, 
amit tartottam tanársegédként, és köz-
ben felépítettük a családot. Az ember 
hite, a saját értékrendjének és a saját 
lelki életének gondozása nyilvánvalóan 
fontos és szükséges. Mikor az ember 
fiatalon napi 12 órát dolgozik és végül 
is eljut odáig, hogy kikerül világverse-
nyekre, teljes felelősséget kell vállalnia 
egy adott sportágért – olimpiák, világ-
bajnokságok és Európa-bajnokságok 
legalább 50%-ban pontszerző érmes 
helyezések – ott azért nagyon fontos 
az, hogy az ember ezt a terhet el tudja 
viselni. Gyakorlatilag az edzők jelentős 
része ennyi idő elteltével összerop-
pan a teher és a felelősség alatt, ezért 
az erkölcsi, morális háttér az, amivel 
az ember ki tud állni, amivel a többie-
ket motiválni tudja, energiát tud adni, 
nagy teljesítményre tud ösztönözni, de 
legfőképpen felelősséget tud vállalni a 
munkájáért. Ez is összefügghet talán 
az ember belső eltökéltségével, belső 
hitével. Tehát ezért sem kifelé éli meg 
az ember, nem is szabad. Valójában azt 
kell mondanom, a négy olimpia és szá-
mos világverseny alkalmával a nagy lelki 
nyomásban csak úgy tudja az ember a 
felelősséget fölvállalni, és végigvezetni 
a közösségét, mint vezető, ha van egy 
nagyon erős hite.
Egyszerre tanár és sportember, és e 
kettőt különösen is ötvözi. Különböző 
anekdoták, beszámolók mondják el, 
hogy az edzéseken is egyfajta tanári 
attitűddel lépett föl, sőt adott esetben 
még görög filozófusoktól is idézett. Ez 
szándékosan az edzői filozófiájának 
része?

Hogyne, abszolút. Az edzőnek na-

gyon fontos feladata, hogy bizalmat éb-
resszen a fiatalokban. Törvényszerűség, 
hogy ha van bizalom, akkor az elfogadás 
is bekövetkezik. Ha az embernek van 
víziója, van „bizalomkomponense”, van 
szakmai elfogadottsága és hitelessége, 
akkor erre lehet építeni egy életpályát. 
Miután az egyetem oktatója is voltam, 
a szakterminológiám, amit használtam, 
a kapcsolódó műveltségi és tudomány 
területek hatására, eltért egy hétközna-
pi edzőétől. Így volt ez mindig is.
A Mocsai-szótár.

Igen, valóban szokták így is emleget-
ni. Az ember tanítva tanul a legtöbbet, 
szoktuk mondani. A szakkifejezéseket 
mi nem helyettesítjük fantázianevekkel 
vagy hétköznapi szavakkal, hanem az 
adott sportág tudományos karakterű 
szaknyelvét használjuk. Talán ez az oka, 
hogy ez más megnyilvánulásaimban 
is érződik. Azért ez egy bizonyos fokú 
elkötelezettséget és szakmai színvona-
lat is kell, hogy takarjon. Akivel együtt 
vagy, edzője vagy, azt vedd komolyan, 
és akit komolyan veszünk, azt megtisz-
teljük azzal, hogy szabatosan fogalma-
zunk. 

Részben már érintettük: egy sportoló 
életében mi a szerepe a hitnek?

Azt gondolom ugyanúgy, mint a tu-
dósok, előbb-utóbb eljutnak oda, hogy 
a teljesítmény, a küzdelem végén ott 
a hit. Ezt nem lehet másképp, hiszen 
maga a verseny, a kiélezett verseny, a 

professzionalizmus megköveteli, hogy 
minden területen az ember a lehető 
legtöbbet tudja a győzelem érdekében 
magáévá tenni. Nem véletlen, hogy a 
nagy sportegyesületeknél a sportpálya 
mellett ott vannak a kápolnák, tehát 
megvannak a sportolók saját istentisz-
teletre való lehetőségei. Magatartásban 
is, tehát kifelé, de biztos vagyok benne, 
hogy befelé is a sportolók jelentős ré-
sze eljut oda, hogy az a teljesítmény, 
az a munka, amit a „fájdalom zónában” 
kell elvégezni, hosszú távon csak úgy 
végezhető el, hogyha az emberben be-
lülről is megvan az a tisztelet, az az el-
kötelezettség, az a motiváció, amellyel 
a munkája valós, pillanatnyi, és hosszú 
távú ívét látja. És ehhez bizony szükség 
van a hitre. 
Említette a különböző istentisztelete-
ket. Arra is van példa, hogy a csapat, 
vagy a csapatnak egy része közösen 
elmegy vasárnapi szentmisére?

Nem kötelezővé téve, de akik gyako-
rolták a hitüket, azoknak lehetőséget 
adtunk külföldön is, itthon is. Rómától 
kezdve Párizsig mindig elvittem a csa-
pataimat olyan helyekre is, ahol a mű-

emlékeket is megnéztük, és kiadtam 
feladatul egy-egy játékosomnak, hogy 
készüljön fel hittörténetből, vallástörté-
netből. Ezt élő módon kell a fiatalokhoz 
közel hozni, ők nagyon érzékenyek erre. 
Időt kell adni ahhoz, hogy erre megér-
jenek az emberek, különösen a férfiak. 

„a nagy egyesületeknél a sportpálya mellett ott 
vannak a kápolnák, ott vannak a saját istentiszte-
letre való lehetőségeik”
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Egy embernek mindig van fejlődése. És 
a férfiaknak a nagyon nagy terhelésből, 
a családalapításból, a sok gyerekből, a 
felelősségvállalásból adódóan – azt hi-
szem – van egy érési folyamatuk, amely 
során el kell jutniuk oda, hogy ez a hit 
olyanná váljon, amire támaszkodni tud-
nak.

Tud egy olyan konkrét példát monda-
ni, amikor a tudományos munkáját segí-
tette vagy alátámasztotta a hit?

Az egyik dolog a kötelességtudat, a 
más emberekért való felelősségvállalás 
az, hogy emberileg is példát kell mutat-
ni. Az ember magatartása, viselkedése 

türközi a hitét anélkül, hogy arról be-
szélne. A másik dolog, hogy a mérkőzé-
sekre, a sorsdöntő „csatákra” való nagy 
felkészülésben biztos, hogy az ember 
még mélyebben fordul befelé, egyúttal 
fölfelé is, hogy meg tudja oldani a fel-
adatait.
A Veszprém edzője volt, amikor egy 
nagyon nagy tragédia érte a klubot, 
Marian Cozma elvesztése (2009. febr. 
3-án szíven szúrták Veszprémben). 
Hogyan lehetett ezt személyesen fel-
dolgozni és hogyan a csapat vezetője-
ként?

Igen, és úgy is, mint aki azon a hét-
végén sorsdöntő mérkőzést játszott a 
BL-ben az akkori spanyol bajnokságot 
vezető leóni csapat ellen. Valóban így 
van. Abban a helyzetben példát kel-

lett mutatni. Nem abban, hogy normál 
emberként elviseljem ezt a terhet, ha-
nem önmagamat kívülről is látva kellett 
a közösséget vezetni. Biztos vagyok 
benne, hogy a hitnek óriási jelentősé-
ge volt, mert a játékosok felnőtt ember 
létükre végigsírták a hetet. Tartottak a 
következő gyilkosságtól, eközben jött 
az ellenfél, szakmai munkát nem lehe-
tett végezni, csak belülről, a lelküket 
lehetett építeni. Ehhez a feladathoz fel 
kellett nőnöm, hatalmas lélekjelenlétre 
volt szükségem. Képzelje el, hogy azon 
a napon, amikor meggyilkolták Cozmát, 
megálmodtam és hajnalban fölkeltem. 

Dorottya lányomat pont a tragédia 
napján ünnepeltük Budapesten, és ak-
kor éjszaka kettőkor fölkeltem, tiszta 
víz voltam, és halált álmodtam, nem 
magammal szemben. Fent hagytam a 
telefonomat a szobámban, reggel pe-
dig Julcsi lányom jött le, a legkisebb és 
azt mondta fél hét körül, hogy csörög a 
telefonod, de már hajnal óta, és akkor 
azt mondtam, hogy meghalt a Cozma. 
Mire ő: „Ezt honnan tudod?” Mondtam, 
hogy éreztem egész éjszaka. Aztán be-
ültem az autóba, lementünk a családdal 
és este, amikor megjöttek a szülők, a 
játékosok, onnantól kezdve olyan erőt, 
olyan energiát kellett demonstrálni, amit 
normál tudtaállapotban biztos, hogy 
nem tudtam volna megcsinálni. A hét 
közepén megkérdezték, hogy tudja-e 

Mocsai úr, hogy ebben a helyzetben, 
amiben a csapat van, nem mehetnek 
pénteken a temetésre. A játékosokkal 
azt mondtuk, hogy akkor nem játszunk 
vasárnap. És akkor megrettent minden-
ki, szereztünk repülőt, kiutaztunk, és 
egész nap három temetésen vettünk 
részt: a klubnál, az ortodox egyháznál 
és délután még a temetőben. Délelőtt 
tíz órától estig tartott. Többen elájultak 
a játékosaim közül. Ott nagyon össze-
szedetten kellett viselkedni. Majd meg-
kérdezte valaki – nem akarom említeni 
a nevét – hogy Mocsai úr, hát ezzel a 
felkészüléssel százmilliót veszíthet a 
klub, hogyha kiesik. A válaszom ennyi 
volt: nyugodjon meg, ezt megnyerik, 
biztos lehet benne.
El tudja képzelni, hogy nem nyerték 
volna meg?

Nem. Ott olyan állapotot sikerült te-
remteni – és én ezt magam nem tud-
tam volna megoldani, csak olyan plusz 
energiával, és olyan kisugárzással, ami-
re az ember érzékennyé vált ebben a 
kiélezett helyzetben. Az ember érez-
te azt, hogy ez a feladat olyan értékű, 
hogy ez a közösség vagy elbukik, vagy 
ezen a nagyon keskeny grádicson az 
élet és a halál között az életet és a 
győzelmet választja. Érdekes, hogy ezt 
az emberek is átérezték, és nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy pont akkor az év 
edzője lettem Magyarországon. Mások 
is érezték rajtam, hogy én akkor más ál-
lapotba kerültem. Az ember egy pozitív 
értelemben vett extázisba, transzba ke-
rült. Nem hiszem, hogy ennyi energiát 
és ilyen hitet tudtam volna kisugározni 
csak a saját magam erejéből. 

(folytatjuk) ■

„a sorsdöntő csatákra való nagy felkészülésben 
biztos, hogy az ember még mélyebben fordul be-
felé, egyúttal meg fölfelé is”

SZEMTŐL SZEMBEN
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Együtt járunk!
Jól járunk?

Ha az ember rátalál a párjára, és elkezd járni vele, egy darabig kitart még a „ró-
zsaszín köd”. Jó esetben sokáig lebeg körülöttünk, de előbb-utóbb elpárolog. 
Nem kell megijedni, ha ez hamarabb is bekövetkezik. Ilyen az élet. A rózsaszín 
köd egyszer csak felszáll. Ez a szokása. 

Endrédy Gábor

Ettől még nem lesz rosszabb egy kap-
csolat, csak éppen egy picit több 
szerepet kell adnunk az észnek és a 
tudatnak. Olyan ez, mint amikor a lot-
tónyertes a nyeremény átvétele után 
jól berúg, aztán másnap kijózanodik: 
fel kell eszmélnie, hogy mit is kezdjen 
pontosan a nyereményével. Megtanul-
ja használni és él vele, vagy elherdálja, 
esetleg másra bízza, aki jobban bánik a 
pénzzel, vagy rájön, hogy a pénz nem 

az ő világa, és az egészet az Egyházra 
bízza…  

A kijózanodás pillanatában kell szem-
benézni az egyik súlyos kérdéssel: ér-
demes-e folytatni? Nyilván pro és kont-
ra érvek sokasága cikázik ilyenkor az 
ember fejében, és vívódik valószínűleg 
jó sokáig. Amitől ilyenkor a legjobban 
félünk, és a legkevésbé sem szeretnénk 
megtenni: dönteni. Legszívesebben 
hagyjuk magunkat az eseményekkel 

sodródni, és azt kívánjuk, hogy inkább a 
másik irányítson, majd inkább döntsön 
ő, valamikor. Hassanak ránk az érzel-
mek és a hatások, aztán majd csak lesz 
valahogy. Hát, kedves olvasóm, van egy 
rossz hírem: soha nem fognak alakulni 
csak úgy maguktól a dolgok. Soha sem-
mi nem változik semmilyen irányba, ha 
csak TE nem változtatsz rajta! (Igen, még 
akkor is, ha lány vagy, és joggal várnád 
el a pasidtól, hogy ő döntsön, elvégre ő 
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a férfi. Sajnos, kortünet, hogy nem tud 
az ember dönteni. Kényelmetlen, és az 
elkényelmesedő társadalmunkban egy 
férfinek éppen annyi kedve van hatá-
rozottnak lenni, mint egy nőnek: se-
mennyi. Sőt, az egyenjogúsághoz ez is 
hozzátartozik, ugye…:) Szóval, például 
szakítani nagyon kényelmetlen és há-
látlan dolog, senki sem szereti csinálni. 
De tenni valamit a kapcsolatért, hogy 
az jobb legyen, no hát, az is nagy eltö-
kéltséget kíván. Vannak emberek, akik 
a mai napig a másiktól várják a megol-
dásokat, a kimondatlan mondatokat, és 
élik a rettenetesen boldogtalan, sivár 
életüket. Ugyanis egy életet bizony le 
lehet így élni, csak épp nem érdemes.

Az egyik ilyen tipikus eset, amikor egy 
bizonyos közösségből halászol ki vala-
kit. Egy csapattárs az edzésről, szakkör-
ről, a közösségből, a hittanról vagy akár 
egy osztálytárs, őrstárs, és még sorol-
hatnám. Akinek mindig örültél, amikor ő 
is eljött az alkalomra, kerested a jelen-
létét, egyszerűen jó volt vele az adott 
közösségen belül is. Na mármost, attól 
a gyönyörű pillanattól kezdve, hogy 
összejöttetek, ő már párod is lett, nem 
csak a kedvenc csapattársad. Mélyebb-
re eveztél vele, beljebb engedted őt az 
életedbe, tehát nem kezelheted őt úgy, 
mint eddig, hogy csak kedden és pén-
teken este héttől fél kilencig vagyunk 
együtt, ahogy azt mindig is szoktuk. 
Nem szabad őt onnantól kezdve csak 
csapattársnak kezelni, mint a többieket. 
Ő már több lett annál. A szerelmed. Ta-
lán a jövendőbelid, akinek majd hűsé-
get esküdsz mindhalálig. Érdemes eze-
ket a szigorúbb mondatokat többször is 
végigfuttatni a fejünkben, mert ha vala-
melyiknél lesokkolódsz, akkor érdemes 
megfontolni a DÖNTÉST: akarom-e én 
ezt az egészet vagy nem? 

Egy közösségen belül a szerelmedre 
már jobban oda kell figyelni. Nem elég 
az, ha csak mellé ülsz a foglalkozáson, 
és átkulcsolod a kezét, aztán ha véget 
ért az óra, elengeded és hazamész. Ha 
a lehetőség és igény úgy kívánja, minél 
több minőségi időt kell együtt tölteni 
vele. Nemcsak adventben kell rá job-
ban figyelni, mert az angyalkázásnál őt 
húztad, hanem egész évben lesni kell, 
hogy mi az, amitől boldogabb lehet. Ő 
onnantól kezdve már nem csapattárs, 
nem szabad azonosítani őt a csapat, 
a közösség többi tagjával. Ő onnantól 
kezdve más kasztba tartozik: a Párod 
lett.

Hasonlóan kortünet, hogy nem ke-
resztény a párunk. Ha például pont 
ellenkezőleg: nem egy keresztény kö-
zösségből halásztad ki őt, hanem egy 
teljesen másik platformról. Mégis sze-
reted, és benne van a pakliban a ’hol-
tomiglan-holtodiglan’. Ráadásul, ha 
fontos neked a hit, akkor akarva-aka-
ratlanul is szeretnéd majd őt megtérí-
teni. Itt is érdemes határozottnak lenni, 
de ebben az esetben határozottan fi-
nomnak! A jó apostolkodás az, ami nem 
erőltetett. Persze az sem hátrány, ha a 
nem keresztény fél nyitott a vallásra. 
Ha pedig egy picit is nyitott, akkor nincs 
nagy gáz! Lassú víz partot mos. 

Sokkal nagyobb ereje van példá-
ul azoknak a mondatoknak, hogy: „Én 
holnap elmegyek egy misére, neked mi 
a terved? Ha gondolod, tarts velem!” 
Mint annak, hogy: „Szeretném, ha eljön-
nél velem egy misére, mert nekem ez 
fontos.” A térítésben fokozottan fontos 
a fontolva haladás, nehogy túladagold 
a dolgot. Gondolj csak bele: ő egy jó fej 
felnőttől sem hallotta soha gyerekkorá-
ban, hogy Jézus Krisztus valóban feltá-
madt! Egy megbízható, hiteles példaké-
pe sem mondta neki, hogy a Szentlélek 
megerősít! Vagy, ami még rosszabb: 

egy negatív példa vagy esemény küldte 
nála teljesen padlóra a katolikus egy-
házat. Ilyenkor az ő lelkében elég nagy 
hátránnyal indul bármi, ami keresztény. 
Kész csoda, hogy összejött veled! Ne 
egy kötelező hittanra járással állítsd a 
falhoz tehát, hanem a magatartásoddal, 
a viselkedéseddel érdemes felépíteni 
benne egy pozitív kíváncsiságot. Mitől 
vagy ilyen jó? Honnan merítesz ennyi 
erőt? Miért vagy ilyen, amilyen?? Ehhez 
persze fontos, hogy tényleg olyan is 
legyél… :) Hitelesnek és következetes-
nek érdemes maradni minden élethely-
zetben, hiszen ezzel nemcsak, hogy 
megtérítesz egy embert, de még egy jó 
házastársat is formálsz magadnak, min-
den izzadtság nélkül. Nem őt kell tehát 
átformálni, hanem inkább mi magunk-
nak kell hiteles kereszténynek maradni! 

A párunk megtérítésének szakaszá-
ban aztán, ha kialakult a kíváncsisága, 
és elérkezett a várva várt pillanat, hogy 
megtegye az első lépéseket, nagyon 
fontos, hogy sehol ne hagyjuk magára. 
Fogd a kezét, és menj el vele a temp-
lomba vagy a hittanra, amit közösen 
néztetek ki. Kísérd az útján Krisztus 
felé, hogy aztán ő kísérhessen téged is 
ugyanoda! ■

„Nem őt kell tehát átformálni, hanem inkább mi 
magunknak kell hiteles kereszténynek maradni”
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Ne ölj!

Szirt Ádám

Érdekes belegondolni abba, hogy a Mózes által kapott Tízparancsolat, amely 
több ezer éves, ennyire időtálló. Ezek a parancsolatok már az akkori embert 
is óva intették, s a mai korban is védenének a rossztól, ha hagynánk. Mond-
hatnánk, hogy az ember nem változott több ezer év alatt semmit. 

Ha csak a bűnökre gondolunk, akkor 
tényleg nem. Gyarlóságaink egyeznek 
az akkori ember gyarlóságaival, bű-
nös vágyaival. Jól tudjuk, hogy ezek a 
parancsok a józan ész által belátható 
törvények. Akik nem is hisznek Isten-
ben, azok is, az első három parancsot 
leszámítva a logikus gondolkodás se-
gítségével rájöhetnek, hogy ezek azok 
az alapvető elvek, amelyek betartásával 
békében, konfliktusok nélkül élhetnénk. 
Ha elég nagyképűek lennénk, akkor azt 

is gondolhatnánk, hogy ha nem kaptuk 
volna meg a Tízparancsolatot, akkor is 
tudnánk, mit lehet és mit nem. De azért 
sem érdemes villogni ezzel, mivel sok-
szor nem tudjuk betartani ezeket az ál-
talunk is alapvetőnek ítélt parancsokat. 

A Szentírást kinyitva a teremtéstör-
ténetnél olvashatjuk Ádám és Éva bűn-
beesését. Innen kezdődött a mélyrepü-
lésünk. Ezután következik Káin bűne, 
amely a bűnbeesés utáni első vétek, 
a gyilkosság. Kisgyerek korunk óta is-

merjük ezt a történetet. Emlékszünk 
rá, hogy nem voltak jó testvérek. Káin 
megölte Ábelt, mert féltékeny volt rá. 
Úgy érezte Isten jobban szereti a test-
vérét. Ez a történet világít rá a gyilkos-
ság okának forrására: Ha nem lenne 
Ábel, nekem jobb lenne… És ennek az 
örök káini gondolatnak a következmé-
nye minden gyilkosság.  A hegyi beszéd 
óta tudjuk, hogy a gyilkosság a legutol-
só lépcsőfok, de nekünk már előtte is 
figyelnünk kell: „Hallottátok, hogy a ré-
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giek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki 
öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt 
mondom nektek: Már azt is állítsák a tör-
vényszék elé, aki haragot tart embertár-
sával.” (Mt 5,21-23). Jézus itt kifejtette 
nekünk ezt a parancsot. Rávilágított 
arra, hogy nem csak tettekkel lehet 
ölni. Végül Jézus összefoglalja a Tízpa-
rancsolat felebarátra vonatkozó pont-
jait: „Szeresd embertársadat, mint saját 
magadat” (Mt 22,39). Hiszen akit szere-
tünk, azzal nem akarunk rosszat tenni. 
A Punnany Massif Élvezd című számá-
ban is elhangzik egy hasonló kijelentés: 
„Lényeg a szeretet”. Jó hallani, hogy egy 
híres magyar számban is visszaköszön-
nek Jézus gondolatai. És bármennyire is 
közhelyes, tényleg ez a lényeg. Ha csak 
ennyi kéne a békéhez, akkor a Szentírás 
se lenne ilyen vaskos, mert elég lenne 
ez az egy mondat. Viszont nem mindig 
tudjuk, hogy kell szeretni és előfordul, 
hogy egyáltalán nincs bennünk szere-
tet. Ilyenkor Isten végtelen szeretete 
az, ami képessé tesz a továbblépésre. 
Tehát hasznos, ha nemcsak azt tudjuk, 
mit kéne tenni, hanem azt is tudjuk, ho-
gyan.

Az emberiség a történelem során 
különböző formában, de folyamatosan 
követ el gyilkosságot. Voltak már hábo-
rúk, népirtások, különböző ideológiák 
miatti üldözések. Sajnos az idő előreha-
ladtával egyre profibbak lettünk ezek-
ben és talán tökélyre is vittük az előző 
évszázadban. A mai világban hiába van 
látszólag béke, eközben szünet nélkül 
öljük meg a legtehetetlenebbeket, a 

magzatokat. Korunk legnagyobb és leg-
súlyosabb bűne az abortusz. Törvénye-
ink az alapvető emberi értékeket védik 
és ebben egyeznek a Tízparancsolattal. 
Büntetés jár a gyilkosságért, az erőszak-
ért, a lopásért. Viszont az abortusz sok 
helyen nem törvényellenes. Az, hogy 
ezzel mi a probléma, az már egy má-
sik cikk témája. De utánanézve a sta-
tisztikáknak láthatjuk a megdöbbentő 
számokat. Az elmúlt évszázadban csak 
a művi abortusz több mint kétmilliárd 
magzat meggyilkolásáért felelős (nem is 

» A jelenlegi magyarországi szabályozás szerint alapesetben a  12. hétig végezhető 
abortusz. 

beszélve az abortív hatású fogamzás-
gátló szerekről), történészek szerint ez 
a szám magasabb, mint a világ összes 
háborúja során elesett áldozatok szá-
ma1. A népirtás egy alattomosabb korát 
éljük, mint eddig bármikor, és ennek is a 
gyökere ugyanaz, mint az összes többi 
gyilkosságnak, a káini gondolat: Ha nem 
lenne Ábel, nekem jobb lenne… ■.  

Könyvajánló
Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején

„A keresztényeknek meg kell halniuk.” – a Boko Haram egyik vezetője

Sajnos keveset hallani arról, hogy nemcsak az őskeresztény egyház éle-
tére volt jellemző a keresztényüldözés, hanem a mai napig tart, sőt az 
utóbbi években egyre fokozódik: nagyjából minden 5. percben ölnek 
meg egy keresztényt a hite miatt. 400 millióra tehető azon kereszté-
nyek száma, akiknek hite miatt veszélyben van az élete. A könyvből 
megtudhatjuk, hogy nemcsak a muzulmán többségű, hanem a hindu- 
vagy buddhista többségű országokban is üldözik a keresztényeket. A 
Nyugat-Európában vagy Magyarországon tapasztaltakat a szerző nem 
üldözésnek, hanem keresztényellenességnek tartja. Röviden vázolja az 
üldöztetés és a tanúbizonyság-tétel bibliai hátterét, és válogatást ad hí-
res emberek tanúságtételeiből. A brutálisan véres esetek miatt javasolja 
a 18 éves korhatárt.

Kairosz Kiadó, 2016

1 vö. P. Kovács Ervin Gellért O.Praem.: Gondola-
tok az Amoris laetitia apostoli buzdításról, 2016. 
május 15., elérhető a gloria.tv oldalon
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Önismereti sorozatunkat a szeretetnyelvekkel folytatjuk. Megalkotójuk Gary 
Chapman gondolatának lényege, hogy ahogy a különböző népek, más-más 
nyelven beszélnek egymással, úgy a szeretetben használt nyelvek is különbö-
zőek: valakinek az ajándékozás a fontos, míg másnak az érintés vagy az együtt 
töltött, minőségi idő.

Nem látok bele pontosan a kurrens 
„vulgárpszichológia” főbb vonulataiba, 
éppen más dolgok kötik le a figyelme-
met, de az egészen biztos, hogy pár év-
vel ezelőtt a csapból is ez folyt. Nem 
gondolom, hogy túlságosan részletesen 
be kellene mutatnom Gary Chapman 
ötletét bárkinek, hiszen talán már csak 
a „Kis házi kedvencek öt szeretetnyel-
ve” című könyv megírása hiányzik ah-
hoz, hogy teljes legyen a sorozat. Ezzel 
természetesen nem lebecsülni szán-
dékozom a témát, rengeteg érdekes 
gondolat van benne. Azt is szeretném 

A szeretet nyelvei

P. Ádám Miklós
RÓMA

viszont leszögezni, hogy amennyiben 
önismeretről beszélünk, kétségkívül 
vannak fajsúlyosabb kérdések is, amiket 
fel kell tennünk magunknak, mint hogy 
mik a szeretetnyelveink (természetesen 
ezekkel is fogunk foglalkozni – a szerk.).

Ennek ellenére viszont kétségkívül 
alkalmas arra, hogy elinduljunk vala-
merre. Mire is gondolok? Sokszor ta-
lálkozom azzal a gondolattal, hogy mi-
kor megérik bennünk a változás vágya, 
azért is konvertálódik a gondolat olyan 
nehézkesen cselekvéssé, mert egy do-
log kitalálni azt, hogy én most változni 

akarok, és egy ettől gyökeresen eltérő 
dolog meghatározni a változásnak akár 
a programját, akár az irányát. Ilyenkor 
segítségünkre vannak a szeretetnyel-
vek. Viszonylag könnyen megérthető, 
mit is akar kifejezni a gondolat, és való-
ban sokkal kevésbé nehézkes átültetni 
a gyakorlatba, mint egy talán ténylege-
sen mélyebb, de éppen emiatt lényege-
sen kevésbé gyakorlatias gondolatsort.

Ezzel is képes felkelteni a vágyat egy-
általán a változásokra. Mert az olyan 
típusú elhatározások, mint a „türelme-
sebbnek kellene lennem”, vagy a „keve-

» Az ajándékozás



Ösvény  7. szám 21

» Az ajándékozás

sebbet kellene veszekednem”, már csak 
azért is nehezek, mert erőteljesebben 
kapcsolódnak hozzájuk „nem-cselek-
vések”, mint konkrét „akciók”. Ezzel 
szemben, ha azt mondom magamnak, 
„ezentúl megveregetem a vállát a ba-
rátaimnak”, „ezentúl hetente egyszer 
valami aprósággal megajándékozom a 
kedvesemet”, ezekhez a gondolatok-
hoz könnyebben társíthatunk konkrét 
(vagyis időponttal, helyszínnel, eszköz-
zel és résztvevő felekkel meghatározott) 
tetteket. Ráadásul arra ösztönöznek, 
hogy mit csináljunk, nem arra, hogy mit 
és hogyan gondoljunk, mi mindent ne 
tegyünk. Ezzel a jól bevált régi (és ép-
pen ezért lebecsült, de a gyakorlatban 
a mai napig talán legeredményesebb) 
tanulási folyamat részesévé válunk, ami 
egy ősi igazságon alapszik. Ez így szól: 
a cselekvésem visszahat rám, és ezzel 
változtat. Nyilván nem a cselekvése-
inket kell megváltoztatnunk, hanem a 
viselkedést, és ami mögötte van, az el-
veket, de sajnos, én magam kevés olyan 
embert ismerek, aki olyannyira elméleti 
lenne, hogy az elvekről való meggyő-
zés átalakítaná a viselkedését, és ezen 
belül az egyes tetteit. Ezzel szemben 
a begyakorlás, a tett maga az egyedi 
eseményben rejlő számtalan átélt érze-
lemmel, megfogalmazott (vagy inkább 
tapasztalat teremtette) gondolattal meg 

még sok más apró részlettel hat a sze-
mélyre, aki teszi azt. 1

Szoktam beszélni jegyesoktatáson is 
a szeretetnyelvekről, mégpedig azért, 
mert bármilyen kapcsolatban (szemé-
lyes véleményem szerint) a kapcsolat 
minőségét döntően befolyásolja a kap-
csolatban alkalmazott kommunikáció. 
Mert ezzel érünk el a gondolat közepé-
hez. A kapcsolataink minőségét döntő-
en meghatározza a kommunikáció. Eb-

ben a végtelenül összetett rendszerben 
pedig sok kisebb-nagyobb különbség, 
tanult magatartások, egyszerűen csak 
a nemi különbözőség (legalábbis a pár-
kapcsolatokban) vagy az önkifejezés 
különböző formái igenis komoly aka-
dályokat jelenthetnek. Ezek közül egy 
a szeretetünk kifejezése, illetve ennek 
gyökerénél még inkább a felénk való 
szeretet megértésének különbözősége. 
Igen, előfordulhat, hogy két ember sze-
reti egymást, és mégsem érzik igazán, 
hogy „a másik valóban szeret engem”. 
Hiába vesz a férj minden héten aján-
dékot a feleségének, és a feleség hiába 
tesz minduntalan szívességeket a férjé-
nek, ha a feleség dicséretre, a férj pedig 
érintésre vágyik.

Azt nem gondolom, hogy ha megta-
nuljuk a másik ember szeretetnyelvét 
(vagyis azt a csatornát, amin keresztül 
megérti, hogy én szeretem őt), máris 
megoldódnak akár az önismereti, akár a 
kommunikációs hiányosságokból vagy 
sebekből fakadó konfliktusok. De azt 
gondolom, hogy javít a kapcsolataink 
minőségén, ha odafigyelünk ezekre a 
szempontokra, és ami ennél még jóval 
fontosabb, hogy megajándékoz minket 
azzal az érzéssel (sőt szerencsésebbek 
esetében meggyőződéssel), hogy nem 
vagyunk egészen tehetetlenek az ilyen 
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„nem a cselekvéseinket kell megváltoztatnunk, 
hanem a viselkedést, és ami mögötte van”

» A minőségi idő

» Az érintés

1A mondat értelmezhetetlensége felett 
érzett bánatot fojtsuk el abbéli örömmel, 
hogy olyan szépen át tudtam ültetni a ma-
gyar nyelvre Szent Lukácsnak az Apostolok 
Cselekedeteiben alkalmazott többszörösen 
mindenfelé rendelt görög szószerkezetét
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típusú problémáinkkal szemben, sőt tu-
dunk változni, tudunk változtatni, ez az 
élmény pedig kinyit minket arra, hogy 
keressük a megoldásokat, olvassunk, 
tájékozódjunk, kérjünk segítséget, és 
így elkerüljük azokat a kudarcokat, ami-
ket igenis el lehet kerülni.

Most néhány reflexió a konkrét sze-
retetnyelvekről.

Aki nevelt fel gyermeket, biztosan is-
meri azt az állapotot, amikor a gyermek 
még nem fejezi ki magát értelmes sza-
vakkal, de amikor mi mondunk neki va-
lamit, azt pontosan megérti, és neki is 
élmény, hogy végrehajtja. Emlékszem, 
volt idő, amikor Purcsin még nem be-
szélt, de mindent kivitt a kukába. Már 
nem tudtunk mit kidobni, hogy kielé-
gítsük azt az örömét, hogy végre tudja 
hajtani, amit kérünk tőle. Így vagyunk a 
szeretetnyelvekkel is. Eleinte még nem 
adjuk, csak befogadjuk, éppen ezért 
meghatározó, milyen nyelven beszéltek 
velünk a szüleink. Később ezen a nyel-
ven fogunk mi is kommunikálni, ami vi-
szont hiányzott, azt tanulnunk kell.

Az érintés: a legalapvetőbb mind kö-
zül, a bizalom érzéséhez elengedhe-
tetlen. Sok kísérlet foglalkozott vele, 
bizonyosan látszik, hogy az alapvető 
bizalom, a biztonságérzet, az egészség 
függ attól, mennyi és milyen érintésben 
volt és van részünk a hétköznapok so-
rán.

A minőségi idő: Párkapcsolatokban 
alapvető jelentőségű, azt üzeni, „fontos 

vagy (nekem)”. Kritériumai, hogy amikor 
a másik beszél, nem azon gondolko-
zom közben, mit fogok válaszolni, mi-
lyen volt, amikor velem történt hason-
ló, mit fogok főzni ebédre, és mit kell 
még vennem hozzá. A tiszta befogadás 
állapota szükséges hozzá (kevésbé iz-
galmasra sikerült prédikációk esetében 
elengedhetetlen feltétel Isten üzeneté-
nek meghallásához). Sokszor nem hiszik 
el a jegyesek, hogy nem azzal segítenek 
egymásnak, ha tanácsokat adnak. Pe-
dig, aki állandóan tanácsot ad a másik-
nak, az ezzel azt kommunikálja: „nem 
bízom benned, nem bízom abban, hogy 
meg tudod oldani a problémáidat, hogy 
eléggé önálló vagy”, és hamar azon kap-
hatja magát, hogy a párja nehézségeiről 
többet tudnak a munkatársai, mint ő 
maga.

Az ajándék: Vagyis a szeretetem tár-
gyiasítása. Egy olyan világban, aminek 
a testhez, az anyaghoz való viszonya 
ennyire ambivalens, és a saját „testben 
létét” sem képes helyesen érteni, lehet 
jelentősége annak, hogy a szeretetem 
nemcsak elszálló szavakban mutatkozik 
meg, hanem tárgyakban és az azokra ál-
dozott időben, pénzben2. Fontos szem-
pont a maradandósága is. Ahogyan 
bizonyos helyek nem pusztán földrajzi 

kiterjedések, hanem ha kapcsolódnak 
hozzá emlékeink, a helyek őrzik az 
emlékek esszenciáját (vö. a vértanúk 
vértanúsága helyén épült templomok), 
éppen így egy tárgy is képes őrizni (és 
feleleveníteni) az ajándékozó szeretetét.

A szívesség: vagyis a másik életének 
megkönnyítése. Ezzel azt üzenem a 
másiknak, „fontos vagy nekem”. „Oda-
figyelek rád”. „Nem vagy egyedül”. „Fel 
akarlak szabadítani az alól, ami kell, 
hogy azt tehesd, amit akarsz.”

Dicséret: Annak megerősítése, hogy 
a másik ember jó. A másik ember ér-
tékes. Nem amit csinál, hanem aki ő 
maga, aki birtokolja azt a képességet, 
ami ajándék nekem, ajándék másoknak. 
A dicséret akkor jó, ha minél konkré-
tabb. Az „ügyes vagy” egy olyan kije-
lentés, ami szinte értelmezhetetlen. A 
„Nagyon eltalált az a hangsúly, ahogy 
azokat a szavakat olvastad a Szentlec-
kében, hogy … mert azt éreztem, hogy 
olyasvalaki mondja ki ezeket a szavakat, 
aki érti, hogy mit jelentenek valójában” 
konkrét, éppen ezért a másik ember 
számára is hozzáférhető, hogy mi volt 
jó abban, amit és ahogyan csinált.

Sosem tudom frappánsan lezárni a 
gondolataimat. Úgyhogy most is csak 
befejezem.                                         ■

ÖNISMERET

2 Igen, lehet jelentősége az ajándék értékének is. Ez nem az ördögtől való. Isten sem azt 
mondja Izraelnek: „áldozzatok nekem kehes kecskéket”. Nem, neki a nyáj legszebbje kell. Így 
fejezi ki az izraelita, hogy „nekem te ennél még többet érsz”.

» A szívesség és a dicsérő szavak
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Igazság szerint a 
megtérésem után 
egyből karizmatikus 
közösségbe kerül-
tem, nekem ez a lel-
kület most már szo-
rosan hozzátartozik 

az identitásomhoz. A kérdésedre 
válaszolva tehát megtérést adott 
elsősorban, valamint vágyódást a 
szívembe a mélyebb ismeretre, a 
nyelveken szólás adományát és egy 
teljesen új szívet és életszemléle-
tet. Erős vágyat ébresztett bennem 
a szolgálatra és erőt adott a hitem 
megvallására. A Szentlélek mindig 
a legjobbat nyújtja a rá vágyóknak, 
kedvesen és szelíden közelít, igyek-
szem felismerni jelenlétét a minden-
napokban is.

Eltscher Adrienn

Mit adott neked a Szentlélek a karizmatikus 
megújuláson keresztül?

Együttműködés
777blog.hu hír – és blogoldal

Az Ösvény magazin a 7. számától 
kezdve (micsoda véletlen!) együtt-
működést kötött a 2016 áprilisában 
indult keresztény portállal, ezentúl 
a 777 programjaival, írásaival is ta-

lálkozhattok az Ösvényben, illetve fordítva is.  Mivel 
a napi szintű friss tartalmakat szerkesztőségünk ala-
csony létszáma miatt nem tudjuk biztosítani, így eze-
kért kövessétek a 777 oldalt!

777blog.hu
facebook.com/777blog.hu
instagram.com/777blog.hu

Szemle a 777-ről
Kiégett pásztorok   Az óév 
utolsó heteinek nagy port 
kavaró híre volt egy fiatal 
református lelkész öngyil-
kossága, mely ráirányította a 
figyelmet a papi-lelkészi hi-
vatás krízishelyzetére. A Heti 
Válasz e témában született 

cikkére Hodász András reflektált a 777 blogon.  „Hogy történ-
het ez meg Isten emberével? Van egy rossz hírem: éppen ők a 
leginkább veszélyeztetettek.” – fejtegeti. Mi állhat a háttérben 
és mit tehetünk ellene mi? Ezekre a kérdésekre igyekszik vá-
laszokat adni a december 21-én Mi van veled, Illés? címmel 
publikált cikk.

Nem csak kenyérrel…

„Újévi fogadalmainknak 
egyik leggyümölcsözőbbje 
lehet, ha megfogadjuk a napi 
igeolvasást és imádságot. 
Nem kell elkeserednünk, ha 
magunktól nem megy, ren-
geteg napi ige és Bibliaolva-
só kalauz létezik. Ezek közül 

mutatunk be párat.” – kezdi cikkét az év első napján a 777. 
Aki kíváncsi az útmutatókra, magyarázatokra, alkalmazások-
ra: könnyen megtalálhatja azokat a Napi bibliaolvasók az új 
évre című írásban.

Engem a Szentlé-
lek vezetett rá arra 
az útra, amit Jézus 
készített nekem.

Megkaptam a 
nyelvek adományát, 

amiért már elég régóta küzdöttem.
A közbenjáró, másokért végzett 

imáim során többször megtapasztal-
hattam, hogy Isten meghallgatta   a 
kérését, és megadta azt, amiért imát 
kért.

Fejlődni tudok a Szentlélek által, 
hogy meg tudjak bocsájtani mások-
nak.

Olyan bűnöktől tudtam megsza-
badulni, amelyek az egész kamasz-
koromban minden nap jelen voltak 
.Istennel a lehetetlen is lehetséges.

Gólya Bertalan

A családom által ke-
rültem bele a kariz-
matikus megújulás-
ba. Miután egyszer 
megtapasztaltam a 
Szentlelket, utána 

mindenben Őt kerestem. Általa ér-
zem magam közelebb Istenhez. Segít 
megérteni néha Isten akaratát, ha 
arra van szükségem, ha nem, akkor 
homályosít. Megtanultam általa bízni 
Isten időzítésében. Emellett képeket 
kaptam a Szentlélektől az életemre 
vonatkozóan. Válaszokat kaptam régi 
kérdésekre és kérésekre egyaránt. 
Megértette velem, hogy miért nem 
lettek volna célravezetők az akkori, 
pillanatnyi kéréseim. Általa teljesed-
hetnek ki imáim. Legfontosabb köz-
vetítő!                               

 Nagy Orsi

Ferenc pápa az egyedülállókhoz

„A jegyesség és házasság életszaka-
szainak, akár a gyümölcsnek, meg 
kell érnie. Ez jelenti a felnőtté válást a 
szerelemben egészen addig, ameddig 
házassággá nem válik.” Ilyen és eh-
hez hasonló útmutatásokkal is el-

látta Ferenc pápa az általános audienciáján megjelent 
egyedülállókat és jegyességben élőket. 
A párkapcsolattal és a társkereséssel kapcsolatban el-
mondott gondolatait pontokba szedve olvashatjuk a 
Hét tipp párkeresőknek – Ferenc pápától! címmel megje-
lent december 22-i cikkben.

» A szívesség és a dicsérő szavak



Nádasdy Ádám
Vacsora előtt

Uram, ha megfacsarsz, miként egy citromot, 
ha néha bérbeadsz, mint régi birtokot, 
ha álmokkal zavarsz és angyalodat küldöd, 
hogy ágyam széléről fülembe súgja: „züllött!”, 
Uram, ha megvonod kéken az ereket, 
ha bambaságot adsz, munkát, vagy gyereket, 
ha elrontod a nap értékesebb felét, 
s én direkt nem teszek egy lépést sem feléd, 
ha válasz nélkül küldöd rám az éjfelet, 
mi más marad nekem, mint hogy szeresselek?

Pilinszky János: Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok, 
de a végítéletet magam előtt látom. 
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk 
fölmagasztalása lesz. 

A sokaságban senki se keresi egymást. 
Az Atya, mint egy tüskét, visszaveszi 
a keresztet, s az angyalok, a mennyek 
állatai, fölütik a világ utolsó lapját. 

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt 
tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja 
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.


