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Szent Pál tanítása a karizmákrólSzent Pál tanítása a karizmákról
Székely János püspök atya előadása a Szociális Testvérek lelkinapján

K.u. 100 -150 körültől nagyjából 1900-
ig az Egyházban alig esik szó a kariz-
mákról. Ha a nagy katolikus lexikonokat 
fellapozzuk, akkor ezt a szócikket egy-
általán nem találjuk. Ennek az egyik oka 
a latin bibliafordításnak a nehézsége, 
ugyanis nagyon nehéz volt a charisma 
görög szónak latin megfelelőt találni, he-
lyette olyan szavakkal fordították, mint 
ajándék (donum) vagy pedig kegyelem 
(gratia). De arról, hogy Szent Pál egy 
különleges dologról beszél, aminek egy 
különleges nevet ad, erről nagyon so-
káig a keresztény köztudat nem beszélt. 
A „magas” teológia nyilván tudott róla, 
Aquinói Szent Tamás művében is sze-
repel: osztályozza és különveszi a meg-
szentelő kegyelmet, amelynek minden 
ember életét át kell járnia és az ingye-
nesen adott kegyelmet, a különleges ke-
gyelmi ajándékokat. 
Nagyon érdekes Aranyszájú Szent Já-
nos magyarázata Szent Pálnak a kariz-
mákról adott tanításáról: „Nem tudjuk, 
hogy Szent Pál apostol miről beszél itt, 
az egész rész homályos és a mi időnk-
ben ilyen nem történik.” Az Egyház tehát 
elveszítette ennek a tudását.
A 20. században ez a helyzet gyökere-
sen megváltozott, megjelent a kariz-
máknak a valósága és egyúttal az erről 
való gondolkodás, beszéd is.
Tudomásunk szerint az első karizma-
tikus jelenség az Egyesül Államokban 
következett be 1901. január elején Kan-
sas állam Topeka nevű városában, ahol 
metodista keresztények voltak együtt 
kb. harmincan. Vezetőjük arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a kereszténység-
nek két alapvető fázisa van: az elsőben 
a magunk erejéből próbálunk az Isten 
útján járni, a másodikban pedig a Szent-
lélek kezd beköltözni az életünkbe és az 
Ő ereje által haladunk. Mintha a csónak-
ban felhúznánk a vitorlát és a Szentlélek 
lenne a szél, aki viszi a csónakot.
Azt gondolta, hogy a kettő között a ha-
tárvonalat a legvilágosabban a nyelvek 
adománya jelzi, ugyanis az Apostolok 
cselekedeteiben azt olvassuk, hogy ami-
kor a Szentlélek eljött Pünkösdkor, ak-
kor a tanítványok nyelveken beszéltek. 
Ez aztán később Kornéliusz házában, 
majd Efezusban is így történt. Ez a kö-
zösség aztán éppen ezért elkezdett egé-

szen konkrétan a nyelvek adományáért 
imádkozni. Nem tudták, hogy pontosan 
mi fog történi, de nagyon intenzíven 
kérték ezt az ajándékot. Több napon át 
voltak együtt, majd egy idő után egy fi a-
tal lány, Agnes Ozman, úgy érezte, meg 
fogja kapni ezt az adományt. Középre 
állt, kérte, hogy érte külön imádkozza-
nak és rövid időn belül, tudomásunk 
szerint elsőként az újkorban, megszólalt 
nyelveken.
Kezdetben nem karizmatikusoknak ne-
vezték magukat ezek a csoportok, ame-
lyek lassanként létrejöttek. Az egész 
közösség minden tagja megkapta ezt 
az adományt mely aztán nagyon hamar 
futótűzként terjed. Pünkösdi csoportok-
nak nevezték magukat. Nem pünkös-
dista egyház volt ez, hanem különleges 
pünkösdi csoportok mindenféle egyhá-
zon belül. A lutheránusok között is voltak 
ilyenek. Nagyon nagy lendületet adott a 
mozgalomnak egy néger prédikátor, Wil-
liam Seymour 1906-ban, akinek révén a 
mozgalom átkerült Skandináviába, Euró-
pába, Németországba.
Németországban nagyon nagy ellen-
állásba ütközött. A Német Evangélikus 
Egyház 1909-ben hivatalosan is elhatá-
rolódott ettől a mozgalomtól (ez a ber-
lini nyilatkozat). Ebben kijelentik, hogy 
a gonosz lélek férkőzött az Egyházba, 
ugyanis a nyelvek adományához hason-
ló dolgok a spiritizmusban is előfordul-
nak. Ezért aztán nagyon féltek, hogy 
valami rossz dolog történik. Azt mond-
ták egy pünkösd volt, másodikat nem 
várunk, csak Jézus második eljövetelét. 
Az evangélikus egyház nagyon erősen 
elhatárolódott ettől a mozgalomtól. 
Mind a mai napig a protestáns egyhá-
zakban tartózkodást tapasztalunk, azért 
is, mert náluk nincs meg az Egyháznak 
a szilárd egysége. És bármilyen új moz-
galom támad, akkor nagyon könnyen 
egyházszakadás lesz a következménye. 
1978-ban az Egyesült Államokban a Lu-
theránus Egyház újra nagyon határozot-
tan elítélte a karizmatikus mozgalmakat.
A Katolikus Egyházban 1967-ben jele-
nik meg a karizmatikus mozgalom. Az 
első ilyen csoportokat a Pittsburgi Egye-
tem két professzora hozza létre diákok-
kal, akik elsőként kapják meg a nyelvek 
adományát. Tehát létrejön ez a mozga-

lom, de felmerül rögtön a kérdés, hogy 
ez pont ugyanaz-e, mint ami 2000 évvel 
ezelőtt Szent Pál közösségeiben volt. És 
az is kérdés, hogy mit tanított Szent Pál 
a karizmákkal kapcsolatban és mit üzen 
nekünk, mai keresztényeknek.
Nagyon érdekes, hogy a II. Vatikáni Zsi-
nat a szerzetesrendekkel is kapcsolatba 
hozza a karizma fogalmát: beszél az ala-
pító karizmájáról és arról, hogy minden 
szerzetesrend megtestesíti a Szentlélek-
nek valamilyen különleges adományát 
az Egyház számára.
A zsinaton nagyon sok vita volt a kariz-
mákról. Voltak, akik azt állították, hogy 
csak a nagyon különleges adományo-
kat lehet karizmának nevezni, például 
a gyógyítást. Mások, köztük Suenens 
bíborossal az élen, azt gondolták, hogy 
a hétköznapi életben is a Szentlélek dol-
gozik, ott is vannak karizmák. Nagy vita 
volt erről, végülis a zsinat nem dönti el 
ezt a kérdést, a LG 12.-ban azt mondja, 
hogy a Szentlélek sokféle adományt ad, 
vannak köztük különlegesek és egysze-
rűek is. 
Egy másik érdekes vita, ami protestáns 
körökből származik és betört a Katoli-
kus Egyházba Hans Küng munkássága 
nyomán: sokan azt mondták, hogy az 
ősegyház karizmatikus módon épült fel. 
Nem voltak benne hivatalok, egyház-
ügyi kódexek, mindenki a Szentlélektől 
kapott adományai alapján működött, hi-
szen Pál sem kért külön kinevezést az 
apostoloktól, hogy mehessen prédikálni, 
az természetes volt, hogy a Szentlélektől 
kapta a küldetést. Az Egyház felépítése 
karizmatikus volt, az egységet maga a 
Szentlélek teremtette meg. Szent Pálnak 
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a karizma fogalma kicsit a hierarchiának 
a kritikája is. Azt akarja hangsúlyozni, 
hogy a Szentlélek építi fel Krisztus tes-
tét, a Szentlélek az, aki lelket ad ennek 
a testnek. 
Egy pár szót magáról a karizma kifeje-
zésről. A Ke. görög irodalomban, a pro-
fán írásokban ez a szó nem szerepel. A 
vallásos zsidó írásokban, amelyek görö-
gül íródtak, egyszer- kétszer fordul elő, 
mint például Alexandriai Philonnál, aki 
Egyiptomban él és alkot. Ritka, szinte 
ismeretlen szó. Pál, amikor a leveleiben 
ír erről, akkor azok, akik olvassák, meg-
lepődnek, hogy mi is ez. Nem ismerik 
ezt a szót és nem magától értetődő az 
sem, hogy pontosan mit is jelent. En-
nek ellenére az alapjelentését egy gö-
rögül tudó nagyon jól értette, mert egy 
ismert igéből és egy képzőből áll ösz-
sze. A szó gyökének jelentése: kegye-
sen, nagylelkűen, bőkezűen adni vala-
mit, a kapcsolódó képző egy cselekvés 
végeredményét jelzi, így a karizma szó 
alapjelentése tehát ajándék, adomány, 
amelyet kegyesen, ingyenesen adnak.
Szent Pál leveleiben ez a szó összesen 
16-szor fordul elő és az 1. Péter levélben 
még egyszer. Ez máris egy kicsi cáfolat 
arra, amit Hans Küng állít, hogy Pál az 
egész egyháztanát a karizmákra építi. A 
tények nem ezt mutatják: aránylag egy 
ritkán előforduló szó, míg a leggyakrab-
ban előforduló szavait Pál kb. 500-szor 
használja (ilyenek az evangélium meg-
igazulás, kegyelem szavak). A karizma 
szó nem is mindig szakkifejezés, hasz-
nálja a börtönből való szabadulását is 
ezzel a fogalommal vagy például magát 
a megváltást, sőt egy alkalommal az 
örök életet is. Kevés olyan szövegünk 
van, amikor a Lélek különleges adomá-
nyairól beszél. Tulajdonképpen az 1Kor. 
levél illetve a Római levél 12. fejezete, 
a pasztorális levelekben egy-két szöveg, 
ahol arról a kegyelemről ír, amit Szent 
Pál az utódainak, az apostol-utódoknak 
ad át a kézföltétel által. Ezt mondja pél-
dául „ne hanyagold el a karizmát, amely 
benned van, amely neked adatott a pró-
fécia és a presbiterek által”. Timóteus 
egy karizmát kapott, amikor apostolutód 
lett: a 2Tim-ben azt olvassuk: „Szítsd fel 
magadban Isten kegyelmét, amely kéz-
rátételem által benned van!” Láthatjuk, 
hogy Szent Pál egységben látja az apos-
toli küldetést és az Egyházi hierarchiát, 
mindkettő Isten különleges kegyelmi 
ajándéka az Egyházban. Mind Kase-
mann mind Hans Küng írásai az Egy-
ház karizmatikus felépítéséről elnagyolt 
alkotások, ha valaki biblikus szemmel 

nézi, látja, hogy egy ideológia mentén 
erőlteti a bibliai helyeket.
A legfontosabb hely, ahol Pál a kariz-
mákról beszél az 1Kor 12-14. Ebben sok-
féle kérdésre válaszol, amelyeket Kloé 
hozzátartozói juttattak el neki, különbö-
ző viták nyomán, amelyek Korintusban 
voltak. A szüzességgel kapcsolatban fe-
lel a 7. fejezetben, a bálványoknak ál-
dozott húsokkal kapcsolatban a 8.-ban 
és a 12-től pedig a karizmák kérdésé-
re válaszol. Mi is volt itt a kérdés és a 
probléma? Szent Pál idézi, hogy amikor 
összejöttök, akkor zűrzavar támadt köz-
tetek, mert mindenki azt mondja, hogy 
nekem van karizmám, nekem van prófé-
ciám, nekem van zsoltárom, nekem van 
nyelvadományom, nekem van magya-
rázatom. Hatszor ismétli egymás után 
ezt a szót, hogy nekem van, kiérezzük 
belőle, hogy egyfajta szent versengés 
volt a korintusi közösségben, hogy ki-
nek volt nagyobb adománya és ebből 
zűrzavar támadt. Később az is világossá 
válik, hogy akinek nem volt ilyen külön-
leges adománya, az mintha kisebbnek 
érezte volna magát a közösségben. 
Ezért mondja Pál apostol, hogy nem 
mondhatja a fej a kéznek, hogy nincs 
rád szükségem, sem a szem a lábnak, 
hogy nincs rád szükségem, a testben 
minden tag fontos, a kisebbnek tűnő is. 
Tehát egyfajta anarchia és versengés 
alakult ki a közösségben, amelyre Szent 
Pál apostol nem egy mondatban vála-
szol, hanem három hosszú fejezetben 
magyaráz. Rendkívüli hosszan próbálja 
megértetni, hogy mik is a karizmák, mi 
a helyük az Egyházban és hogyan kell 
helyesen használni azokat.
A 12. fejezetben kitágítja a horizontot 
és elmondja, hogy nagyon sok adomány 
van, nemcsak a nyelvek adománya és a 
prófétálás. Ez a kettő volt, amit korintus-
ban különösen is fontosnak gondoltak. 
Szent Pál azonban még többet felsorol 
majd a fejezet végén még a hivatalokat 
is megemlíti, kitágítva így a horizontot. A 
13. fejezetben elmélyíti ezt a témát és azt 
mondja, hogy a legnagyobb adomány a 
szeretet, ehhez képest minden más 
adomány relatív, másodlagos. A legfon-
tosabb, hogy szeretetben élj, ehhez ké-
pest az, hogy milyen más adományunk 
van, sokkal kevésbé fontos. Csak ezután 
következik a harmadik részben, a 14. fe-
jezetben, a konkrét útmutatások leírása. 
Úgy tűnik, hogy a Korintusiak a karizmá-
kat nem így nevezték, hogy karizmák, 
hanem ’szellemi dolgok’-nak, pneumati-
kus dolgoknak, mégpedig valószínűleg 
azért, mert a rendkívüliséget tartották 

benne fontosnak. Az ókorban az isteni 
működést azáltal érezte a vallásos em-
ber, hogy az emberit az isteni teljesen 
kikapcsolja. A Szentlelket is elsősorban 
így érzékelték, mint egy mindent elsöp-
rő erőt. A Szentléleknek az alapképe a 
bibliában a szél, a vihar, ami az ember 
lelkét is betölti, az ember gondolkodá-
sát, akarását szinte kikapcsolja. Főleg a 
görög vallásokban a legistenibb vallásos 
élmények azok, amelyekben az ember 
az öntudatát elveszíti, ezek a pneuma-
tikus dolgok. Ezért tartották a legfonto-
sabbnak a nyelveken szólást, amikor az 
ember az öntudatát kicsit elveszíti, nem 
értelmes szavakat mond. Szent Pál ta-
lán éppen ezért választ egy másik szót, 
a karizma szót mert a hangsúly szerin-
te nem az, hogy valami csodálatos vagy 
hatalmas erő, hanem sokkal inkább az 
ajándék a hangsúlyos. A Szentlélektől 
van, vele köt össze, szeretetből adott 
ajándék. Pálnak ez a terminológia váltá-
sa valószínűleg szándékos. Mivel kezdi 
Pál apostol a karizmákról szóló tárgya-
lását? A 12. fejezet elején egy zseniális 
mondattal: „Senki sem mondhatja, hogy 
Jézus Krisztus az Úr, csak a Szentlélek 
által.” Mit akart ezzel Szent Pál monda-
ni? Hogy a legegyszerűbb keresztény, 
akinek semmiféle különleges adománya 
sincs, nem tud nyelveken szólni, nincse-
nek próféciái, megvilágosodásai, nincs 
csodatevő hite, csak vallja, hogy Jézus 
Krisztus az Úr. Ebben a hitben él, ezért 
a hitért talán üldözést vállal, őbenne is a 
Szentlélek él, ugyanaz a Szentlélek tölti 
be őt is. A Szentlélek nem a karizmatikus 
emberek privilégiuma. 
Egy következő nagyon fontos állítása 
Szent Pálnak, hogy „a Lélek megnyil-
vánulásait, mindenki arra kapja, hogy 
használjon.” A karizmákat a Lélek meg-
nyilvánulásainak nevezi, amikor látha-
tóan, foghatóan megjelennek. Máshol 
Szent Pál apostol a Lélek gyümölcseiről 
beszél (Galata levél 5. fejezet). A lélek 
gyümölcseiről azonban sohasem mond-
ja, hogy Isten az egyiknek ad szere-
tetet, a másiknak hitet, hanem ezek 
mintanyiunkban benne vannak. Ezek a 
Lélek legalapvetőbb gyümölcsei, míg a 
karizmák csak külső megnyilvánulások, 
amelyek nem tartoznak a keresztény lét 
lényegéhez.
Azt mondja, hogy „azért kapja, hogy 
használjon”. Sokszor a fordítók, itt egy 
kicsikét tévesen fordítják Szent Pált, 
mert nem értik pontosan és így fordít-
ják: „másoknak használjon.” Mintha a 
karizmák lényege az lenne, hogy má-
sok javára használjuk, ne a magunkéra. 
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Szent Pál, úgy gondolom, hogy nem ezt 
akarja mondani. A nyelvek adományáról 
például kifejezetten állítja, hogy amikor 
valaki nyelveken imádkozik, akkor a sa-
ját lelkét építi, a másik talán meg sem 
érti. Ez elsősorban egy olyan adomány, 
amely inkább nekem használ és nem 
annyira másoknak. Vagyis ennek a mon-
datnak a fő értelme „arra kapja, hogy 
használjon”, nem annyira arra vonatko-
zik, hogy másoknak használjon. Szent 
Pál egyszerűen csak azt akarja mondani, 
hogy a karizmák hasznosak, jók, az Egy-
házat és önmagunkat építi. Pál apostol 
a karizmákat nagyra tartja, és például 
megemlíti, hogy maga is tud nyelveken 
imádkozni, jobban, mint a korintusiak 
közül sokan. Tehát ezt ő nagyon fontos-
nak és jónak tartja, éppen ezért itt le is 
szögezi, hogy jó, hasznos.
Szent Pál felsorolja a különböző karizmá-
kat. Az első kettő igen hasonlít egymás-
ra: a bölcsesség szava, illetőleg a tudás 
szava. Nagyon érdekes, hogy nincs ezek 
előtt névelő, amellyel nem azt mondja, 
hogy az illetőnek van egy állandó képes-
sége, hanem azt, hogy a Lélek egyesek-
nek ad bölcs szavakat vagy megadja a 
tudás szavait. Arra gondol, hogy néha 
megadatik a Lélek által valakinek, hogy 
ilyen szavakat kimondjon, amelyek nem 
pusztán emberi tudáson, bölcsességen 
alapulnak. Vagyis nem egy állandó em-
beri képességről van itt szó. Szent Pál 
nem egy állandó képességre gondol, ha-
nem a Lélek esetenként adott adomá-
nyára. Hogy pontosan mit jelentett ez 
a két adomány abban az időben, ponto-
san nem tudjuk. Manapság a karizmati-
kus mozgalmak olyasmit értenek rajtuk, 
hogy valaki a Lélek megvilágosítása által 
meg tud mondani olyasmit, amit a Lélek 
másokban végez, például gyógyulást. 
Ezt az ismeret szava által mondja ki.
A harmadik adomány a hit. Nem általá-
ban a hitről van itt szó, hanem a csoda-
tevő hitről, ahogy a szeretet himnuszban 
is, amelyet nem sokkal ezután olvasha-
tunk „akkora a hitem, hogy hegyeket 
mozgassak meg”.
A negyedik a gyógyítás karizmája. Nem 
azt mondja Pál, hogy gyógyító képes-
séget kap valaki, ez is névelő nélkül áll; 
gyógyulás adományai. Néha megada-
tik egyik-másik kereszténynek, hogy a 
Szentlélek általa gyógyít. Nem egy ál-
landó képességet akar itt Szent Pál ki-
jelenteni.
A következő az erő, a dünamisz első-
sorban a csodálatos, a gyógyító erőt 
jelentette abban az időben. A követke-
ző a prófécia, amely nem jövendölést, 

hanem Szentlélektől ihletett beszédet 
jelent. Nagyon sokáig a zsidó nép úgy 
tartotta, hogy a Lélek kialudt az utol-
só próféta, Malakiás halálával és a Lélek 
nem szól többet. Próféták már nincse-
nek és senki sem tudja, hogy mi fog kö-
vetkezni. Sokszor azt mondják a rabbik, 
hogy most már Isten hangjának csak a 
visszhangját lehet majd hallani, az Isten 
igazi szava már nem szól. A messiási 
időkre várták, hogy a Lélek visszatér és 
sokakat újra eltölt. A Messiás elhozza a 
Lelket Izraelbe. Joel próféta ezt jöven-
döli meg: „azokban a napokban újra 
kiárad a Lélek, fi aitok és leányaitok pró-
fétálni fognak.” Az őskeresztény egyház 
azt mondja, hogy ez már megtörtént. 
Krisztus által a Szentlélek visszatért és 
vannak közöttünk olyanok, akik a Lélek 
által szólnak.
A prófétálás a Lélek által adott tanítást, 
buzdítást jelent, ahogy a 14. fejezetben 
többször halljuk: „aki prófétál, az em-
berek épülésére beszél.” Bátorítást és 
vigasztalást ad, a szívek titkait felfedi, 
tehát a Szentlélektől ihletett beszédet 
jelent.

Pál, amit a Pünkösdi leírásban is olva-
sunk, hogy érthető nyelveken beszél 
valaki és azt mindenki érti. A pünkösdi 
leírás bonyolult és hosszú magyarázatot 
igényel, nyilván utal a bábeli történetre, 
ahol az egy nyelvű emberiség soknyelvű 
lett, ennek visszafordulását: sok népből 
egy nép leszünk. És utal az ősi zsidó 
eseményre: Pünkösd ünnepén a zsidók 
azt ünnepelik, hogy a Sínai hegyre lán-
gokban az Isten leszállt és beszélt hoz-
zájuk. És ők így mondták, hogy a láng-
nyelvekből szólt az Isten, sőt a későbbi 
rabbik azt mondják 70 lángnyelv szállt 
le és 70 nyelven mondta el a 10 paran-
csolatot. Minden népnek elmondta, de a 
többi népek nem fogadták el, csak Izrael 
népe fogadta el. A keresztény pünkösd-
ben ez teljesedik be. Ami ott félbe ma-
radt, azt most minden nyelven elkezdik 
hirdetni. Isten új népe most már min-
den nemzetből való. A nyelvek adomá-
nya nem erre akar utalni, erről Szent Pál 
világosan beszél: „amikor valaki nyel-
veken imádkozik, akkor azt senki sem 
érti.” Olyasvalamiről lehet szó, mint amit 
manapság a karizmatikus mozgalomban 
tapasztalunk: eksztatikus ihletett imád-
ságról, egy kisgyermek dadogásához 
hasonló imádságról. Olyan embernek az 
imájáról, aki tudja, hogy nem okos dol-
gokat kell az Úristennek elmondania, az 
imádság alapvetően a szívnek az egye-
sülése, nem a szavak a legfontosabbak. 
Konkrét lingvisztikai jelentése nincsen, 
hanem magának az Istennel való egye-
sülésnek a kifejeződése, átélése.
A kilencedik adomány pedig a nyelvek 
értelmezése, miután nyelveken beszél-
tek, Pál fontosnak tartja, hogy a nyel-
vek adományával kapcsolatban valami 
magyarázat elhangozzék főként a kí-
vülállók számára, akik ezt nem nagyon 
értik. Nem arról szól, hogy lefordítják, 
amit nyelveken mondanak, hanem úgy 
általában elmagyarázzák, mi is ez az 
imádság.

Nagyon érdekes ebben a listában, hogy 
az a két adomány, amelyet fontosnak 
tartottak Korintusban, a prófécia és a 
nyelvek, a legvégére kerültek. És mind a 
kettő mellé Szent Pál odatesz egy ellen-
őrző karizmát; a prófécia mellé a lelkek 
megkülönböztetését, a nyelvek mellé a 
nyelvek értelmezését.
A következő rész Krisztus testéről be-
szél és Szent Pál azt hangsúlyozza, hogy 
minden tag fontos a testben. Valószínű-
leg vannak ebben fi nom utalások, hogy 
nem mondhatja a fej a kéznek, vagy 
nem mondhatja a szem a lábnak. A „fe-

Olyan embernek az imájáról van szó, 

aki tudja, hogy nem okos dolgokat 

kell az Úristennek elmondania, 

az imádság alapvetően 

a szívnek az egyesülése, 

nem a szavak a legfontosabbak. 

A hetedik adomány a lelkek megkü-
lönböztetése. Minden bizonnyal Pál a 
próféták lelkeire gondol, a prófétákban 
szóló lelkekre, ugyanis a 14. fejezetben, 
ahol a konkrét utasításait adja, ott is azt 
mondja, ha a próféták szóltak, utána a 
közösség vizsgálja meg őket. Egy má-
sik helyen az Újszövetségben ugyancsak 
ezt olvassuk az 1János levél 4. fejezeté-
nek 1. versében: „Vizsgáljátok meg a lel-
keket, mert sok hamis próféta támadt.” 
Nagyon érdekes, hogy Szent Pál a pró-
fétákban szóló lélekről többes számban 
beszél, pl. a próféták lelkei alá vannak 
vetve a prófétáknak. Tehát aki prófétál, 
ne azonosítsa teljesen a benne megszó-
laló ihletet a Szentlélekkel, nem teljesen 
azonos a kettő.
A nyolcadik adomány a nyelvek fajtái, 
vagyis a nyelveken való imádkozás. Min-
den bizonnyal nem arra gondolt itt Szent 
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jes” keresztények, akik nagyon okosnak 
gondolják magukat és a látnokok nem 
mondhatják az egyszerű keresztények-
nek, hogy te nem vagy fontos. A testben 
minden tag fontos. Szent Pál azt mond-
ja igen gyakran, hogy az egyszerűbbnek 
tűnő tagok sokkal fontosabbak és na-

gyobb tiszteletet, odafi gyelést érdemel-
nek. Éppen így van a testben is: néha a 
leggyöngébbnek látszó fontosabb, mint 
az, aki középpontban áll és magát fon-
tosabbnak gondolja. Egy keresztény kö-
zösségbe nem az hoz igazából krisztusi 
szellemet, akit mi elsőnek gondolnánk. 

Néha egy–egy templomban egy isme-
retlen idős néni, aki egyszerűen eljár 
és őszinte mély hittel imádkozik, ő egy 
ilyen kicsi örökmécses, aki hordozza az 
Úristen jelenlétét. Jean Vanier mondta, 
hogy egy fogyatékosok nélküli közösség 
az egy nagyon fogyatékos közösség. 

Pünkösd missziójaPünkösd missziója
Az ICCRS mind II. János Pál, mind XVI. Benedek pápa bíztatására arra kér minket, hogy terjesszük környezetünkben a Pünkösd 
misszióját. Ezen a címen új rovatunk indult, segítve az országban a Szentlélek-tisztelet nagyobb elterjedését.

Pünkösd Európa felettPünkösd Európa felett

Amikor kb. 2 éve „utasítást” kaptunk az 
ICCRS-től a Pünkösd missziójának ter-
jesztésére, bevallom, kissé morcos let-
tem. Nem azért, mert nem szeretem, 
ha felülről irányítanak, hanem, mert úgy 
éreztem, nyitott kapukat döngetnek.
Az egyik ilyen nyitott kapu a Pünkösd 
Európa felett rendezvény.
Ez az esemény csaknem 20 éve indult 
különböző európai országok fi ataljai-
nak kezdeményezésére. Az induló ölet 
az volt, hogy minél többen menjenek 
fel az adott ország valamely magas he-
lyére, és ott imádkozzanak a Lélek ki-
áradásáért. Egyik testvérünk, Péri Marci 
akkoriban Angliában töltött egy évet, ott 
hallott róla.
A magyar karizmatikusok nevében Ke-
menes Gábor atyával úgy gondoltuk, 
hogy ez a program nekünk is kell. An-
nál is inkább, mivel szent Gellért révén 

olyan hegyünk van, ami közel is van, be-
látható róla csaknem az egész város, így 
különösen alkalmas, hogy keresztények 
együtt imádkozzanak ott a városért.
A víztározó épp szent Gellért szobra fe-
lett helyezkedik el, és elegendő hely van 
rajta akár több ezer ember befogadá-
sára. Nos, ez a több ezer sokáig csak 
álom volt, de azért néhány százan min-
dig voltunk, akik Pünkösd vasárnapján 
felzarándokoltunk oda és együtt imád-
koztunk a városért, minden alkalommal 
szentmisében is.

Európa feledékeny. Ismereteim szerint 
ma már egyik országban sem csinálják 
ezt a pünkösdi imát azok közül, akik el-
kezdték. Mi kitartunk, mert úgy érezzük, 
szükség van a városért való közbenjáró 
imára, szükség van a Szentlélek kiáradá-
sára. És ezért a kiáradásért naponta kell 

imádkoznunk, évente legalább egyszer 
nyilvánosan is. 
Nagyon fontos ez a „nyilvánosság”. 
Elsősorban azért, mert így tanúságot 
tudunk tenni arról, hogy Isten irgalma 
velünk van, hogy Szentlelkét ma is ki 
akarja árasztani ránk. Elmondhatjuk ezt 
az arra járóknak, de a médián keresz-
tül sokan mások is meghallhatják. Sokat 
beszélünk manapság a misszióról, sokat 
arról, hogy a misszió mindannyiunk napi 
feladata. Sokunk szívében már ott van 
a vágy, hogy mi is részesei lehessünk 
az Egyház missziójának. Nagyon sokan 
azonban nem tudják, hogy ezt hogyan 
tegyék. Nos, itt van egy olyan alkalom, 
ahol az egyszerű jelenlét is misszióvá 
válik. Különösen akkor, amikor a Buda-
pesti Városmisszió alkalmával mintegy 
15000-en voltunk ott és egy szívvel 
imádkoztunk püspökeinkkel és papjaink-
kal együtt a városért és országunkért.
A „közterületen” való megjelenés a 
misszió és evangelizáció fontos része 
lett, főleg azért, mert akiket el akarunk 
érni, azok nem a „templomba járók”. 
Egy szép pünkösdvasárnapi kirándulás-
ra viszont meg lehet hívni mindenkit. 
És ha ezen a kiránduláson elhangzik az 
örömhír, ez bárkit megérinthet. Utána 
pedig már van miről beszélgetni azok-
kal, akiket mi hívtunk oda.
Nagy öröm számomra, hogy a Pünkösd 
Európa felett továbbra is él, akkor is, ha 
már csak Budapesten tartjuk fontosnak, 
hiszen mi is Európa vagyunk. Imádko-
zom azért, hogy egyre többen érezzék 
úgy, személyes jelenlétük is emeli az ün-
nep fényét és nem utolsósorban a köz-
benjáró ima erejét.

Marik József dr
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Tanuságtétel a homeopátiárólTanuságtétel a homeopátiáról
Az egész egy banális hólyaghuruttal 
kezdődött, amire nem hatott semmilyen 
gyógyszer és nem tenyészett ki a vize-
letből semmi, így célzott terápiát sem 
lehetett végezni. Több hete kínlódtam, 
az egyetlen, ami segített, hogy folyama-
tosan ittam és óránként WC-re jártam, 
még éjszaka is. Életem egyik legsöté-
tebb és legzavarosabb korszaka volt, így 
megmagyaráztam, hogy nekem is biz-
tosan pszichoszomatikus betegségem 
van, ami a mai korban annyira divatos. 
Azért nem törődtem ebbe bele, mert 
nagyon kilátástalannak tűnt és telje-
sen ki voltam merülve a folyamatos pa-
naszoktól és az álmatlan éjszakáktól. 
Egyszercsak egy ismerős adott valami 
csodaszert, ami tényleg hatott! Egy 
icipici tejcukorgolyócskától sokkal job-
ban lettem, mint az addig alkalmazott 
terápiás gyógymódoktól együttvéve! 
Megtudtam, hogy ez a homeopátia, és 
elhatároztam, hogy közelebbről megis-
merkedek vele, ha ez ennyire hatásos 
gyógymód.
Kutatóorvos révén rögtön belevetettem 
magam a homeopátia internetes irodal-
mába, sőt beiratkoztam a Homeopata 
Orvosegyesület alaptanfolyamaira. Mind 
a 4 alaptanfolyamot elvégeztem, ahol 
bepillantást nyertem a gyógyszerkészí-
tés rejtelmeibe, sőt később gyakornok-
ként dolgoztam egy homeopata orvos 
mellett és teljes lelkesedéssel kezelget-
tem magamat és a szűkebb-tágabb ro-
koni és baráti kört – már aki hagyta.
Akkoriban még csak vasárnapi keresz-
tény voltam, Jézus csak a tudatomban 
élt, nem a szívemben, nem volt élő hi-
tem és istenkapcsolatom, holott én azt 
gondoltam, hogy van. Senki nem fi gyel-
meztetett, hogy rossz úton járok, én 
pedig gyanútlanul belesétáltam a Sátán 
csapdájába.
Hogy miért? Most már, 6 év távlatából, 
erre is tudok válaszolni, mert kristály-
tisztán látom, mi és hogyan történt. A 
homeopátia volt a beetetés a csali, mint 
a horgászoknál. Amint a „hal” horogra 
akadt, következett a „kifárasztás”. Má-
soknak és más problémákra már nem 
mindig jött be a homeopátia. Az iroda-
lomból kiderült, hogy tudományosan 
nem bizonyítható a hatásmechanizmus, 
mert minél „hatásosabb” egy szer, an-
nál nagyobb a hígítás foka, azaz annál 

kevesebb hatóanyag van benne. Az iga-
zán lelki és pszichés hatásokkal bíró sze-
rekben pedig fi zikailag nincs anyag! Ezt 
akkor még valahogy megmagyaráztam 
magamnak és túlságosan nem is zavart, 
mert szellemileg meg voltam kötözve. 
Viszont más alternatív módszereket is 
kipróbáltam, mint pl. az ingázás és az 
akupunktúra. Ahelyett, hogy javult vol-
na az állapotom, egyre betegebb lettem, 
mert noha a hólyaghurut elmúlt, lelkileg 
egyre rosszabbul lettem. Sőt, az ingától 
függővé is váltam. Mindent attól kérdez-
tem meg, még azt is, hogy milyen vegy-
szerből mennyit rendeljek a kutatáshoz. 
A munkám, a kutatás, ami addig örömet 
okozott, nyűg lett, tönkrementek a sze-
relmi, baráti kapcsolataim. Szüleimmel 
összevesztem, egyre jobban elmagá-
nyosodtam. Azt gondoltam, Istenben 
bízok, de valójában még magamban 
sem bíztam.
Egy valaki maradt meg számomra, aki 
biztonságot és menedéket jelentett: a 
Szűzanya, aki csendesen és szelíden 
magához, majd Jézushoz vezetett. A 
rózsafűzért majdnem minden nap és 

minden kritikus helyzetben mormol-
tam, mígnem végre eljutottam Medju-
gorjéba. Innen már rövid út vezetett a 
megtérésemhez, de a homeopátiából 
való végleges szabadulásom tartott a 
legtovább. A szívemben éreztem, hogy 
nem jó, de nem tudtam megmagyaráz-
ni, hogy miért. 
Hosszú időbe telt, mire Isten megmu-
tatta, hogy miért is mágia a homeopá-
tia. Egy alkalommal eszembe jutott az 
egyik „csodálatos gyógyulásom” esete. 
Kongresszuson voltam Genfben és pont 
az előadásom előtti estén úgy begyul-
ladt a szemem, hogy alig bírtam kinyitni. 
Végső kétségbeesésemben felhívtam a 
homeopatát, aki engem addig békés 
golyócskákkal kezelt, hogy gáz van és 
segítsen, mondja meg, milyen golyót ve-
gyek magamnak másnap reggel. Ő azt 
mondta, hogy nincs szükségem semmi-
féle golyóra, csak egy papírra, tollra és 
egy pohár tiszta vízre. Azt mondta, hogy 
rajzoljak néhány jelet a papírra (már 
nem emlékszem, hogy mit), tegyem rá a 
pohár vizet egy pár percre, utána igyam 
meg és ez ugyanúgy hatásos lesz, mint-
ha bevennék valamilyen golyócskát. Én 
megtettem, amit mondott és már egy 
óra múlva éreztem, hogy hat. Másnap 
reggel kutya bajom volt!!! Ott és ak-
kor nem foglalkoztatott, hogy ennek mi 
köze volt a homeopátiához, nagyon bol-
dog voltam, hogy meggyógyított. Most 
viszont ebből az esetből rájöttem, hogy 
a homeopátiás gyógymód kulcsa a víz. 
Mint ahogy a vizet lehet Istennek szen-
telni és így lesz belőle szenteltvíz, amitől 
az Ördög elfut a világ végére, nyilván 
egyéb szellemi erőnek is lehet „szentel-
ni”, ami viszont nem más, mint mágia! 
Ha tehát a homeopátiás golyócskákban 
a tejcukron kívül nincs más anyag és ki-
zárólag a golyóra vitt „információ” hat, 
akkor ez nem más, mint az ismeretlen 
szellemi erőnek „szentelt” és valamilyen 
gyógyhatás elérésére indukált víz, ami 
a mágikus információ hordozó közege! 
Ezért hat az állatnak, még a papucsál-
latkának is és ezért vannak lelki-szellemi 
természetű mellékhatásai, amiről általá-
ban nem szól a fáma! Ki gondolná, hogy 
az asztmás kisfi út gyötrő rémálmok, 
akinek az asztmáját semmilyen más 
módszerrel, csak homeopátiával sikerült 
„meggyógyítani”, pont akkor kezdődtek, 

Azt gondoltam, 

Istenben bízok, 

de valójában 

még magamban sem bíztam.
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amikor „kigyógyult” az asztmájából? 
Arról meg végképp senki nem beszél, 
hogy a kisfi út a rémálmoktól csak egy 
exorcista tudta megszabadítani! Én pe-
dig honnan is gondolhattam volna, hogy 
összefüggésben van egymással, hogy 
miután ilyen csodálatos módon, egyik 
pillanatról a másikra meggyógyult a kö-
tőhártya gyulladásom, a kongresszusról 
való hazatértem után úgy éreztem, az 

egész világ, de a munkahelyemen leg-
alább mindenki összeesküdött ellenem 
és kénytelen voltam rövidesen felmon-
dani, sőt, az akkor még stabilnak látszó 
párkapcsolatom tönkrement, a szüleim-
mel összevesztem és úgy éreztem, ki-
csúszott a lábam alól a talaj!
Istennek legyen hála, mindezektől meg-
szabadultam! Jézus komolyan vette, 
amikor 2002-ben egy Fülöp-kurzuson 

átadtam neki az életemet és nem en-
gedte, hogy teljesen elvesszek! Mint a 
Jó Pásztor, utána nyúlt az „elkóborolt 
báránykának” (mármint nekem), hogy 
ne vesszen el, hanem örök élete legyen! 
Isten megengedte, hogy megjárjam a 
homeopátia mélységeit, azért, hogy 
most tanúságot tehessek róla, hogy az 
nem Tőle való!

Gresz Veronika

Bemutatkoznak az Országos TanácstagokBemutatkoznak az Országos Tanácstagok
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Mintegy két éve azt kértük a tanácstagoktól, hogy képviselje-
nek legalább 30, a Katolikus Karizmatikus Megújulásban lévő 
testvért. Így egy, de akár több közösséget is képviselhet. A 30 
főtől akkor tekintünk el, ha 30-40 km-es körzetben nincs más 
közösség. Ezáltal több változás történt a tanácstagok között. 
Jó, ha megismerhetjük őket, akik nem csupán viszik hozzátok 
a hírt, és elmondják a szempontjaikat üléseinken, hanem a ti 
helyzetetekről is beszámolnak, a ti kéréseiteket is továbbítják. 

Czibulka Csaba Czibulka Csaba OT tagOT tag

T
alán néhányan emlékeztek „Az Is-
ten szeret, az Isten minket szeret, 
az Isten minket elszeret…” kezdetű 
énekre. Istennek ezt a fajta sze-

retetét 1982 decemberében éreztem 
meg és bíztam rá életemet az Úrra. 
Azóta tapasztalom életemben a Szent-
lélek békéjét, örömét és az Úr szerete-
tét, gondviselését. Ezt a gondviselést 
tapasztalhattam meg akkor is, amikor 
életemet kilátástalannak és remény-
telennek láttam. Isten kiemelt ebből a 
gödörből, begyógyította sebemet, de a 
seb helye jól látható, hogy szüntelenül 
emlékezhessem irgalmára. 
De hogyan is kezdődött? Gimnáziumi 
éveimet az esztergomi ferences gimná-
ziumban töltöttem, ahol olyan kiváló ta-
náraim voltak, mint Barsi Balázs, Halmai 
Vilmos és Marik Tamás atyák. A gimná-
zium után sem szakadt meg a kapcso-
latom a gimnáziummal, nyaranta vitor-
lázni vittük a diákokat, ami mindig felért 
egy kisebb lelkigyakorlattal. Évközben 
a miskolci egyetem katolikus fi ataljaival 
jártunk össze titokban imádkozni a kol-
légium egyik szobájában (napi fél óra). 
Ebből az imacsoportból több műszaki 
végzettségű szerzetes, egyházjogász 
és egy görög-katolikus pap került ki. Az 
egyetem után bennem is érlelődött a 
papi hivatás, de egyéves szemináriumi 
élet után, - ami máig nagyon szép em-
lékem - úgy éreztem, hogy nem tudom 
vállalni ezt az életformát.

A mérésügyi hivatalban kezdtem el 
dolgozni metrológusként, ahol azóta 
is tevékenykedem. Bekapcsolódtam a 
budapesti kisközösségi életbe. Ekkor 
csöppentem bele a lapszerkesztésbe és 
tördelésbe is, az első még kék fedeles 
Marana Tha újságok kiadásakor, amiket 
Katona István atyánál állítottunk össze. 
Néhány testvér fontosnak tartotta a ka-
rizmatikus papok és közösségek egy-
ségét, ezért elkezdtek papi és vezetői 
találkozókat szervezni, megalakították 
az Országos Tanácsot és a karizmatikus 
információs irodát (röviden karinform). 
Az iroda gyakorlatilag Marik Jóskáék la-
kásának egyik szobája volt, egyre több 
irattal, dossziéval és számítógéppel. En-
nek az irodának lettem én is a munkatár-
sa, segítettem Marik Erzsinek az admi-
nisztrációban és az Országos Találkozók 
szervezésében. Ez a munka mostanra 
egy kicsit megváltozott, pillanatnyilag a 
karizmatikus megújulás általános inter-
netes információs listájának vagyok az 
egyik technikai moderátora, valamint a 
Hírlevél szerkesztésben, postázásában 
segédkezem. 1995-ben feleségemmel 
elköteleződtünk az Emmánuel közösség-
ben, hogy még teljesebben megélhes-
sük keresztény hivatásunkat a testvéri 
közösség kegyelmei és szolgálatai által. 
Bekapcsolódtam a közösség nyári tábo-
rainak a szervezésébe, valamint néhány 
éve a Madocsai Bea által vezetett egye-
dülálló özvegy és elvált szülőknek szóló 

lelkigyakorlatok szervezésébe. Jelenleg 
ez a kedvenc szolgálatom, mert minden 
lelkigyakorlaton kézzel foghatóan meg-
tapasztalhatjuk Isten gyógyító szerete-
tét, amikor a kilátástalan élethelyzetű, 
fájdalommal és gondokkal küzdő részt-
vevők arcai kivirulnak, elkezdenek mo-
solyogni, és békével, Isten szeretetével 
a szívükben mennek haza.
Azokon a hétvégéken, amikor nincsenek 
közösségi programok, többnyire szüleim 
vidéki rezidenciájára menekülünk fele-
ségemmel a városi rohanásból. Gyer-
mekeim –hárman vannak – már külön 
utakon járnak, de ha ráérnek, ők is ve-
lünk tartanak.

Jónéhány közösségnek nincs még tanácstagja, amit igény 
szerint lehet pótolni.
Néhány olyan testvér is az OT-hoz tartozik, aki nem 30 
testvért képvisel, hanem a megújulásban valami speciális 
feladatot tölt be, ilyenek pl. a levelező listák gazdái.
Ha van javaslatotok újabb OT tagra, örömmel vesszük.
A Szentlélek erejét kívánva életetekre, közösségetekre:

Bartha Angéla

NSZB elnök
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Borlay EndreBorlay Endre az Országos Tanács tagja az Országos Tanács tagja
 Hívő családból származom, katoli-
kus középiskolában érettségiztem még 
a szocializmusban, tinédzserként már 
ifjúsági hittan közösségbe jártam. Jó 
kereszténynek gondoltam magam, már 
öt gyerekünk volt, mint villamosmérnök 
egyik ügyvezetője voltam a saját cé-
günknek. Pedig csak vasárnapi keresz-
tényként éltem hatod magammal két 
és fél szoba (68m2) panel fogságában, 
a továbblépés kényszerével és minden-
napos kudarcaival. Évek óta bújtuk a 
hirdetéseket eredménytelenül, a pén-
zünk mindig kevés volt. Ekkor mondtam 
azt az Úrnak, Tied az életem, most te 
jössz, én egyedül nem tudom a csalá-
dom lakáshelyzetét megoldani. Életünk-
ben innentől indultak el a csodák: saját 
családi házunk lett, az építkezés közben 
az albérlet másfél szobájában megszüle-
tett a hatodik gyermekünk, és 1995. okt. 
21-én az Országos Karizmatikus Találko-
zón, ahova kíváncsiságból betévedtünk, 
betöltött a Szentlélek. Utána a Budaör-
sön éppen akkor induló Szentlélek-sze-
mináriumot a feleségem elvégezte és 

tagjai lettünk a szemináriumból alakult 
karizmatikus közösségnek. Az Úr pedig 
elkezdett alakítani, hogy alkalmassá vál-
jak az általa elgondolt tervek megvaló-
sítására. Szívinfarktus szerű kiborulás 
a munkában, hónapokig tartó beteg-
állomány, mely bensőséges kegyelmi 
idő volt az Úrral. Később elvégeztem a 
Sapientia hittudományi főiskolát. Aktív 
részt vállalok az egyházközség pasztorá-

ciós életében. Előadások, lelkigyakorla-
tok, évenkénti missziós nap szervezése. 
Nyolc éve kaptam meghívást az O.T-ba. 
2008-tól vezethetem a Budaörsi Kariz-
matikus Közösséget, mely tavasz óta a 
Siloe nevet viseli.
 Fő céljaim, amire az Isten elhívott: 
a Szentségimádások örömébe bevonni, 
bevezetni az embereket, a Siloe közös-
ség építése, gyógyító közbenjáró misz-
sziós szolgálatának vezetése, egyhá-
zunk missziós küldetésének megélése 
egyénileg, közösségileg. Minden hónap 
harmadik kedd este gyógyító közbenjá-
ró nyitott alkalmat tartunk Budaörsön 
a Katolikus Iskola aulájában este nyolc 
órától, ahová várjuk a testi-lelki gyó-
gyulni vágyó testvéreket és azokat is, 
akik az Isten szeretetére vágynak. Meg-
tapasztaltuk Isten gyógyító jelenlétét 
több testi és lelki gyógyuláson keresztül. 
Nyáron egy hólyagrákos testvérünket 
gyógyította meg az Úr. Dícsőség neki! 
 „Ordít az oroszlán, ki ne remegne?
 Szól az Úr, ki ne prófétálna?” 
 (Ámosz 3,8) 

Be
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S
zilveszter éjszakáján, Debrecenben 
történt 1980-ban. Péter barátom, 
akit nagyon tiszteltem és szerettem, 
meghívott a családi otthonukba. Mi-

kor a vendégek hajnaltájt elszállingóztak, 
csendesen és nagy alázattal megkérdez-
te: imádkozhat-e fölöttem. Csodálatos él-
ménybe kavarodtam az imája hatására. 
Néhány nap múlva valaki, aki már jártas 
volt efféle dolgokban, megkérdezte tő-
lem, milyen hatással volt rám az imád-
ság. – Azóta nem félek a kutyáktól. – 
Szép. És még? – Nagy örömet jelent az 
imádkozás. – Más nem történt? – De. Azt 
vettem észre, hogy minden embert sze-
retek. Minden előítéletem és ellenszen-
vem elmúlt. – Ez az! - kiáltott fel. – Meg-
kaptad a Szentlélek-keresztséget. Aztán 
sokáig nem történt semmi. 1992-ben hit-
tanos tanítványaimmal Ménfőcsanakon 

lelkigyakorlaton vettünk részt. Ott egy 
bizonyos Marik József és felesége egy 
fi atalember közreműködésével tartotta 
az előadásokat imádságról, közösségről 
stb., egyszóval csupa olyasmiről, amit én 
is el tudtam volna mondani. Nem is vár-
tam sokat ettől az alkalomtól... Az első 
percek után azonban úgy éreztem ma-
gam – s kiderült, a tanítványaim is – aho-
gyan az emmauszi tanítványok érezték 
magukat: lángra gyúlt a szívük! Csodá-
latos volt az a lelkigyakorlat! A betetőzés 
csak ezután következett, amikor Jóska és 
Erzsike felajánlották, hogy imádkoznak 
felettünk. Mikor rám került a sor, lélekben 
felemelkedtem, a fehérvári bazilika oltá-
ra előtt feküdtem a papszentelésemkor. 
Ugyanebben a pillanatban Bene Zoli felol-
vasta a Szentírásból papi jelmondatomat 
„Az Úr Lelke rajtam, Ő kent föl engem...” 

A papság évében kezdjük el azt a sorozatunkat, amelyben bemutatjuk azokat az atyákat, akik a Magyar Katolikus Karizmatikus 
Megújulás közösségeit, tagjait, előrelépését szívügyüknek tarják. Korábbi számainkban is olvashattatok már papjainkról, de fon-
tosnak tarjuk, hogy még inkább ismerjük és szeressük őket.

Bartha Angéla SSS

Ullrich ÁgostonUllrich Ágoston atya atya
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Lelkes Napok – beszámolóLelkes Napok – beszámoló

E
ngedjétek meg, hogy megosszam 
Veletek két testvérem és végül a 
magam tanúságtételét a Lelkes 
Napokról:

,,Nekem rengeteget adott ez a tábor. Itt 
sokkal jobban éreztem és tapasztaltam 
Isten szeretetét és túláradó kegyelmét. 
Korábban nem tudtam, miért van az, 
hogy a közösségi alkalmakon és más 
karizmatikus programokon megtapasz-
talt szeretetet nem tudtam tovább adni, 
és nem tudtam a lelkületet megőrizni a 
mindennapokban. A táborban a tanítá-
sok kapcsán rájöttem arra, hogy Isten-
nek mindent, de mindent oda kell adni. 
A legkisebb bánatomat is meg tudom 
osztani Jézussal, és Ő segít. Itt tanul-
tam meg, hogy Ő átadta magát nekünk, >>

ezért kell nekünk is átadni magunkat 
Neki. És ha ezt megtesszük, sikerül más-
hova is elvinni Igéit és szeretetét, mert 
már hozzá tartozunk.” (Anna, 15)

,,Tudtam, hogy Lelkes lesz minden 
szempontból! Egy nagyon jó csapat jött 
össze, s szerintem igazán egy szívvel 
tudtuk dicsérni az Urat, s tudtunk elmé-
lyedni a tanításokban. Sokat jelentett 
számomra a személyesség, amit nem 
csak az imákban tudtam megélni, ha-
nem a kapcsolatokban is. Különös öröm 
volt megtapasztalni, hogy testvéreim
az Úrban mennyire fi gyelmesek, s mi-
lyen nyitottsággal tudnak szeretni, s ha 
kell ápolni, gondozni a sérülteket. :) Né-
hányan talán tudjátok, hogy egyik este 
kicsit lesérültem. Egy-két nagyon kedves 

táborlakóval sétálni, beszélgetni indul-
tunk, s nekem az jutott eszembe, hogy 
fogócskázzunk. Ott a sötétben elkezd-
tünk futni...bár ígérték, hogy elkapnak, 
hiszen többen voltak a fogók, ez valahogy 
nem jött össze, így estem egy jó nagyot. 
Egy fél órával később nem csak azt ta-
pasztalhattam meg, hogy testvéreim 
mennyire gondoskodóak, hanem azt is, 
hogy nagyon jól értenek a kisebb sérülé-
sek szakszerű ellátásához! :) Maradandó 
károsodást nem szenvedtem, azonban 
sok mindenre tanított az Úr e kis baleset 
kapcsán: még jobban kiemelte számom-
ra azt, hogy mennyire jó közösségben 
élni, s, hogy Ő mindenből ki tud valami 
jót hozni! Az egyik esti dicsőítés során 
ajándékot kaptam a szívembe a Min-
denhatótól, mely nagyon meghatott...:), 
s bár lehet, hogy közhelyként hangzik, 
mégis szeretném elmondani, hogy a Jó-
isten annyira jó, hogy úgy szeret minket, 
ahogy vagyunk: nyomorultul, sántán, az 
esendőségeinkkel, a lehorzsolt állunkkal 
együtt! Úgy gondolom, hogy megyek jö-
vőre is, hiszen: „nekem nincs más Rajtad 
kívül, Jézus!” :) ” (Rita, 19)

Számomra a Lelkes Napok egy mérföldkő 
volt. Egy nehéz döntés közepén voltam 
épp, és a táborban Isten napról napra 
megmutatta, mi a helyes út, és annyira 
megerősített, hogy egy szikrányi kétely 
sem maradt bennem. Hiszek Istenben! 
Teljesen; úgy, mint eddig még soha. 
Leginkább a dicsőítések voltak azok, 
amik egyre közelebb és közelebb vittek 
Hozzá. Szuper emberekkel szuper jó be-
szélgetésekben volt részem, és nagyon 

Ifjúsági életünk

Tizenhárman jöttünk haza Ménfőcsanak-
ról, végigujjongtuk a vonatidőt, mint akik 
édes bortól részegek. Megalakult az első 
közösség Székesfehérváron. 
Ám a következő évben nem sikerült 
visszatérnünk Ménfőcsanakra. Azt gon-
doltuk: ezektől a csodálatos emberektől 
kell megkapniuk a kegyelmet azoknak 
is, akik szent irigységgel hallgatták, mi 
történt ott velünk. Hiába. Kárvallottan 
elvonultunk egy elhagyatott plébániára: 
az Úrra bíztuk, mi legyen velünk. Nem 
tudom, hogy történt, de egymás felett 
kezdtünk imádkozni - és ekkor meg-
történt ugyanaz, ami az előző évben: 
mindnyájan betöltekeztünk a Szentlélek 

Istennel! A Szentlélek nem emberválo-
gató, a legkisebbek is kedvesek neki. 
...És egy év múlva tizenkét közösség lé-
tezett a városban, egyik szeminárium a 
másikat követte. Bár a történet tovább is 
van, - a lényeg azonban ez: átélhettem 
Istenünk újjáteremtő hatalmát. Meg-
engedte, hogy mennyei tanulságokat is 
leszűrhessen az ember. Például megta-
nulja milyen hatalma van a bizalomteli 
imának. A karizmatikus lelkiség egyik fő 
felfedezése éppen az, hogy az imádság 
a legcsodálatosabb eszköz a megváltott 
ember kezében. Az Úr folyamatosan vár-
ja, hogy kérjünk, mert adni akar. Boldo-
gan fogadja dicsőítésünket, mert ezáltal 

arra a méltóságra helyezhet bennünket, 
amelyre gyermekeit emelni akarja. Aján-
dékokat ad, csodálatos ajándékokat, 
hogy nagy tetteit szolgálhassuk test-
véreink között. Micsoda megtiszteltetés 
ez nekünk, botladozó kis szolgáinak! 
Boldog vagyok, hogy ide vezetett, mert 
azt tapasztaltam, hogy mi mindenkinek 
tudunk adni, az Egyházban lévő minden 
lelkiségnek. Boldog vagyok azért is, mert 
a kétségbeesett emberiség számára vi-
lágosságot, erőt, vigasztalást, szeretetet 
tudunk adni. S végül boldog vagyok azért 
is, mert kis hazánkban képviselhetjük a 
reményt és az isteni tervbe vetett szilárd 
reménységet.
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inspiráló volt a többiek jelenléte, öröme, 
dicsőítése, tanúságtételei. Valami meg-
magyarázhatatlan biztonság-érzetem 
lett, ahogy a Szentlélek megtöltött min-
ket Isten, és egymás iránti szeretettel. 
Sok szempontból kételkedve mentem 
ebbe a táborba - kételkedtem Istenben, 
a barátaimban, a karizmatikus megújulás 
hitelességében, a Szentlélek csodáiban, 
és leginkább saját magamban. Teljes bi-
zonyosságot kaptam, és látom, hogy Is-
ten elkezdett dolgozni, meghallgatni az 
imáimat. Egy konkrét példa (a sok közül) 
az imaéletem: nem voltam túl kitartó az 
imában, és gyakran nem sikerült elmé-

lyülnöm. A táborban sokat imádkoztam 
azért, hogy ez megváltozzon, és azóta 
nagyon „Lelkes” vagyok az imában; min-
dig el tudok csendesülni, és a Szentírás 
szavai is valahogy megteltek jelentéssel. 
Dicsérem az Urat, hogy elhívott ebbe a 
táborba, dicsérem Őt a Testvéreimért, 
a hivatásért, szolgálatért, amit kaptam, 
és azért a sok-sok jó programért, amik 
nem csak simán jók voltak, és elmúltak, 
hanem Isten felé mozdítottak, és a ha-
tásuk máig is érződik. Most már tudom, 
hogy érdemes Jézushoz tartozni, és Ő az 
egyetlen, aki mellett győztes lehetek, és 
akiért érdemes élnem.

Tehát egy rendkívüli, kegyelmekben 
gazdag négy napot tölthettünk együtt 
Istennel, és egymással, Lelkesen!!! 

Ezért a szervező csapat nevében 
sok szeretettel hívlak Bennete-
ket, 15 és 25 év közötti fi atalok, 
a jövő évi Lelkes Napokra 2010. 
augusztus 6 – 11 között a Csilleb-
érci Parktáborba! Többet egyelőre 
nem árulhatunk el, de azt ígérjük, 
hogy Lelkes lesz! A további infor-
mációkért fi gyeljétek a www.ka-
rizmatikus.hu –t! Mi már Lelkesek 
vagyunk! Te is?

Simon Zsófi a

Szent István király – a legszelídebb emberSzent István király – a legszelídebb ember

A 
Szentírás azt mondja az idős Mó-
zesről: „Mózes ugyanis szelídebb 
férfi  volt minden embernél, aki a 
földön lakott…” (Szám 12, 3). Egy 

másik fordítás pedig a szelíd szó helyett 
az alázatos szót használja – Mózes alá-
zatosabb volt mindenkinél… Pedig egy 
egyiptomi meggyilkolásával kezdte „köz-
életi karrierjét”. Könnyen indulatba jött, 
még Isten ajándékát, a törvénytáblákat 
is összetörte mérgében, amikor meg-
látta az aranyborjú körül táncoló népét.
Mózes azonban „Isten iskolájába járt”, 
aki így beszélt magáról: „tanuljatok tő-
lem, mert szelíd vagyok és alázatos szí-
vű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” 
(Mt 11, 29) Így lett az indulatos Mózes-
ből határozott Mózes, aki Isten szelíd 
szeretetével volt képes vezetni a népet 
a pusztában.
A magyar történelemben is találhatunk 
egy nagyszerű példát erre a megszelídí-
tő tanítványságra: Szent István királyét. 
Erőszakkal lépett atyja örökébe – meg 
kellett tennie! -, és ugyanúgy idegen 
zsoldosok védték a saját népétől, mint 
egykor Dávid királyt a személyes test-
őrsége, a kereták és peleták. (És ahogy 
Dávid királyról azt írják, hogy öregkorára 
beteges lett, reszkettek a tagjai és sírt 
gyerekei halála fölött, hát ugyanezt ír-
ták István királyról is. Mindketten tudtak 
sírni és reszketni, mert Isten Lelke sírt 
és reszketett bennük. De amikor testük 
elerőtlenedett, a Lélek akkor volt a leg-
erősebb bennük!)
Szent István az „uralkodóképességét” 
öregkoráig megőrizte. Országát meg-
védte, a keresztény alapításait szaporí-
totta az utolsó pillanatig. Amikor szíve 
reménysége, Imre herceg meghalt, ak-

kor sem omlott össze, hanem kereste ki-
rálysága fennmaradását. És amikor Va-
zul harmadik lázadása után kénytelen őt 
megvakíttatni és fi ait száműzni – és nem 
kiirtani az egész családot, mint a kor-
társ uralkodók tették -, akkor elhívatta a 
kereszténynek tudott rokonát, Orseoló 
Pétert Velencéből, utódjának.
Orseoló Péter nem vált be – ezt István 
már életében meglátta. A gőgös, nagy-
zoló, a magyarokkal szót nem értő Pé-
tert a hatalomvágy mozgatta és nem a 
szolgálat vágya. István király uralkodói 
nagyságát és alázatos szívét mutatja 
reagálása. Mások talán új jelölteket ke-
resgéltek volna – és ezzel csak növelik a 
viszályt és a hatalomra éhes főúri frakci-
ók számát. Esetleg feladják az egészet, 
„utánam az özönvíz” felkiáltással. István 
azonban „szelíd és alázatos szívű volt”, 
aki bízott Istenben. Alázatos volt, mert 
nem gondolta a saját látását megdönt-
hetetlennek, hanem bízni próbált még 
Orseoló Péterben is – hiszen minden-
ki tanulhat és fejlődhet. (István halála 
után Pétert kétszer is királlyá kenik és 
később mindkétszer elüldözik…)
Hogy pedig bízott Istenben, azt leg-
inkább azzal mutatta meg, hogy Isten 
anyja, a Boldogságos Szűz Mária párt-
fogásába helyezte hazánkat. Szervezhe-
tett volna helyette seregeket is, a törté-
nelem vihara elmosta volna. Próbálhatta 
volna pénzen megvenni a főurak hűsé-
gét, halálával az is semmivé lett volna. 
Isten serege és Isten hűsége azonban 
örökre fennmarad!
István talán legnagyobb alakja történel-
münknek és a keresztény magyar egy-
háznak. Apostoli király, akinek prófétai 
látása lett az alapja népünk életének. 

Már fi atal korában tudatosan készült a 
királyi szerepre. Mélyen hitt saját külde-
tésében, s minden lehetséges módon 
megélte azt. Mivel az apostoli és kirá-
lyi felkenés része a gyógyítás ajándé-
ka, kézrátétellel gyógyít. Törvényt ad 
népének és szilárd közigazgatást. Egy-
házmegyei rendszert épít ki és erkölcsi 
nevelőmunkát (István király intelmei) ír. 
Győzedelmes minden ellensége felett, 
de nem bosszúálló és kérkedő. Igazsá-
gos és mégis irgalmas szívű. Míg kora 
többi uralkodója a szóba jöhető vetély-
társak egész rokonságát kiirtatja, addig 
István többször is lelkére próbál beszélni 
Vazulnak. Egyik lázadása után épp bör-
tönben ül, amikor Szent Imre halála után 
István kiengedi őt, és azt tervezi, hogy 
maga mellé emeli. Vazul újabb össze-
esküvésbe bonyolódik és királygyilkos-
ságra készül, amikor leleplezik. Halál-
büntetés járna ezért, de István most is 
megkegyelmez neki, csak uralkodásra 
alkalmatlanná teszi és száműzi rokon-
ságával együtt. Később a Vazul-unoka 
Szent László király, a keresztény magyar 
lovageszmény megtestesítője kezdemé-
nyezi majd Rómánál István szentté ava-
tását.
Isten rajta keresztül hatalmas munkát 
végez el, s a magyar nép letelepítésével 
egy hosszú és áldott jövő lehetőségét 
teremti meg a Kárpát-medencében. Éle-
te és életműve több párhuzamosságot 
mutat a nagy bibliai királyokéval. Hoz-
zájuk hasonlóan, korában hosszú élet 
után, közel hetvenévesen, 42 évi ural-
kodás után hunyt el.
Támadó hadjáratot nem vezetett. Nagy 
nemzetközi tekintélynek és tiszteletnek 
örvendett történelmi szerepe miatt, de 



H í r l e v é l

2009. III. szám

11

>>>

ProgramokProgramok

kö
zö

ss
ég

ein
k é

let
éb

ől

Bemutatkozik a nagyteveli Szegletkő KözösségBemutatkozik a nagyteveli Szegletkő Közösség

E
gy Fülöp-kurzus gyümölcseként 
született meg Nagytevelen 2005. 
tavaszán a Szegletkő közösség 4 
taggal. Azóta megélte már a kö-

zösségek szokásos „felfutását” – tető-
zéskor 48 fővel – és a lecsendesedés, 
elmélyülés időszakát, mára 32 állan-
dó taggal. Tavasszal ötévesek leszünk. 
Fiatal közösség, mondhatnánk. Ám ha 
a mögöttünk hagyott útra tekintek, s e 
cikk megírása valamelyest rákényszerít 
erre, akkor azt kell mondanom, sok ke-
gyelemet kapott közösség a miénk.
 A tagjaink zömében falusi emberek 
- eltekintve néhány pápai testvértől, – s 
ez természetesen meghatározza az ar-
culatunkat, kereteinket, lehetőségein-
ket. Itt, aki megtért és közösséget akar, 
nem nagyon tud válogatni a közössé-
gek közt (s szerencsére nem is akar). 
Együtt éljük a hétköznapokat is, egy a 
sorsunk, a magyar falué. Ha Isten Or-
szágát nézem, mi amolyan végvári vi-
tézei vagyunk. Mi tényleg együtt sírunk, 
és együtt nevetünk. Hogy az Úristennek 
mégiscsak kedves gyermekei vagyunk, 
főleg abból gondoljuk, hogy a gonosz 
szünet nélkül bombázza sorainkat (hogy 

nem bír már belefáradni…). Eddigi fenn-
állásunk alatt minden pillanatban volt 
közöttünk legalább egy áltestvér, akik-
ről azt írja az apostol, hogy csupán a 
ruházatuk báránybőr. Mára megtanul-
tuk, hogy ez jó, és ez is kegyelem. Ter-
mészetesen a falusi emberek részéről 
még hatványozottabban kijut nekünk a 
„szektás”, „orgiázó”, „elmebetegek” stb. 
jelzőkből. Bizony, ennyi idő kellett, míg 
megtanultuk, hogy ez is természetes, 
hisz a mi Urunk mindezt előre jelezte.
 Jelenleg három alközösségünk van: 
a 30 év alattiak; a 30 és 60 év közöttiek, 
és a 60 év feletti tesók. Minden alkö-
zösséget ketten vezetnek, így hat közös-
ségvezető munkatársunk van. A fi atalok 
végzik az ifjúsági missziót, a középko-
rúak az egyházmegyei missziót, s hogy 
mindez működjön, az idős testvéreké a 
legnagyobb feladat: a háttérima szol-
gálat. Három éve a mi közösségünk a 
Szent András Iskola Veszprémi Egyház-
megyés bázisközössége. Jelenleg 29 ak-
tív taggal tartunk kurzusokat. Alapelvük, 
hogy kizárólag oda viszünk kurzust, ahol 
vagy már van közösség, vagy nagy esély 
van a megszületésére. Így szolgálatunk 

által erősítjük a környező közösségeket, 
ill. újak megszületésénél bábáskodunk. 
Iszonyatos munka, kizárólag Jézus-rög-
eszméseknek ajánlott! Persze nekünk is 
kell a felüdülés, a töltekezés. Ezért já-
runk rendszeresen Szent Andrásos és 
Szent Ignácos kurzusokra, valamint Or-
szágos és Egyházmegyei Karizmatikus 
Találkozókra, és még sok egyéb helyre. 
Na persze, mi magunk is tartunk néha 
efféléket, különösen a gyógyító-imana-
pok a kedvenceink.
 Hála az Úrnak, az egyházi kapcso-
lataink kiegyensúlyozottak, sőt, szerin-
tem leírhatom: az átlagosnál is jobbak. 
Köszönet ezért az ugodi plébánosunk-
nak, Tornavölgyi Krisztián atyának, és 
a kerületi esperesünknek, Salgó Ferenc 
atyának. Mi eddig még egyikőjüktől sem 
tudtunk olyat kérni, amiben ne segítettek 
volna bennünket, pedig azért próbálkoz-
tunk, elhihetitek (s még mindig tele va-
gyunk ötletekkel és tervekkel). Remélem, 
újabb öt év múltával Istennek még több 
kegyelméért adhatunk majd hálát gyer-
meki szívvel, miközben az Úr szolgálatát 
végezzük és böjtölünk. (Apcsel 13,2) 

Holzinger Koppány Péter

A GYŐR-MÉNFŐCSANAKI ÁRPÁDHÁZI SZT. 
MARGIT EVANGELIZÁCIÓS CENTRUM

 � A Szent Ignác Lelkiségi Iskola programjai
November 20-22: Kiképző kurzusokat végzettek 
találkozója
december 4-6: Szabadító szolgálat, Ménfőcsanak
Szent András Evangelizációs Iskola – Ménfőcsanak
Honlap: www.ujevangelizacio.hu

A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentkezés: 
Evangelizáció 2000 Egyesület, 9012 Győr Mén-
főcsanak, Horgas u 4, e-mail szentignaciskola@
gmail.hu vagy online a www.ujevangelizacio.hu 
honlapról.
Kérésre küldünk szórólapot. Híreinket havonta 2-3 
szor a hirekcsanakicentrum@yahoogroups.com 
listán küldjük ki azoknak, akik feliratkoznak.

SOPRONI BOLDOG APOR VILMOS KATOLI-
KUS KARIZMATIKUS KÖZÖSSÉG
Állandó helyszínünk: Szent György templom.

 � Állandó programjaink
Elsőszombati szentmise 15.00-kor városunk és 
hazánk megtéréséért és megújulásáért, - változó 
helyszíneken
Minden hó 11-én a lourdesi ájtatosságot követően 

azért is, mert az üldözötteket befogadta, 
a zarándok csapatoknak vendég-szállást 
és kedvező átvonulást biztosított, Jeru-
zsálemben, Rómában, Konstantinápoly-
ban alapításokat tett.
Szelídségére, felelősségtudatára és val-
lásosságára jellemző, hogy templomá-
ban királyi hivatalát minden évben letet-
te, annak jeléül, hogy azt csak kölcsön 
kapta Istentől, és annak bizonyságául, 
hogy hatalmát felajánlja és feláldoz-

za neki. Fiának írt Intelmekben így ír: 
„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, 
harag és gyűlölködés nélkül! A király ko-
ronájának legszebb ékszerei a jótettek; 
azért illő, hogy a király igazságossággal 
és irgalmassággal, valamint a többi ke-
resztény erénnyel ékeskedjék. Minden 
nép saját törvényei szerint él; add meg 
az országnak a szabadságot, hogy asze-
rint éljen!”
Halála előtt Máriának ajánlotta orszá-

gát. Felajánlása elfogadását, de sze-
mélyes sorsát is jellemzi, hogy Mária 
mennybevitelének napján hunyt el, és 
jutott Isten színelátásának boldogságá-
ba. Felajánlásával feltette a zárókövet 
életművére. Mária országát a következő 
ezer év minden viszontagsága sem tud-
ta lerombolni. 

(Részlet Sípos (S) Gyula: Haldokló nemzet, 

feléledő nemzet című könyvéből)
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kb. 18.45-től szentségimádás a betegek gyógyulá-
sáért a Szent György templomban

 �Minden hónap 4. csütörtökén az esti szentmise 
után szentségimádás és közösségvezetői meg-
beszélés a Szent György templomban
 � Péntekenként 15.30-tól szolgálói szentségimá-
dás a Szent István templomban.

ZIKKARON, A HÉT LÁNG KÖZÖSSÉG NYI-
TOTT IMA-ÖSSZEJÖVETELE.
2009. november 19-én csütörtökön este 6 órától 
8 óráig
Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium (Bp. 
V., Papnövelde utca, a Központi Szemináriummal 
szemben).
Aki szeretné Istent dicsőíteni velünk együtt, azt 
szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra.
SZEGED
Minden hónap első péntekén este 8-kor közössé-
gi szentmise a Felsővárosi Minorita templomban.
MEGSZELÍDÜL A GYÁSZ OKOZTA BÁNAT
Szeretettel hívjuk és várjuk közösségbe a gyászoló 
testvéreket, az elhunytak hozzátartozóit,

 ➡  akkor is, ha nem találkozott sohasem Isten sze-
retetével,

 ➡ akkor is, ha a gyász fájdalma eltávolította tőle,
 ➡  akkor is, ha szeretne megismerkedni olyan em-
berekkel,

 ➡ akik az élet nehézségei közt megfogják egymás 
kezét.

Külön csoportokat indítunk
 � özvegy nők és férfi ak részére, időpont: 2009. 
dec. 7. és
 � szülőjét, gyermekét, barátját gyászolóknak, idő-
pontok: 2009. nov. 16 és dec. 14.

A találkozásaink minden csoportnál 18: 00 -tól 19: 
30-ig tartanak a Kelenföldi Szent Gellért Templom-
ban.
A foglalkozásokat Kovács Ferenc diakónus és Ko-
vácsné Treer Mária lelkigondozó vezetik.
EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG

 � Az öröm sodrában
Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült 
szentségimádás és az egymásért való imádság ke-
gyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (július és augusztus kivéte-
lével)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, 
Info: www.emmanuel.hu

 �Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek

 � Az Emmánuel Közösség Miskolcon három hét-
végéből álló hétvégesorozatot szervez egyedül-
álló szülők számára.

Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 
vagy soha meg nem házasodott szülőknek
Az időpontok: 2010. február 27-28., március 27-
28. és április 17-18.
Gyakran az elvált, özvegy, külön élő szülők egye-
dül maradnak a fájdalmukkal, kétségbeesésükkel, 
gyötrő kérdéseikkel: a plébániákon. Ritkán találnak 
kifejezetten nekik szóló programot, sőt – valljuk 
be – templomba járó testvéreik részéről is néha 
értetlenséget, elutasítást, vádakat kapnak.
Az elmúlt tíz évben tartott programokon az volt a 
célunk, hogy ezeket a megtört életű szülőket kö-
zelebb segítsük a Vigasztalóhoz, az egyetlen Gyó-
gyítóhoz, az Élet Forrásához, a Megbocsátó Szere-
tethez, Jézus Krisztushoz.
Kérjük, ha van olyan ismerősötök, akit érdekelhet 
ez a program, hívjátok föl rá a fi gyelmét. A hétvé-
ge-sorozatról az érdeklődőknek jelentkezési lapot 
küldünk a helyszín és az időpont megadásával. A 
jelentkezési lap letölthető a honlapunkról is.
Információ: tel.: 06/30-476-9659, 
Email: info@emmanuel.hu; 
Internet: www.emmanuel.hu

 � Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közötti 
fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, el-
mélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik csütörtökén 
este 19.00 - 21.00 között, 
Helyszín: Szent Gellért kápolna (lazaristák), 
Budapest XI. ker. Ménesi út 26.
IFJÚSÁGI IMAVIRRASZTÁSOK A SZOCIÁ-
LIS TESTVÉREK HŰVÖSVÖLGYI ANYAHÁ-
ZÁBAN

 �November 28-án este 8.30-tól másnap reggel 
6 óráig tartunk virrasztást az Anyaház kápolná-
jában papokért, szerzetesekért, új hivatásokért 
Egyházunkba, hazánkba.

A virrasztás szentmisével kezdődik, majd változa-
tos imádságokra, gitárral kísért énekekre kerül a 
sor. (Aki igényli, annak lepihenésre is lesz lehető-
ség.)
Helyszín: Budapest, II. ker., Báthori u. 6., mely 
a 61-es villamos hűvösvölgyi végállomásától 5 perc 
alatt megközelíthető.
További információ és jelentkezés 
Zics Ildikónál: e-mail: zics.ildiko@gmail.com 
tel: 30/533-2840

ELÍZEUS KÖZÖSSÉG
 �Nyitott ima és dicsőítő alkalom

Dicsőítés imával és énekkel, buzdítás, tanítás, 
tanúságtétel, olykor kiscsoportos beszélgetés és 
közbenjáró ima szerdánként 19.00-től 20.30-ig 
a Béke Királynője Lelkészségen, Budapest, VIII. 
Tömő u. 31.
ÚJ JERUZSÁLEM KÖZÖSSÉG

 � Egy este Istennel
Az Új Jeruzsálem Közösség nyitott alkalma hét-
főnként 18.00 - 21.00-ig a Tamás Alajos Közösségi 
Házban, Bp. II. Rómer Flóris u. 4. 
Info: www.uj-jeruzsalem.hu
ISTENI SZERETET KÖZÖSSÉG 

 �Minden héten, szerdán és szombaton 19 órá-
tól 21 óráig nyitott imaösszejövetel, melynek 
programja: dicsőítés (Szakály László), tanítás, 
tanúságtétel, közbenjáró ima.

Helyszín: Törökbálint, Baross Gábor u.2. Megkö-
zelíthető: 172E (csak hétközben) és 272-es busszal 
a Kosztolányi Dezső térről, leszállás a Szent István 
utcai megállónál
Információ: Regina Colins nővér, 23/339-029 
SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT
Isten szeretete gyógyít - gyógyító összejövetelek a 
következő időszakban:

 �November 14. szombat - Keszthely, karmelita 
templom
 �November 22. vasárnap - Szeged, ferences 
templom

Részletes program a www.zarandok.hu honlapon 
az aktuális rovatban.
BETÁNIA KÖZÖSSÉG, PÉCS

 �Dicsőítő alkalom az Oltáriszentség jelenlétében
Helyszín: Irgalmas templom díszterme, Pécs, Szé-
chenyi István tér 5. 
Időpont: minden 1. és 3. péntek 19-21-óráig 
(bejárat a templom főbejárata melletti ajtón 18:50-
19:00)

 � Szentmise szolgálat
Helyszín: Irgalmas templom, Pécs, Széchenyi 
István tér 5. 
Időpont: minden 4. péntek, 21:00
info: www.betania.hu
ÚJ ARATÁS KÖZÖSSÉG
Minden kedden reggel 6:30 és 7:30 között imádko-
zunk, dicsőítünk együtt a Horváth Mihály téri temp-
lom szentélyében. Bejárat a sekrestyén keresztül. 
(Advent idején helyszín módosítás történik.)
Szívesen látjuk és hívjuk más közösségek tagjait is.
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I r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  G o e t h eI r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  G o e t h e

Dr. Kovács Gábor atya Kerub cikkeinek korábban elkezdett közreadását folytatjuk. 
Olvassátok őket szeretettel, beszélgessetek róla közösségeitekben és alkalmazzá-
tok mindennapokban.

A Faust egyik mesteri iróniával megírt jelenetében a „ke-
resztény” ördög elveszetten bolyong a „klasszikus Wal-
purgis-éj” neki ismeretlen szörnyetegei között. A germán 
Walpurgis-éjben tökéletesen otthonosan mozgott, de a hel-
lén mitológia idegen számára, mert „a pogányoknak külön 
pokluk van”. Semmi sem jellemezheti jobban Goethe (1749-
1832) felvilágosult relativizmusát. A kereszténység nála csak 
egyik arca a sokarcú emberi kultúrának. A Faust agnoszti-
kus mű. Isten szerepeltetése a mennyei prológban ironikus 
díszlet csupán.  Mephistopheles afféle pajkos kópé Isten 

I r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  M a d á c h I r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  M a d á c h 
Az Ember Tragédiájához éppúgy nem illik  a keresztény 
keret, mint mintaképéhez, a Fausthoz. Madách számára a 
kereszténység csak egy világtörténeti fejezet a sok közül, 
amelyből a történelmet végigálmodó Ádám éppúgy kiáb-
rándul, mint az egymást sorra felváltó egyéb eszmékből. 
Megkülönböztetett helyet csak a párizsi szín foglal el a Tra-
gédiában (utána visszatérünk Prágába, az álmából ébredő 
Keplerhez, aki borzalmassága ellenére is elismerő szavakat 
mond a megálmodott forradalomról), rávilágítva ezzel arra, 
hogy a szerző, minden illúzióvesztése mellett, mégiscsak a 
liberalizmus eszmevilágában érzi otthon magát.  De a tör-
ténelem végzetes kereke tovább pereg, az elállatiasodott 
ember fölött lassan kihuny a Nap az eszkimó-jelenetben, s 
a világűr nem ad otthont. Az immanens történelemszemlé-
let reménytelenségéből az emberiség őse levonná a konk-
lúziót: végezni akar magával, meggátolva a történelmet.   
Ekkor lép közbe Éva: „Anyának érzem, oh Ádám, magam.”  
Ádám erre elismeri, hogy legyőzték, nem csatázik tovább 
Istennel. (A bestiális megoldás, hogy Évát is, magzatát is 
magával vigye a halálba, úgy látszik, nem ötlik eszébe – ó, 
a lovagias 19. század!) Az Örök Női győz itt is, mint a Faust-
ban – ugyanaz, amelyet glóriával láttunk túllépni a halálon 
a londoni szín haláltánc-jelenetének végén. Ami ezután kö-
vetkezik, az Úrtól jövő biztatás, nem meggyőző. Ha a cél 

a küzdés maga, akkor nincs miért küzdeni. A „bízva bízzál” 
úgy hangzik a Tragédia utolsó sorában, mint egy gyön-
ge vicc. Madách optimizmusa Eddy Rancing találmányára 
emlékeztet a Szőke ciklonban, amelynek t.i. éppen csak a 
lényege hiányzik. 
Lucifer a forgatókönyv szerint le van győzve, de az olva-
sónak az az érzése, hogy a szerző itt „viselkedik”. Mégse 
illik kijelenteni, hogy a sátán a győztes. Azonban az igazi 
konklúzió ez volna. A harcaiban szüntelenül elbukó sátán 
a történelem igazi motorja, a forradalmár, a jövendő ko-
vásza. Nem telik már sok időbe, és Carducci megírja sá-
tán-himnuszát. 
Madách sátánképe azért hamis, mert az istenképe is hamis. 
Ez a gőgösen trónoló mennyei nagyúr nem tud vigaszta-
lást adni az embernek, nem tud értelmet adni az életének. 
Szüksége van kiegészítő ellentétpárjára, a tagadás szelle-
mére, hogy a teremtés megtörténjen, hogy a történelem 
haladjon.  Az az Isten, akinek nincs szüksége semmire, de 
szeretetében mégis önmagát, boldogságának túlcsordulá-
sát osztja meg az emberrel, ismeretlen a költő számára. A 
keresztény hívő céllal küzd, Isten a célja, és fegyvert kap 
a kezébe, amellyel valóban legyőzi a Gonoszt. „A békes-
ség Istene tiporja össze hamarosan lábatok alatt a sátánt” 
(Róm 16,20).

számára, akire szüksége van, hogy serkentse az embert, s 
aki Istenről per „az öreg” nyilatkozik. Az olvasó rokonszenve 
mindvégig az ördöggel szövetkező Fausté, aki akár a mai 
természetgyógyászok védőszentje lehet azzal, amit a mágia 
védelmében mond:

... Nagyok a hegységnek erői;
A természet még szabad ott s merész,
Mit bűbájul szid a szűk papi ész. 
(II. rész, 4. felvonás)
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I r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  P e r r e t t iI r o d a l m i  ö r d ö g ö k :  P e r r e t t i
Frank Perretti Ez élet sötétsége c. re-
génye, kitűnő ötlettel, színre viszi az 
emberi történet hátterében játszódó 
láthatatlan történetet, az angyalok és 
démonok harcát egy város fölötti ura-
lomért, amelyet a hívők imádsága dönt 
el az angyalok javára. Ez a könyv hite-
lesen keresztény, ugyanakkor jól meg-
írt kalandregény, izgalmas olvasmány. 
Később a szerző még egy bőrt akart 
lenyúzni ugyanarról a rókáról: újabb re-
gényt írt ugyanebből az ötletből (Áttörés 
a sötétségen), de ez már inkább csak 
annak érdekes, aki az elsőt nem olvasta. 
Az angyalok és démonok szemléletes 
ábrázolása természetesen nem szabad, 
hogy megtévessze az olvasót. Ez csak 
írói eszköz a láthatatlan szellemi lények 
természetének kifejezésére, a lelki va-
lóság ábrázolása anyagi eszközökkel. A 
valóságos démonoknak nincs szárnyuk, 
és nem szállnak az emberek feje fölött. 
Az angyaloknak sincs fénylő kardjuk, 
amellyel fölnyársalják a démonokat. 
Harcuk szellemi síkon zajlik, olyan mó-
don, hogy az általuk képviselt eszmékkel 
megpróbálják áthatni a látható valóság 
egy részét.  A vereséget szenvedő szel-

lem nem sebet kap, hanem kiszorul ha-
tásterületének egy részéről. 
Téves Perretti ábrázolásában az, hogy 
az angyalokat nem ábrázolja üdvözült-
nek (egymástól kérdezősködnek, meg-
fi gyelésekből informálódnak, nem látják 
Isten arcát), a démonokat pedig nem 
ábrázolja kárhozottnak. Fundamenta-
lista tévedés, hogy a démonok, amíg a 
földön járnak, nincsenek a „pokolban”.  
Természetüknél fogva helyhez-nem-kö-
tött lények, az örök kárhozat állapo-
tában, de a történelem végéig hatást 
gyakorolva a mi tér-idő világunkra is. 
Jelenlétük formája a hatás, nem pedig 
az, hogy a tér körülírja őket, mint egy 
anyagi testet. Tehát a mélységbe kül-
désük sem annyit jelent a Bibliában, 
hogy egyik helyről a másikra, a földről 
a pokolba mennek.  Annyit jelent, hogy 
elvesztik befolyásukat az univerzumra. 
Ezért kérik a démonok Jézust, hogy ne 
küldje őket a mélységbe (Lk 8,31).  Isten 
a történelem végéig megengedi, hogy 
a démonok hatást gyakoroljanak a min-
denségre. Ez „Lucifer osztályrésze”, és a 
mi gyönyörű harcaink alkalma.
Ha némi bosszúsággal is, el kell vi-

selnünk, hogy a protestáns Perretti 
egyetlenegy katolikus családot sze-
repeltet a regényben, és az történe-
tesen egy babonás család. Léteznek 
babonás katolikusok; ha egy szerző 
éppen ilyeneket lát jónak ábrázolni, az 
jellemezheti a katolikusokról alkotott 
képét; de nem ok arra, hogy nehez-
teljünk érte. 
A fő szellemi ellenség a New Age, ame-
lyet a regényben az Egyetemes Tudat 
Társaság képvisel. A szerző ezt való-
ságos bűnszövetkezetnek mutatja be. 
A könyv ettől nagyon izgalmas lesz, de 
azért tartozunk a tárgyilagosságnak az-
zal a megállapítással, hogy a New Age 
képviselői nem szükségképpen bűnö-
zők. Vannak köztük szélhámosok, mint 
ahogy a középkor ereklye-árusai között 
is voltak, és általában mindig is lesznek 
olyanok, akik lelkiismeretlenül felhasz-
nálják az emberek vallási hiszékeny-
ségét; de azért túlzás volna a szellemi 
ellenfélről minden további nélkül aljas-
ságot, köztörvényes bűnözést feltéte-
lezni.  Annyi bizonyos, hogy a teozófi a 
(amelyet ma New Age-nek hívnak) óriási 

Az érsekről, aki föllép a mágia ellen, ki-
derül, hogy csak a császár pénzét akarja, 
s az olvasó méginkább Faustnak drukkol. 
Szűk papi eszemmel a leghatározottab-
ban tiltakozom a Faust keresztény értel-
mezése ellen. A Goethe-fordító Kozma 
Andor megkísérli ezt, mondván, hogy 
Mephistopheles azért veszíti el Faust lel-
két, mert nem számolt az Úr szereteté-
vel és kegyelmével. Csakhogy a műben 
nem ez áll. Mephistophelestől az angya-
lok csellel ragadják el Faust lelkét, miu-
tán szépségükkel érzéki vágyat keltettek 
benne,  és ezzel elaltatták éberségét. 
Nem Isten kegyelme diadalmaskodik, ha-
nem az Örök Női, amelyet a Mater Glorio-
sa személyesít meg. 
Johann Wolfgang von Goethe, Károly 
Ágost nagyherceg udvari tanácsosa, aki 
mellesleg az „informátor” mesterségét is 
hatásosan űzte, szemmel tartva a jénai 
egyetem túlságosan felvilágosult köreit, 
éppen eléggé híve volt a fennálló rend-
nek ahhoz, hogy a weimari hercegség-

ben mégiscsak illendő keresztény mázat 
ne tagadja meg művétől. Amilyen fölé-
nyes művészettel át tud lépni a germán 
mitológiából a hellén mitológia világába, 
ugyanúgy fel tud építeni keresztény ku-
lisszákat is, a legcsekélyebb megerőlte-
tés nélkül, de a legcsekélyebb meggyő-
ződés nélkül is.  Goethe pogány. 
Ebben a pogányságban a végső mélysé-
get az Anyák Országa alkotja, s a végső 
magasságban a Mater Gloriosa trónol 
- nem a názáreti Szolgálóleány, hanem 
a nőiségnek mint a valóság végső prin-
cípiumának megtestesülése. Ez az anya-
kultusz a hinduizmusra emlékeztet, vagy 
az efezusiak Artemiszére, erre a sokem-
lőjű, szörnyeteg termékenység-istennőre. 
A mai feminizmus és a pogányságnak az 
Anyát imádó új formája joggal hivatkozhat 
Goethére. Faustot nem Jézus vére menti 
meg, hanem az, hogy az Örök Női élet-
teljes vonzása hatalmasabbnak bizonyul 
Mephistopheles férfi logikájánál. 
Ebben a világban a sátán szerepe ser-

kentő, előrevivő, az ördöggel kötött szö-
vetség pedig csak az ember örök szom-
júságának megnyilvánulása, és nem jár 
visszavonhatatlan következményekkel. 
Amikor a kutató, mindig újra vágyó, ki-
elégíthetetlen embert fausti embernek, 
a nyugati kultúrát fausti kultúrának ne-
vezzük, kár megfeledkeznünk arról, hogy 
minden embernek, minden kultúrának 
szerves jellemzője a bukás ténye, a ki-
űzetés a paradicsomból. Amikor a Faus-
tot olvasom, ürességet és szomorúságot 
érzek, és igen jól vissza tudok emlékezni, 
hogy amikor először olvastam, egészen 
zsenge ifjúságomban, pontosan ugyan-
ezt éreztem. Az igazi sátán nem Faust 
Mephistophelese, hanem az, akiből ez 
az üresség és szomorúság árad. A lelkek 
megkülönböztetése gyakran jelentkezik 
ebben a formában.  
A mű alapján nem tudok bízni Faust üd-
vözülésében. Le kell tennem Goethe re-
mekművét, és elő kell vennem a Római 
levelet. 
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szellemi szélhámosság, és a szerző na-
gyon jól teszi, ha lerántja róla a leplet.  
Perretti könyvét csak ajánlani tudom.  A 

fenti fi gyelmeztetésekkel minden katoli-
kus veszély nélkül olvashatja. Lélegzet-
állító képet fog kapni egy körülöttünk 

örvénylő valóságos világról, egy értünk 
folyó valóságos harcról, valamint imáink 
jelentőségéről ebben a harcban.

A lelkek megkülönböztetésében nagy 
fontossággal bír a pszichikus („lelki”) és 
pneumatikus („szellemi”) indítások és ta-
pasztalatok közötti különbség.  Mielőtt 
megpróbáljuk megmagyarázni, mit jelent 
ez, nagyon fontos világosan tudni, mi az, 
amit semmiképpen nem jelenthet.
A katolikus karizmatikus megújulásban 
(a Szentírás egyfajta protestáns ér-
telmezésének kritikátlan átvételével) 
rendkívül elterjedt az az állítás, hogy „az 
ember három részből áll, testből, lélek-
ből és szellemből”. Ha fi gyelmeztetjük a 
hívőket, hogy ez nem egyeztethető ösz-
sze a katolikus tanítással, a Szentírásra 
hivatkoznak, és nem hisznek nekünk. 
Más téren megbízható szerzők is gyak-
ran tévednek ebben a kérdésben.  En-
nek egyik oka a hiányos dogmatörténeti 
tudás.  (A Szentírás helyes értelmezésé-
re később kell visszatérnünk.)
A trichotomizmus (háromrészűség) el-
mélete nem újkeletű. Már az ókori gnosz-
tikusok (a 2. századtól) pneumára (szel-
lem), pszükhére  (lélek) és szómára (test) 
osztották föl az embert.  Az iráni eredetű 
manicheizmus (3. századtól) testről, jó 
lélekről és rossz lélekről beszél. Apollina-
ris († kb. 390) szerint az embert szarksz 
(hús, test), pszükhé (lélek) és nusz (érte-
lem, értelmes lélek) alkotja; Krisztusban 
szerinte az emberi értelmes lelket az örök 

Ige helyettesíti. (Eszerint Krisztus ember-
sége csonka volna.)
E tanításokban az a közös, hogy az em-
berben a testen kívül két „lelket”, azaz 
két nem-testi alkotórészt különböztetnek 
meg. Az Egyház mint eretnekségekkel 
szállt szembe ezekkel a felfogásokkal. 
Legvilágosabb a 4. konstantinápolyi zsi-
nat defi níciója 870-ben, amely dogma-
ként szögezi le, hogy az embernek nincs 
két lelke (DS 657). E dogma érvénye alól 
nem lehet kibújni azzal, hogy az egyiket 
átnevezzük  szellemnek vagy értelem-
nek. 
A vienne-i zsinat 1312-ben külön dog-
mában mondta ki, hogy az értelmes 
lélek önmagánál fogva és lényegileg 
formája a testnek, vagyis meghatározó 
eleme (DS 902). Itt a zsinat az arisz-
totelészi fi lozófi ából merített kifejezést 
használ, de ezzel nem a pogány fi lozófus 
anyag-forma elméletét teszi dogmává, 
hanem egyszerűen az akkori teológiá-
ban jól ismert nyelven jelenti ki, hogy az 
a tényező, amely az anyag egy darabját 
élő emberi testté teszi (ezt a tényezőt 
érti formán), egyúttal az ember legma-
gasabbrendű szellemi tényezője (ezt 
érti értelmes lelken). Harmadik tényező-
nek itt helye nincs. Ezt a defi níciót az 
5. lateráni zsinat 1513-ban kelt dogmája 
megerősíti, hozzátéve, hogy az értelmes 

lélek halhatatlan és minden emberben 
különálló (DS 1440).
Utóbbi állítás az averroizmussal (a cor-
dobai muszlim fi lozófus, Ibn Rushd/
Averroes, †1198 tanításával) szemben 
született, amely szerint az „értelmes 
lélek” minden emberben közös.  Ez 
már veszedelmesen hasonlít a hindu 
fi lozófi a és a modern szinkretisták (pl. 
Hamvas Béla, Müller Péter) állításához, 
amely szerint csak az emberek „kis énje” 
egyedi, a „Nagy Én” közös. Egyáltalán, 
itt mindvégig olyan antropológiai kérdé-
sekről van szó, amelyek a keleti vallások 
és a reinkarnáció-tan beözönlése miatt 
ma égetően időszerűek. 
A Katolikus Egyház Katekizmusa kitér 
arra, hogy a szellem és lélek megkü-
lönböztetése, pl. 1Tessz 5,23-ban, „nem 
jelent kettősséget a lelket illetően”, és 
hivatkozik a 4. konstantinápolyi zsinat 
fent említett dogmájára (KEK 367).  „A 
»szellem« azt jelzi – mondja –, hogy az 
ember teremtésétől fogva a természet-
fölötti cél elérésére rendeltetett, és lel-
kének megvan az a képessége, hogy 
Isten egyenesen fölemelje a vele való 
közösségre” (uo.). Vagyis a „szellem” 
nem más, mint a lélek a maga Istenre 
nyitottságában. Ugyanaz a valóság, más 
szempontból tekintve. 

Mielőtt teológiai elemzésünket folytat-
nánk, vegyük elő józan paraszti eszün-
ket, és lássuk, mi állapítható meg a test-
ről és lélekről pusztán a természetes 
értelem világánál.
Hogy mi értünk testen, nagyjából tud-
juk. Egy élőlényt a maga fogható, térben 
körülhatárolható, súlyra mérhető, mate-
matizálható, azaz „anyagi” valóságában.
Hogy mit értünk lelken, azt is megpró-
báljuk meghatározni: azt, ami ezt az 
élőlényt élővé, elevenné teszi. (Amitől 
lélegzik, azaz „lélek-zik”.) Azt, ami az élő 
testben megvan, és a holttestből hiány-
zik.  Az életelvet. 

Mármost: biztos, hogy a test és az élet-
elv két különböző dolog? Értelmünk 
megkülönbözteti őket – de bizonyos, 
hogy a valóságban is különböznek? 
Nem lehet, hogy az életelv a testnek 
alkotóeleme, valami anyagi tulajdonsá-
ga, amely az élő testben megvan, és a 
holttestből hiányzik?
Már hogy ne lehetne! Nem kell, nem is 
szabad ezt a lehetőséget kizárnunk. Azt 
kell mondanunk: két eset lehetséges. Az 
életelv (= a lélek) vagy valósággal kü-
lönbözik a testtől, vagy nem.  
Ha az életelv nem különbözik valóságo-
san a testtől, akkor a halállal egyszerűen 

megsemmisül. A test elveszti azt a tulaj-
donságát, amely élővé tette, és a „lélek” 
nem létezik többé. Az élő egyed helyét 
élettelen anyag foglalja el.
Ha viszont az életelv valóságosan külön-
bözik a testtől, akkor nem anyag.  (Ha 
anyag volna, a testhez tartozna, hiszen a 
testet úgy határoztuk meg, mint az élő-
lény anyagi valóságát.) A nem-anyagi 
valóságot nevezzük el szellemnek. (Most 
nem kell kutatnunk, hogy a Szentírás 
ilyen értelemben használja-e a szellem 
szót, mert pillanatnyilag a természetes 
ész birodalmában mozgunk, és nem fog-
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lalkozunk a kinyilatkoztatással. Ez fi lozó-
fi ai szóhasználat, nem teológiai.)
Elvben tehát azt kell mondanunk: kétfé-
le élőlény lehetséges. Olyan, amelyben 
az életelv (a „lélek”) az anyaghoz tarto-
zik, és olyan, amelyben a lélek megha-
ladja az anyagot, azaz szellem.
Hogyan különböztethetjük meg ezt a két-
féle élőlényt? Tevékenységükből. Ha egy 
élőlény tevékenysége nem megy túl az 
anyagi lehetőségek határán, nincs benne 
anyagot meghaladó életelv. Ahol mate-
matikai formulákba foglalható determi-
náció uralkodik (legyen az fi zikai, kémiai, 
biológiai vagy pszichikai szinten), ott a 
„lélek” az anyag határain belül esik.  Ahol 
azonban egy élőlény tevékenységével 
túllép azon, ami matematikailag megha-
tározható: különbséget tesz igaz és ha-

mis, helyes és helytelen között, szabadon 
választ különböző célok között, ellene tud 
mondani heves ösztönkésztetéseknek, 
sőt Istenre kérdezni és Istent imádni 
képes, ott biztosan van benne anyagot 
meghaladó életelv.  Anyagot meghaladó, 
azaz szellemi; életelv, azaz lélek. Ha egy 
élőlény szellemi tevékenységet folytat, 
annak szellemi lelke van. 
Az előbbi típusú élőlényben ráismerünk 
a növényre és állatra, az utóbbiban az 
emberre. 
Természetesen lehetséges egy harmadik 
eset is: olyan lény, amely mindenestül 
szellemi. Ilyenek az angyalok. Hatnak az 
anyagra, de nem szorulnak rá. (Hozzá-
tesszük: analóg, kiemelkedő, végtelenül 
megkülönböztetett értelemben szellem 
az Abszolútum, maga Isten is.) Az angyali 

szellem nem „lélek” a szó fenti értelmé-
ben, nem életelve egy testi lénynek. 
Az emberi lélek azonban, miközben szel-
lem, szükségszerű kapcsolatban áll az 
anyaggal is. Nemcsak befolyásolja azt, 
hanem vele együtt alkot egy élőlényt. 
Ha az ember meghal, a lélek elhagyja a 
testet, és az életelv nélkül maradt test 
holttestté válik. De a test nélkül maradt 
lélek is hiányos, hiszen a lélek a testen 
keresztül fejtette ki szellemi tevékeny-
ségét is. A halállal tehát az emberi lélek, 
bár továbbra is létezik a szellem időtlen 
birodalmában, nem képes új tevékeny-
ségre, változásra. (Ez paraszti ész, fi lo-
zófi a. A természetfölötti lehetőségekkel 
most nem számolunk.) A lélek halhatat-
lan ugyan, de a halállal az ember szelle-
mi valósága véglegesül. 

A z  e m b e r  t e r e m t é s eA z  e m b e r  t e r e m t é s e
A józan ész világánál való vizsgálódás 
után kérdezzük meg: vajon a Biblia em-
berképe megfelel-e az előző cikkben fel-
vázolt fi lozófi ai emberképnek?
A teremtésről szólva, a Szentírás han-
goztatja, hogy az ember fölötte áll az 
állatoknak (Ter 1,28; 2,20). Sőt odáig 
megy, hogy Isten a maga képére te-
remtette az embert (Ter 1,26-27). Nem 
hagy kétséget arról, hogy az ember nem 
csupán magasabb szervezettségű állat, 
hanem valamilyen minőségi többletet 
tartalmaz az állatvilághoz képest.
Ezt a minőségi többletet részletesebben 
kifejti az ember teremtésének leírása Ter 
2,7-ben: „Megalkotta tehát az embert az 
Úr Isten a föld agyagából, az orrába le-
helte az élet leheletét, és az ember élő-
lénnyé lett”.  Isten tehát két tényező-
ből alkotja az embert: a föld agyagából, 
vagyis az univerzum anyagi állományá-
nak egy részéből, és „az élet leheleté-
ből”, amit nem az univerzum anyagá-
ból merít, hanem ő maga „lehel bele”, 
vagyis közvetlenül teremt. Ez pontosan 
megfelel az előző cikkben nyújtott fi lo-
zófi ai képnek: az ember olyan élőlény, 
amely két tényező, egy anyagi elem és 
egy nem-anyagi elem egysége. 
Ha a valóságot két részre osztjuk, 
anyagra és szellemre, tökéletesen sza-
batosan járunk el: anyagnak nevezzük, 
ami matematikailag leírható, szellemnek 

azt, ami nem írható le matematikailag. 
Ez precíz és kimerítő felosztás, harmadik 
eset nincs. Az ember olyan lény, amely 
egyszerre anyag és szellem. Benne a lé-
tezés két síkja átfedi egymást. Ami ben-
ne anyag, azt emberi testnek nevezzük, 
ami benne szellem, azt emberi léleknek. 
Ez két valósággal különböző tényező, 
mert az anyag és a szellem ellentmon-
dó tulajdonságokkal rendelkezik (ma-
tematizálható - nem matematizálható), 
ugyanakkor két egymásra utalt tényező 
is, egyik sem teljes a másik nélkül. Az 
ember olyan önálló valóság (szubsztan-
cia), amely két részvalóság (nem-teljes 
szubsztancia) egysége. 
Van-e helye itt harmadik tényezőnek? 
Világosan látható, hogy nincs. Próbáljuk 
feltételezni az ellenkezőjét: képzeljük 
el, hogy az anyag és az anyagra utalt 
szellem (lélek) mellett van az emberben 
egy harmadik elem is, egy anyagra nem 
utalt szellem. Ebben az esetben azon-
ban ez a harmadik elem, mivel nincs 
az anyagra utalva, csak esetleges kap-
csolatban van az emberi testtel. Mi hát 
ez a harmadik? Egy angyal. (Emlékez-
zünk: az anyagra nem utalt szellemet az 
előző cikkben angyalnak neveztük el.) 
Vagyis a feltételezett esetben nem az 
ember áll három részből, hanem arról 
van szó, hogy az emberrel szoros kap-
csolatba lépett egy angyal is. Erről nem 

állítjuk, hogy nem lehetséges (például 
a megszállottság esetében éppen ilyen 
jelenségről tárgyalunk), de ez nem azt 
jelenti, hogy az ember három elemből 
áll, hanem azt, hogy egy ember és egy 
angyal között szoros kapcsolat létesült. 
A trichotomizmus feltevése tehát elmé-
letileg sem vihető keresztül.  Az ember 
test és lélek, anyag és szellem egysége. 
Az emberi test anyag, az emberi lélek 
szellem.
Ezek után olvassuk el a 4. lateráni zsi-
nat 1215-ben született hitvallásának 
egy részletét: „Erősen hisszük és egy-
szerűen valljuk, hogy ... Isten ... terem-
tője minden láthatónak és láthatatlan-
nak, szelleminek és anyaginak: mert  
mindenható erejével az idő kezdetétől 
egyaránt a semmiből alkotta mindkét 
teremtményt, a szellemit és az anyagit, 
tudniillik az angyalit és az evilágit: va-
lamint az emberit is, amely összetett, 
szellemből és anyagból van megalkotva” 
(DS 800).
Helyben vagyunk. A Biblia, a józan ész 
és a tanítóhivatal ugyanazt az antropo-
lógiát támogatja.
Minden olyan szentírási kijelentést, 
amely különbséget tesz az ember 
„pneumatikus” és „pszichikus” valósá-
ga között, a fentiekkel összhangban kell 
értelmeznünk. Látni fogjuk, hogy ez le-
hetséges. 


