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agyarország évszázadokon keresztül a kereszténység
védôbástyája volt, amikor az Iszlám a keresztény Euró
pát fenyegette. Ma Európa (legalábbis az Európai Unió) ki
akarja vetni magából a kereszténységet. Ez része a világszerte
elkezdôdött keresztényüldözésnek. Ennek módszereirôl a Ma
gyar Kurír közzétett egy írást. Ezt itt teljes egészében közöljük.
A vallásüldözés öt szakasza

A társadalmi élet elismert intézményét nem lehet egyik napról a
másikra lejáratni és meggyûlöltetni. Érdemes tudatosítanunk e folyamat jellemzô fázisait.
1. Sztereotípiák kialakítása
A célcsoport egyes tagjainak valamely jellemzôjét kiválasztják és az
egész közösségre általánosítják. Vagyis töredéknyi mintavétel alapján
alakítanak ki leegyszerûsített, általános képet a célcsoportról.
Az elmúlt évtizedek során kialakított sztereotípiák szerint a bibliás keresztények ostobák, tudományellenesek, képmutatók, önteltek. A
katolikusokra különösen “jellemzô” a szexualitásellenesség és a neurotikus bûntudat. A Katolikus Egyház nôellenes, ókonzervatív, diktatórikus,
a klérus elfojtja nemiségét, homoszexuális vagy pedofil. Összességében a
keresztények lehangoltak, unalmasak, elmaradottak; a babonás múltban
megrekedt, nevetséges vagy éppen tragikus társaság, akik képtelenek levetni a hit béklyóit. Ha nem is mindenki teszi ugyanannyira magáévá
ezeket az általánosításokat, e motívumok vissza-visszatérnek. A sztereotípiák nyomán kialakuló légkör képezi a következô fázis alapját.
2. A célcsoport rágalmazása
A sztereotipizálás egyre intenzívebbé válik, majd a célcsoportot
bûnökkel kezdik vádolni. A katolikusokat és a keresztényeket, akik nem
állnak be a korszellem diktálta sorba, szûk látókörûnek, intoleránsnak,
gyûlölködônek, bigottnak, igazságtalannak, az emberi méltóságra és
szabadságra veszélyesnek, homofóbnak, reakciósnak, rosszindulatúnak bélyegzik. Ebben a beállításban az egész egyháztörténelem alig
több, mint zsarnokság és elnyomás: keresztes háborúk, inkvizíció,
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tudományellenesség, Galilei-per. Ugyan ki törôdik azzal, hogy az Egy
ház egyetemeket, kórházakat alapított, pártfogolta a mûvészeteket és az
evangélium hirdetésével rendet és civilizációt teremtett a Római Biro
dalom hanyatlásának barbár korszakában? A sztereotipizálás minderrôl
hallani sem akar, vagy ha mégis, bármi másnak hajlandó tulajdonítani,
csak az Egyháznak és a hitnek nem. Mindez jogosnak tûnô felháborodást kelt a hívôkkel szemben, és elfogadhatóvá teszi a katolikus- és
keresztényellenes viselkedést.
3. A célcsoport társadalmi szerepének marginalizálása
Miután kialakult a (téves) közfelfogás, hogy az Egyház és a hit rossz,
sôt veszélyezteti az emberi méltóságot és a szabadságot, a következô fázisban igyekeznek kiszorítani az Egyházat a közéletbôl.
A szekularizált társadalom többségének nem kell a hit. A templom
falai közt megtûrik a vallási tevékenységet, a közéletben azonban nem.
Egyre kevésbé tolerálják, ha valaki nyilvánosan megemlíti Isten nevét,
imádkozik, vagy bármilyen politikai kérdéssel összefüggésbe hozza a hitét. Eltüntetik a betlehemet, a karácsonyfát. Jézus nevét ki sem szabad
ejteni. Homoszexuális aktivisták osztogathatnak óvszert a középiskolák elôtt, a keresztényeknek azonban jobb, ha távol tartják magukat:
Bibliának, keresztény szórólapoknak nincs helyük az iskolákban, hiszen
Egyház és állam szétválasztása, ugyebár…
4. A célcsoport kriminalizálása
Ebben a fázisban mind több jogi eljárás indul az Egyház és keresztények ellen.
Az Egyesült Államokban számos esetben próbálnak katolikus kór
házakat jogi úton az abortusz népszerûsítésére vagy abortív fogamzásgátlók alkalmazására kényszeríteni. A Katolikus Karitász több szervezetének tevékenységét betiltották, amiért egynemû pároknak nem adtak
örökbe gyermeket. Több szövetségi államban jogi következményekkel
járt, hogy valamely végzôs diák búcsúbeszédében Isten vagy Jézus nevét
említette. Noha a hit kriminalizálására irányuló törekvéseket a bíróság
sok esetben elutasítja, az ilyen eljárások egyre gyakoribbak. Mindez a
vallásszabadság gyors eróziójának kezdetét jelzi.
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5. A célcsoport nyílt üldözése
Ha a meglévô tendencia folytatódik, meglehet, hogy a kereszté
nyeknek, elsôsorban az egyházi vezetôknek hamarosan pénz- és börtönbüntetéseket kell elszenvedniük.
Kanadában és egyes európai országokban már vannak példák arra,
hogy katolikus egyházi személyeket letartóztattak és gyûlölet-bûn
cselekménnyel vádoltak azért, mert a homoszexuális tevékenységgel
kapcsolatos egyházi tanításról prédikáltak. Az Egyesült Államokban
erôsebben védik a szólásszabadságot, de a fenti példákból látható, hogy
a vallásszabadság gyorsan erodálódik. Számos egyházmegye igen sok
idôt kénytelen bíróságokon tölteni alapvetô vallásszabadsága védelmében. A távlat: megpróbáltatások, perek, bírságok, börtön.
Valószínûtlen? Riogatás? Nos, egyes nyugati országokban az elsô
négy fázis már megvalósult. Szeretnénk optimisták maradni, de úgy
tûnik, a helyzet érik. Mindenki maga ítélje meg.
Forrás: Msgr. Charles Pope/Washingtoni Fôegyházmegye
Magyar Kurír 2012. 11. 21.

A

Föld számtalan pontján ma nyílt keresztényüldözés
folyik. A kelkheimi székhelyû Open Doors keresztény
emberjogi szervezet adatai szerint világszerte fokozódott a
keresztényüldözés. A segélyszervezet becslései szerint világszer
te több százmillió embert üldöznek keresztény hite miatt.
Ez a világméretû kereszténység elleni támadás nemcsak
kívülrôl folyik, hanem az egyházakon belülrôl is. A keresztényüldözés legfôbb célpontja a Katolikus Egyház. Annak belsô
szétzüllesztése is folyamatban van. Ennek eredményeként sokan elfordulnak az egyháztól, katolikusok, sôt papok nagy elbizonytalanodása, megosztottsága, belsô meghasonlottsága is
érzékelhetô. A kereszténységet a nagy keleti (1054) és nyugati
(1517) egyházszakadásnál is nagyobb szakadás fenyegeti. Már
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régen támadások indultak a szentségek, közöttük elsôsorban
a bûnbánat szentsége és az Eucharisztia ellen. És a folyamat
úgy tûnik még nem érte el végkifejletét.
Sokan érzékelik ezeket a veszélyeket, de nem tudják, mi
hez kezdjenek. Sok fronton, mindenféle eszközzel harcol
nunk kell, ha nem akarjuk, hogy végképp legyôzzenek minket. Kinek-kinek a maga helyén és harci eszközeivel kell küzdenie.
Van egy olyan fegyver, amelyet minden családját, vallását, hazáját féltô ember alkalmazhat mûveltségétôl, társadalmi helyzetétôl, egészségi állapotától függetlenül. Ez pedig
az imádság és az áldozat fegyvere. Sokan imádkoznak
már azért, hogy a sátáni erôknek ez a világméretû támadása
az emberi és keresztény értékek ellen meghiúsuljon, illetve
minél kevésbé legyen hatékony.
Amikor ellenséges támadás fenyeget, mindenkinek elsô
sorban a saját hazáját kell megvédenie. Ez a saját családi ház
mellett a saját falut, várost, lakóközösséget, plébániát, egyházközséget jelenti. De saját hazáját, családját, saját helyi közösségét senki sem tudja egyedül megvédeni. Ehhez össze kell
fogni a helyi, és a nagyobb közösségeknek.
Ezért javasoljuk kisebb, de legalább 4-5 fôs imacsoportok
megalakítását, amelyek rendszeresen, szervezetten imádkoznak, áldozatokat hoznak közösségeikért.
Ahol már vannak ilyen imacsoportok, azok ne lankadjanak, a veszélyek láttán folytassák újult lendülettel, kitartással
imádságukat. Azokon a helyeken, ahol még nincsenek imacso
portok, javasoljuk ilyenek megszervezését. Ezekben az ima
csoportokban részt vehetnek nemcsak egészséges templomba
járó emberek, hanem öregek, betegek, ágyhoz kötöttek is, sôt
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különbözô felekezetekhez tartozók is egymással egységben imád
kozhatnak. Nagyon fontos a fiatalok mozgósítása, szervezése.
Legyenek tudatában ezek a kis imaközösségek, hogy alap
vetô, semmi mással nem helyettesíthetô védelmi feladatokat
látnak el. És legyenek tudatában annak, hogy nincsenek egyedül: sokak imája egy hálót alkot, amely átszövi az egész országot.
Mi t i mádk ozzunk ?
agyon sok jó, Istentôl sugallt, ránk hagyományozott,
és napjainkban is keletkezô imádság van. Ezek sokfelé
elérhetôk, mind imádkozhatók. Az Interneten is elérhetôk
ilyen imádságok. Például itt: www.engesztelok.hu/imak
Különösen nagy ereje van a Jézus életének titkairól szóló
rózsafüzéreknek, nemcsak a klasszikusoknak, hanem például az irgalmasság rózsafüzérének, és a szeretetláng rózsafüzérnek. Az Égiek a rózsafüzért mint harci eszközt a bukott
angyalok ellen különösen is a figyelmünkbe ajánlják. Ezek
különösen is alkalmasak a közösségben való imádkozásra.
A rózsafüzéreket is lehet egyénileg imádkozni, és a többi kötött imát is. Egyénileg imádkozva azonban fontos arra figyel
nünk, nehogy monotonná váljanak, nehogy elveszítsék személyes jellegüket.
Az Istennel való személyes kommunikáció, és a Vele való
szeretetkapcsolat a legfontosabb az imában. Minden személyes
imának a mintája a Miatyánk. A Miatyánknak kialakult egy hagyományos szövege, amit a legtöbb keresztény ugyanúgy imádkozik. De azt látnunk kell, hogy a Miatyánknak nem ugyanaz a
szövege az evangéliumokban sem. Jézus nem azt mondta, hogy
“ezt imádkozzátok”, hanem, hogy “így imádkozzatok”, tehát a
Miatyánkban lévô tartalmi elemek a fontosak.

N

7

A Miatyánk (és minden személyes ima) fontos tartalmi
elemei a következôk:
Minden embernek egy közös Mennyei Atyja van, akihez
egyenként személyesen és együttesen is fordulhatunk.
Legyen ott imánkban, hogy dicsôítjük Ôt, hódolunk elôtte,
életünk legfôbb urának ismerjük el. Ez azt is jelenti, hogy igyekezzünk az Ô akaratát megvalósítani életünkben. (Ha ez tökéletesen sikerül, vagyis a Mennyei Atya akarata a földön is
megvalósul úgy, ahogyan a mennyben, akkor a menny valami
módon a földre száll, és a föld újra paradicsommá alakul.)
Ezek után következhetnek a mi mindennapi megélhetésre,
szükségleteinkre vonatkozó kéréseink (Nekünk fontos, hogy
megfogalmazzuk ezeket, hogy legyen egy listánk a legfontosabb
kérésekbôl, amelyek legyenek mindig élôk, aktuálisak!)
Jézus ezek közül a kérések közül különösen fontosnak tartja,
hogy kérjük bûneink bocsánatát (hasonlóan, ahogy az evan
géliumbeli vámos tette: “irgalmazz nekem, nyomorult bûnös
nek”), hogy kérjük a gonosztól (a bukott angyalok, ördögök,
démonok befolyása alól) való szabadulást, és hogy mi is bocsás
sunk meg az ellenünk vétôknek, a minket bántóknak. Ez pedig
feltételezi, hogy mi is kérjünk bocsánatot ne csak Istentôl, hanem
azoktól is, akikben Ô ott van (vagyis minden embertôl) legalább
lélekben, akiket mi megbántottunk, akiket nem szerettünk,
vagyis állítsuk helyre velük a megsérült szeretetkapcsolatot.
H og yan i má dk ozzunk ?
ontos, hogy legyen az imacsoportnak egy szervezôje, aki
összefogja, lelkesíti az imádkozókat.
Maga az imádkozás többféleképpen is lehet
– Otthon, úgy, hogy ki-ki maga imádkozik
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– Templomban
– Házaknál összegyûlve
Egy adott idôben külön-külön vagy együttesen imádkozva, vagy úgy, hogy le legyenek fedve a különbözô napszakok
(délelôtt, délután is imádkozzon valaki, vagy esetleg éjszaka olyan, aki nehezebben alszik, vagy aki vállalja ezt az áldozatot).
Különösen fontos idôszakok a délután 3 és 4 óra közti idô,
amikor Jézus érettünk meghalt a kereszten, vagy a csütörtök
este, éjszaka, amikor az Olajfák hegyén elôre átélte nagypénteki szenvedését, és természetesen a péntek.
Ha összegyûlnek az imádkozók fontos az is, hogy egymással emberi szót váltsanak, ki-ki elmondhassa gondjait és nehézségeit, bánatát, örömeit. Amennyiben tehetjük, segítsünk
egymásnak! De talán még ennél is fontosabb, hogy mindent
megtanuljunk egyénileg és közösen is Istennek átadni, felajánlani. Így a felajánlás, átadás által minden imává alakulhat. Így
többé nem minket feszít, terhel, hanem Istennek átadva az
Ô kezében értékes áldozattá válhat még az is, amit a legnehezebbnek élünk meg az életünkben.
Az i mádsá g seg í tôi
ogy az imádság hatékony legyen, annak egyéb feltételei
is vannak. Fontos, hogy ne csak szavakat mondjunk,
hanem tartalommal teljes szavaink, fogalmaink legyenek.
Nem mindegy, hogy milyen képünk, fogalmunk van Istenrôl,
ördögrôl (gonoszról), a közösségrôl, a többi emberrôl. Isten
szavának, a Bibliának alapvetô szerepe van az imádkozásban is. Fontos továbbá, hogy hiszünk-e abban, amit kérünk,
vagy csak erôtlen, üres szavakat mondunk. Fontos, hogy
milyen lelkiállapotban imádkozunk. Fontos a bûnbánat, a
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megbocsátás, a kiengesztelôdés. Fontos, hogy képességeinket,
értelmünket, akaratunkat, elhatározásunkat, emlékezetünket
hogyan mûködtetjük. Fontos, hogy ott legyen bennünk a lemondás, az önmegtagadás, az áldozat lelkülete. Még a testtartásnak is lehet szerepe. Kezdjük talán ezzel az utóbbival.
Testtartá s
z ember test és lélek egysége. A lélek irányítja normális
esetben a testet, de a test is hatással van a lélekre és az
egészségre. Vannak rossz beidegzôdések, helytelen testtartások,
amelyek betegítik a testet és a pszichét is. Ha az ember megtanulja, begyakorolja a helyes testtartást, kínzó fájdalmaktól szabadulhat. Vannak az imádságot gátoló és segítô testtartások is.
A hajlott hát, összegörnyedt tartás például az imának sem kedvez. Általában az ágyban fekvés is akadályozója szokott lenni
az imának, mert könnyen elálmosodik, elalszik az ember. Ha
viszont túlfáradt, lehet, hogy egy átmeneti alvás segíthet imádkozni is. Ha egész nap áll, vagy mozog az ember, a fekvés akkor
is segítheti az imát. Az ágyhoz kötött beteg is fekve kénytelen
imádkozni. De kedvezôbb testtartás az ima számára a laza, ülô,
kiegyenesedett testhelyzet. Van, aki állva tud jól imádkozni,
van aki sétálva. A térdelés is az imára hangolhatja a lelket, vagy
az imára összetett, összekulcsolt kéz, vagy éppen a kitárt, ég felé
emelt karok. Az arccal a földre borulás is az imádság kifejezôje
lehet. Kinek-kinek meg kell keresnie a számára általában, vagy
a pillanatnyi állapotának megfelelô testtartást.

A
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I sten
mikor imádkozunk, akkor Istennel keressük a kapcsola
tot. A legtöbb embernek azonban, sajnos torzképe van

Istenrôl. Az Istenrôl való képünket erôsen befolyásolja apaképünk, szüleinkkel való gyermekkori kapcsolatunk. De vajon
milyen lehet az apaképe annak a gyereknek, aki soha nem látta
az apját, vagy csak hébe-hóba, akkor is inkább csak büntetô,
vagy éppen bûntudatában pazarló, ajándékozó szerepben. Az
“Isten” szó foglalata mindannak, ami szép, jó, igaz, értékes,
megbízható. Isten a szeretet, az irgalom, a könyörület. Ez utóbbi tulajdonság különösen is fontos a mai embernek, aki tudja
magáról, hogy sok szenny van benne, de ezt csak úgy tudja
elviselni, hogy személyét Isten fölé helyezi. De közben nyomorultul szenved, talán éppen attól, hogy nem tudja ilyennek
elfogadni magát. De Isten ezt a nyomorult embert is szereti,
megbocsát neki, hajlandó elfelejteni minden bûnét, ha ezt beismeri, bocsánatot kér, és ki akar lépni ebbôl az ördögi körbôl.
Amikor Istent imádjuk, dicsôítjük, neki rendeljük alá akaratunkat, akkor ez nem egy önfeladást jelent, nem egy újabb
zsarnoknak való alárendelôdést. A hatalmat megutáltatták a
mai emberrel. Magát a hatalom szót is lejáratták, mint an�nyi más értéket az életünkben. Nem minden hatalom rossz.
Létezik a szeretet hatalma, a jóság hatalma, a békesség hatalma,
a megbízhatóság hatalma, a kisgyermek hatalma. Ezek hatalmának örömmel veti alá magát az ember, és amikor ezt tes�szük, Istennek vetjük alá magunkat. Az Ô hatalmának való alávetés pedig nem rabszolgaság, hanem a legnagyobb szabadság.
Bi bli a
okan ábrándoznak arról, hogy a világegyetemben vannak
még más a Földhöz hasonló bolygók is, amelynek lakói
sok szempontból elôbbre tartanak, mint mi. Feltételezik, hogy
szuperintelligenciával rendelkeznek, keresni fogják velünk a
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kapcsolatot, és segítenek rendbe hozni azt, amit mi itt ezen
a Föld nevû bolygón elrontottunk. Esetleg át is költöztetik
a Föld még megmaradt lakóit a saját bolygójukra… De ezek
az ábrándozók megfeledkeznek arról, nem veszik figyelembe,
hogy ez a Szuperintelligencia valóban létezik, és kereste is már
velünk, földi lényekkel a kapcsolatot, sôt mi több hozzánk hasonló alakot vett magára, szólt hozzánk a mi saját nyelvünkön,
és valóban segítséget kínál minden problémánk megoldására.
Ez a Szuperintelligencia, aki emellett még Szuperirgalom,
Szuperszeretet is (és még más szuper jelzôk is hozzá csatolha
tók) szólt hozzánk, és szavai a Bibliában, vagy más szóval a
Szentírásban leírva szerepelnek. A Biblia isten szava. Azért
adta, hogy olvassuk, és megoldást találjunk benne életünk
problémáira, vigaszt és békét nyerjünk életünk viszontagságai
között. A Biblia imaéletünknek is a legfôbb táplálója. Napi
forgatása nélkülözhetetlen életünk, imaéletünk fenntartásához
is. Ez az imafelhívás (vagy ha úgy tetszik a véres kard körbe
hordozás) is, amit most kezében tart a a Tisztelt Olvasó, a
Biblián, Istennek hozzánk intézett szaván alapszik. Minden
keresztény számára a legfontosabb, egymással is összekapcsoló
viszonyítási alap, a legfôbb tekintély a Biblia.
Örd ö g, gonosz, sá tá n, démon,
buk ott ang ya l
zek a fogalmak ugyanannak a tartalomnak a szinoni
mái. A jóval, széppel, igazzal, szeretettel, vagyis az
Istennel ellentétes tartalomnak a kifejezôi. Istenbôl egy van,
a háromszemélyû egy Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek. Az ördögök, démonok sokan vannak, de ôk is mind Isten teremtményei, neki alávetett, nem pedig vele egyenrangú lények.
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De Isten jónak teremtette ôket is! Saját személyes elhatározásból lettek rosszá. Természetük szerint szellemi lények, azaz csak
lelkük van (az emberrel ellentétben, aki nem tisztán szellem,
hanem teste is van). Az emberrel közös tulajdonságuk, hogy
értelmük és szabad akaratuk van. Ebbôl következik, hogy el is
utasíthatják Teremtôjüket, szembe is szegülhetnek az Ô akaratával. Mivel ezt megtették, és döntésük tiszta szellem-mivoltuk
miatt visszavonhatatlan, ettôl váltak bukott angyalokká, váltak
rosszá, gonosszá. Gôgjükben elutasították Isten szeretetét, a
rájuk és a világra, benne az emberre vonatkozó üdvösség tervét. Ebbe a lázadásukba igyekeznek belevonni az embert is. Aki
hallgat rájuk, kiszolgáltatja magát nekik, azt rabszolgaságba
vetik, annak a kárán és kárhozatán munkálkodnak. Minden
lehetô eszközzel csapdát állítanak az embernek. Gazdagságot,
jólétet, mindenféle kéjt ajánlanak neki, de közben kirabolják,
megfosztják minden javától, kivetkôztetik emberségébôl is, és
az örök kárhozatba döntik testét-lelkét. Igazi arcukat az elején
elrejtik, szépnek, jónak, kívánatosnak tüntetik fel magukat, és
azt, amit kínálnak. Ha igazi arcukat mutatnák, mindeni elfordulna tôlük. Nekik és az ô szolgálatukba szegôdött embereknek köszönhetô a világ és az emberiség mai nyomorúságos
állapota, minden emberi és keresztény értéknek a lerombolása,
és az általuk kitervelt és már folyamatban lévô keresztényüldözés. Legnagyobb ellenségüknek Istent, az emberré testesült
második isteni személyt, Jézust tekintik, és azokat, akik a legszorosabban az Ô nyomában járnak, vagyis a keresztényeket.
Minden erônkkel az ô fogságukból való szabaduláson kell
munkálkodnunk, és gonosz terveik meghiúsításán. Ezért ez
az imafelhívás egyben az ellenük való harcra szóló toborzó. Az
imádság az ellenük való egyik leghatékonyabb fegyver. Amikor
13

imádkozunk, akkor nemcsak szembefordulunk a bukott angyalokkal, hanem Istenhez fordulunk, és a szent angyalokhoz
és emberekhez, akik már a mennyországban vannak.
Szent ang ya lok
k azok a tiszta szellemi lények, akik elfogadták Isten
szeretetét, a rájuk és az egész világra, benne az emberre vonatkozó üdvösségtervét, és ezen munkálkodnak. Igazán
ôk tudják megvívni azt az egész világot átfogó háborút, ami
zajlik a jó és a rossz között, és amely úgy tûnik végkifejletéhez érkezett. Ôk hasonló (azaz angyali) természettel rendelkeznek, mint a bukott angyalok, ezért jobban ismerik ôket,
harcmodorukat, és ezért hatékonyabban vívhatják meg ezt a
kozmikus méretû háborút, amelynek részét képezik a földi
háborúk. De nemcsak azokat a háborúkat, amelyek a testet
meggyilkolni képes fegyverekkel folynak, hanem azt a lélekgyilkos, lelket is betegítô, és a végsô kárhozatba dönteni
szándékozó háborút is, amely az egész Földön zajlik. Amikor
imádkozunk, akkor Isten mellett hozzájuk is fordulunk, akik
Isten akaratának a hûséges kivitelezôi és szolgálói. Csak velük és az üdvözült lelkekkel egyesülten vívhatjuk meg ebben
a háborúban a magunk harcait, amelyek a mi lelkünkért, és
minden ember lelkéért folynak.

Ô

Üdvözült emberek
kik már eljutottak Isten színe látására, vagyis a Menny
országban vannak a szent angyalokkal együtt, ôk az
üdvözült szentek. A Mennyországban csak szentek vannak.
Ôk nemcsak élvezik a tökéletes boldogságot, hanem szívükön viselik a még Földön élô embertársaik sorsát is. Nemcsak
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szurkolnak, hogy mi is gyôztesen kerüljünk ki ebbôl a harcból,
hanem segítenek is nekünk. Amikor imádkozunk, akkor Isten
mellett hozzájuk is fordulunk. Azért tudnak segíteni, mert
ôk már megvívták a földi csatáikat. Különösen azzal tudnak
segíteni, ami erôsségük, vagyis erényük volt, amíg a földön
éltek. De még azok a már meghalt, de még a tisztulás állapotában lévô emberi lelkek is a segítségünkre lehetnek, akik
a Mennyországnak még csak az elôcsarnokában vannak. Mi
imádkozhatunk értük, hogy oda minél elôbb beléphessenek,
ôk pedig imádkoznak értünk, segítenek rajtunk.
Hi t
z ima teljesülésének nélkülözhetetlen feltétele a hit. Jézus
azt mondja, hogy “ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül
kérésetek” (Mk 11,24). Ha tehát hit nélkül, vagy gyenge hittel
imádkozunk, az semmit vagy csak nagyon keveset ér. A hitnek irányító szerepe van nemcsak az imában, hanem egyéni és
közösségi életünkben is, az élet minden területén. Mindenkit
a hite irányít, azt is, aki azt mondja magáról, hogy ô hitetlen,
nem hisz Istenben. Mert ez az Istenre irányuló negatív, tagadó hite határozza meg a viselkedését. A tapasztalatainkra, vagy
tekintélyekre alapozódó hittel tartunk valóságosnak bármit az
életben. Amit hiszünk, az létezik számunkra. A hitnek olyan
ereje van, hogy annak segítségével létezôvé, vagy nemlétezôvé
tudunk tenni bármit a saját bensô világunkban. Hogy a hit
mûködni kezdjen bennünk, elôbb el kell távolítani az útból
a hit akadályait: a félelmeket, a gyávaságot, a kényelmesség
iránti igényünket, helyre kell tenni, gyógytani kell a hithez
kapcsolódó rossz emlékeket, tisztázni kell a hittel kapcsolatos
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tévedéseket. Kell egy bizonyos szintû világlátás, gondolkozási képesség is a hithez, meg is kell érni a hitre. Hogy a hit
mûködjék bennünk, annak vannak további nélkülözhetetlen
feltételei. Összhangban kell lennie értelmünkkel, igazságérzetünkkel. Kell hozzá elhatározottság, képességeink kézbe
vétele, és kézben tartása. Jónak, igaznak kell tartanunk azt,
amiben hiszünk; szeretnünk kell, örülnünk kell neki, vágyódnunk kell utána. A hitnek ezeken a természetes alapjain túl el
kell jutnunk az Istenbe vetett hitre, amely Jézus befogadását
jelenti az életünkbe. Le kell gyôznünk a hitkételyeket is. A
világ, amiben élünk úgy tûnik, gyakran igen távol van attól,
ami felôl az Istenbe vetett hit biztosít minket, hiszen a rossz,
a szenvedés, az igazságtalanságok és a halál megtapasztalása ellentmondani látszanak az Örömhírnek. Mindezek sajnos meg
tudják ingatni a hitet, és sok minden kísértéssé válhat az ember számára. Fejlôdhet is a hitünk. Nem véletlenül kérték az
apostolok Jézustól, hogy “növeld bennünk a hitet” (Lk 17,5),
vagy “hiszek, de segíts az én hitetlenségemen.” (Mk, 9,24) A hit
olyan mértékben megnövekedhet bennünk, hogy hegyeket
mozgató, áthelyezô hitté is válhat Jézus szavai szerint. “Bizony
mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek:
Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik
szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor
az csakugyan megtörténik.” (Mk 11, 23)
Á l d o z at , önmeg ta g adá s, lemondás ,
f ela jánlá s
emmilyen értékes emberi cselekedet nem létezik ezek
nélkül. Ha valami mellett döntünk, akkor szükségszerûen
lemondunk mindarról, ami döntésünket meghiúsítaná, azzal
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ellentétes. Sem sportsiker, sem iskolai eredmény, sem otthoni,
sem munkahelyi siker, eredmény nem létezhet önmegtagadás
nélkül. Családért, barátságért, hazáért, szerelemért áldozatokat
kell hozni nap, mint nap. Jézus számára a legnagyobb áldozat
az volt, hogy irántunk való szeretetbôl kiüresítve istenségébôl
önmagát, magára vette emberségünket, vállalta a földi lét minden nyomorúságát, beleértve az istállóban születést, a szám
ûzetést, a szegénységet és a legszörnyûbb kínhalált azért, hogy
megbocsátva bûneinket, és megszabadítva azok minden átkos
következményétôl, örökre boldoggá tegyen minket. A kereszten ezek voltak az utolsó szavai: “Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet.” (Lk 23,46) Különösen nagy értéke van annak, ha mi
is tudjuk egyesíteni áldozatainkat, lemondásainkat, önmegtagadásainkat Jézus értünk való áldozatával. Így bármilyen élethelyzetet elfogadhatunk, felajánlhatunk, imává alakíthatunk.
Meg bocsátás
mikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa
bûneiteket.” (Mk 11,25). Ha valami negatív érzelem van bennünk tartósan mások iránt, akkor hiábavaló az imánk. Ha
bántanak minket és harag támad bennünk az egy természetes
reakció. De ha megmarad az emberben ez a harag, az annak
nyomán támadó bosszúvágy, megtorlási igény, az meghiúsítja imánkat, mert Isten mindenkit szeret, senkinek sem akar
semmi rosszat. Ezért nem hallgatja meg az olyan embernek
az imáját, aki rosszat forral embertársa ellen. A megbocsátás
nagyon nehéz, könnyen érveket talál ellene az ember: “Ha
majd bocsánatot kér, akkor megbocsátok”. Vagy: “Tegye
jóvá elôbb a kárt, amit okozott, majd utána beszélhetünk a

A

17

megbocsátásról.” Jézus azonban egyértelmûen fogalmaz: “Ha
nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja
meg a ti vétkeiteket.” (Mk 6,15) És: “Amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy Mennyei
Atyátok is megbocsássa bûneiteket.” (Mk 11,25) Jézus nemcsak
mondta ezt, hanem így is cselekedett. Keresztre feszítôiért így
imádkozott: “Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit
tesznek.” (Lk 23, 34) Haragunk kezelésére, az ezzel kapcsolatos
helyes magatartásra, Pál apostol ilyen tanácsot ad: “Ha elfog is
benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le
haragotok fölött!” (Ef 4,6) Tehát ne ôrizgessük magunkban a
bántás emlékét! Ne forraljunk bosszút! Ne gondolkodjunk a
megtorláson! Mert ezek meghiúsítják bennünk az imát, korlátozzák annak a hatékonyságát. A megbocsátás értelemellenes,
ahogy a szeretet is. Ezért nem tudják sokan elfogadni Isten
megbocsátását, mert maguk nem tudnak megbocsátani és szeretni, mert ôk nem irgalmasak, és nem szeretnek igazán.
S zeretet
sten nélkül nincs igazi szeretet, mert a szeretet maga Isten.
(1 Jn 4,6) Ezért minden Isten nélküli, minden Istent kizáró
szeretet fából vaskarika. Az lehetséges, hogy egy Istenben hívô
ember szeretete nem tökéletes, vagy egyenesen a szeretet megcsúfolása. De az ilyen hívônek tisztulásra vár még a hite is a
szeretete mellett. Viszont az az ember, aki formálisan nem hisz
ugyan Istenben, de az igazi szeretet követelményei szerint él,
és azokat akár jobban is megvalósítja, mint egy hívô ember,
az valójában nincs messze Istentôl. A szeretetet, hogy szeretetnek lehessen nevezni, a következô tartalmi jegyeket viseli
magán: “A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
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féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója
fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság gyôzelmében
leli. Mindent eltûr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel. A szeretet nem szûnik meg soha.” (1 Kor, 13, 4-8) Mint
mindent, úgy a szeretetet is tanulni kell. Természetes módon a
szüleitôl tanul szeretni az ember. De ha tôlük nem kapta meg
a szeretetet, hanem helyette elutasítást, megvetést, gyûlöletet
kapott a gyermek, akkor sokkal nehezebb megtanulnia szeretni. Késôbb kell a helyes szeretetre, és a szeretettel kapcsolatos
egyéb erényekre is megtanítani: hitre, bizalomra, önmaga és
mások elfogadására, áldozatvállalásra, állhatatosságra, önmegtagadásra, imádságra, a józan logikus gondolkodásra, félelem
nélküliségre és a többi erényekre is, amelyek mind építôkövei
a helyes életnek.

Vegyük komolyan az imát, és mindazt, ami lehetôvé teszi a
helyes imádkozást! Isten nélkül, Biblia nélkül, ima nélkül elveszünk mi magunk, és elvész családunk, lakóhelyünk, Hazánk.
De ha összefogunk, közös erôvel, egymással egységben imapajzsokat, védôbástyákat képezünk, nem gyôzhet felettünk,
hanem mi gyôzzük le a gonoszt.
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a mozgalom céljai
1) Szûz Mária, Világ Királynôje tiszteletének elterjesztése.
2) Engesztelés megismertetése és népszerûsítése.
3) Mindszenty József Bíboros Atya és Natália Nôvér szellemi
hagyatékénak ápolása és folytatása.
4) Szent István király örökségének ápolása és gondozása.
5) Kiengesztelôdés a világ és a Kárpát-medence népeivel.
6) Más nemzetek és nemzetiségek engesztelésre való felhívása.
7) A szórványban élô Magyarság összefogása és bevonása az
engesztelésbe.
8) Zarándokutak szervezése, lebonyolítása.
9) Erkölcsi-, vallási- és nemzeti nevelés segítése elôadások
tartásával, erkölcsi neveléssel kapcsolatos kiadványok
készítése, terjesztése, e témában szépirodalmi- és
szakkönyvek megjelentetése, erkölcsi neveléssel
kapcsolatos tankönyvek írása.
10) Lakókörnyezetünk, utcáink, tereink, erdôink, mezôink
szépítése, tisztítása.
11) Elsôdlegesen az ifjúságnak, de minden
korosztálynak sportrendezvények szervezése.
12) Kulturális rendezvények szervezése.
13) Jézus szívének tisztelete és Mária szeplôtelen szívének
tisztelete.
14) Elsô péntekek, elsô szombatok és elsô vasárnapok
megtartása.
15) Imádság és böjt terjesztése.
16) Szeretet alapú társadalom építése.
17) Magyarország, mint Mária Engesztelô Országa
népszerûsítése.
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18) Bûnbánatok tartása.
19) Küzdés a tömegbûnök ellen (misemulasztás, paráznaság,
válás, bimbózó élet elleni merénylet, gyûlölködés,
könyörtelenszívûség).
20) Az ifjúság tiszta, krisztusi életérôl való gondoskodás.
21) Rózsafüzér imádságok népszerûsítése.
22) Elôadások szervezése az elôzô témakörökben.
23) A szegények, rászorulók támogatása.
24) Imaközösségek szervezése.
25) Szûzanya képének népszerûsítése, terjesztése.
26) Küzdelem a káromkodás ellen, a szép beszéd
népszerûsítése.
27) Engesztelô Kápolnák felépítése.
28) Engesztelô szertartások mondatása.
29) Szentségimádás népszerûsítése.
30) Búcsújárások ôsi népszokásának felújítása.
31) Fogságban lévôk-, hadifoglyok segítése.
32) Szenvedélybetegségben élôk segítése.
33) Egyéni, családi, társadalmi és nemzeti értékek
megmentése.
34) Istennel a hazáért és szabadságért gondolatok terjesztése.
35) Szentgyónás és szentáldozás szorgalmazása.
36) Engesztelô felajánlások.
37) Dicsértessék, és a hasonló istenes köszönési formák
terjesztése.
38) Imádkozzunk az Anyaszentegyház szabadságáért,
felmagasztalásáért.
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Világ Királynôje Engesztelô Mozgalom
3937 Komlóska, Rákóczi út 27.
e-mail: komloska@t-online.hu Telefon: 47/338127
Adószám: 18334083-1-05 Bankszámlaszám: 11734169-20012199
www.vilagkiralynoje.hu
Az aláírt tagfelvételi kérelmét 1 db eredeti példányban, postai úton a
fenti levelezési címen nyújthatja be.
Az Egyesület Alapszabálya és további információk a
www.vilagkiralynoje.hu
honlapunkon találhatók!

a mozgalom tagja lehet
rendes tag:
A Mozgalom tagja lehet minden nagykorú személy, illetve minden jogi személy, aki, vagy amely a Mozgalom célját elfogadja. A
rendes tagok évi tagdíjat fizetnek, melynek összegét a mindenkori
évi rendes Taggyûlés határozza meg. Ez az összeg jelenleg 1000 Ft/
év/ rendes tag.
pártoló tag:
Minden belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki,
vagy amely a Mozgalom munkájával egyetért, és a Mozgalmat támogatja akár pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, akár a Mozga
lomnak végzett ingyenes munkával, kérheti a Mozgalomba pártoló
tagként való felvételét.
A tagfelvételi kérelemben az elnökség dönt.
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TAGFELVÉTELI KÉRELEM

Szervezet (jogi személy) esetén:
A Szervezet neve: . . . . . . . . . .
A Szervezet címe: . . . . . . . . . .
A Képviselô neve: . . . . . . . . .
A Képviselô címe: . . . . . . . . .
Levelezési cím: . . . . . . . . . . .
Email cím: . . . . . . . . . . . . .
Telefonszám: . . . . . . . . . . . .
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Fénymásolva terjeszthetô

Magánszemély esetén:
A Magánszemély neve: . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Magánszemély címe: . . . . . . . . . . . . . . . .
Email cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 év alatti magánszemély:
Segítségemet a következôkben tudom felajánlani:
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Csak pártoló tag kívánok lenni:
Ezúton kérem felvételemet a Világ Királynôje Engesztelô Mozga
lom tagjai sorába.
A Világ Királynôje Engesztelô Mozgalom Alapszabályát meg
ismertem, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetértek és a
tagságra vonatkozó feltételeket elfogadom.
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak meg
felelnek, az adataimban bekövetkezett változást 8 napon belül a
Világ Királynôje Engesztelô Mozgalomnak írásban bejelentem.
Kelt: . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . év . . . . . . . . . . hónap . . . . . nap
				

(pecsét)

aláírás
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Védd meg nemzetünket a gonosztól!
Ó, Atyám, Fiad nevében kérünk, ments meg minket
a kommunizmustól!
Ments meg minket a diktatúrától!
Védd meg nemzetünket a pogánysággal szemben!
Mentsd meg gyermekeinket minden bajtól!
Segíts nekünk, hogy meglássuk Isten Világosságát!
Nyisd meg szívünket Fiad tanításainak a befogadására!
Segíts minden egyházat, hogy hûségesek maradjanak Isten
Igéjéhez!
Kérünk Téged, tartsd biztonságban nemzetünket, és védj
meg minket az üldöztetéstôl!
Drága Atyánk, irgalommal tekints le ránk, annak ellenére,
hogy mennyire megbántottunk Téged!
Jézusunk, boríts be minket Drága Véreddel!
Ments meg minket a gonosz csapdáitól!
Könyörgünk Hozzád, drága Istenünk, lépj közbe és állítsd
meg a gonoszt, hogy ne tudja elnyelni a világot! Ámen.
Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyûjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. Bensônk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt ﬁgyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.
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