Csilik János atya két héttel ezelőtt, a csütörtökről péntekre virradó
éjszaka halt meg a gecemáni kerti órákban, amikor Jézus előre
haláltusáját vívta. Abban az órában, amelyet Magyarországon is egyre
többen virrasztásban töltenek.
Az Engesztelők lapjának fő oldalán olvasható az a búcsúzásom Csilik
János atyától, amit úgy írtam meg, hogy majd a temetésen fogom
elmondani. Ott ez mégsem hangzott el. Most nem ezt a búcsúmat
szeretném megismételni, ezt ki-ki elolvashatja, hanem erre szeretnék
részben reflektálni, és más dolgokra is kitérni, amelyek Csilik atyával
kapcsolatosak.
Arra a búcsúzásomra elsősorban az ösztönzött, hogy egyik lelki
gyermekemen keresztül eljött hozzám, hogy elbúcsúzzon. Éva
asszony is mondott dolgokat Csilik atyáról halála után. Csilik atya is
életében sokszor a Szentlélek, a Szűzanya, az égiek üzenetét
közvetítette. Éva asszony saját halála napjától fogva szinte napi
rendszerességgel adott üzeneteket, amelyek jó része annak a neve
alatt került fel az Engesztelők lapjára, akin keresztül jöttek ezek az
üzenetek. Ezek a lelki életről, engesztelésről szóló apró kis, könnyen
emészthető írások. A "Lelkiélet" kategóriában olvashatók.
Karizmatikus próféciák, ismeret szava, "ezt mondja az Úr" jellegű
megnyilatkozások, magánkinyilatkoztatások. – Sokan távol tartják
magukat az ilyen jellegű dolgoktól. Én a karizmatikus megújulásban
fiatal pap koromtól szembesültem ezekkel. A Csilik atyáékkal való
találkozás egy mélyvizet jelentett számomra ebből a szempontból.
Kiismertem alaposan, hogy ezek az ajándékok hogyan is működnek.
Hál' Istennek kissé kívülállóként szemlélem ezeket, mert nekem
nincsenek ilyen jellegű adományaim. Most bevezetőként szeretnék
ezekről mégis néhány gondolatot mondani, hogy jobban értsük,
értékeljük a Csilik atya és a Nagyfalu körüli ilyen típusú jelenségeket.
Az ilyen üzeneteket úgy kell felfognunk, mint emberi
megnyilatkozásokat, mint az üzeneteket kapó gondolatait. Ezeket
sugallhatja Isten, egy üdvözült lélek, de benne vannak a közvetítőnek
az emberi gondolatai, személyes stílusa is. És bizony belejátszhatnak
ezekbe az üzenetekbe a gonosz lelkek is. Ők is sugallhatnak
gondolatokat. Ezen okok miatt az ilyen üzeneteket nem vehetjük
készpénznek, még ha Isten nevében, vagy annak a személynek a
nevében szólnak is, aki megnevezi magát, hogy tőle való a szóban
forgó üzenet. Az ilyen üzeneteknek elsősorban emberi bizonyossága
van, nem foghatjuk fel ezeket úgy Isten szavának, mint a Szentírást.
Ez az első, amit le kell szögeznünk.

Vannak, akik itt meg is állnak, és eleve elutasítanak minden ilyen
jellegű megnyilatkozást. Ez azonban helytelen viszonyulás. Mert Isten
igenis szólhat ilyen közvetlen formában is emberekhez. Ha eleve
elzárkózunk ezektől, akkor Istent utasítjuk el és az egyház
hagyományát, amely teli van ilyen megnyilatkozásokkal.
A helyes álláspont ezzel kapcsolatban Pál apostolé: „Mindent
vizsgáljatok meg! A jót tartsátok meg.” (1 Tesz 5,21) Használva a
megkülönböztetés kegyelmi ajándékát, sokkal többet profitálhat az az
ember, aki elfogadja az ilyen megnyilatkozásokat, mint aki eleve
elzárkózik ezektől.
Csilik atya személyes búcsújából szeretnék idézni, amivel tőlem
búcsúzott. Ezt mondta: „Megváltóm eljött hozzám az utolsó napokban,
kezét nyújtotta felém és ezt kérdezte tőlem: Haza jössz- e velem az
örök hazába? Megszeppenve és sírva e szavak jöttek ajkamra.
Örömest megyek veled, Uram, de sok a bűnöm, a purgatóriumot
érdemlem. Ahogy e szavakat kimondtam, nagy bűnbánat, mélyről
jövő sírás fogott el, és éreztem
Megváltónk végtelen szeretetét, és éreztem vérző szíve tengerét,
ahogy eláraszt és beborít szeretetével. Így szólt hozzám:
Megtisztítottalak, fiam, megszabadítottalak minden gyengeségedtől,
és a bűneidtől. Most tiszta a szíved. Menj Édesanyád
Szeplőtelen Szívének a szeretetébe, mert rövid az idő, Ő fog
hazakísérni.
Ezekből a szavakból az sejthető, hogy nem közvetlenül a mennybe
érkezett, hanem meg kellett járnia a tisztítótüzet is, vagy lehet, hogy
még most is ott tartózkodik.
Éva asszony mit mondott róla, és a Szentháromság hegyről? Halála
másnapján (2016. 02. 26.) ezt üzente. „Kedveseim, Csilik János atya
halála mélyen rendítsen meg mindnyájatokat! Életáldozatát
felajánlotta a papságért, melyet az Úr Jézus elfogadott. Ezzel
hatalmas keresztet hordozott a vállán, és alatta sokszor roskadozott.
Reménykedve várta a gyógyulását, de az Úr hosszú, gyötrelmes
szenvedésen át vezette azon az úton, amelyet az ő számára rendelt.
Imádkozzatok drága engesztelők, hogy kérni tudjátok az ő közbenjáró
segítségét. Gondoljatok vissza az ő áldozatos tevékenységére, és
mindarra a sok jóra, amit ő elsősorban imáiban értetek tett!”
Én is hallottam személyesen János atyától, hogy szenvedéseit
elsősorban a papokért ajánlotta fel. Láttam azt is, hogy valóban várta
a gyógyulását. Óriási testi szenvedéseken és ehhez kapcsolódó lelki
sötétségeken ment át. Ezeknek biztos, hogy nagy az engesztelő
értéke, de kemény próbák, amelyekben el is eshet, sőt veszhet az

ember. Ezért nyugodtan benne lehet a pakliban az, hogy János
atyának a tisztítótüzet is meg kellett járnia, vagy lehet, hogy még most
is ott van. Erre vonatkozhat ez a mondat: „imádkozzatok, hogy kérni
tudjátok majd az ő segítségét”. Vagyis imádkozzatok érte, hogy minél
előbb kiszabadulhasson onnan és a Mennyországba kerüljön, hogy ott
közbenjárhasson értetek, és segíthessen titeket.
Nem tudhatjuk egész pontosan, hogy jelenleg hol van. Ezért ne
hagyjuk abba érte mondott imáinkat. De elmondom egyik atyának a
tapasztalatát. 9 szentmisét mutatott be Csilik atyáért, és amikor a
kilencediket is bemutatta, fényben látta őt. Amikor még elkezdte érte a
miséket, azt érzékelte, hogy a tisztítótűzben van. Ez az atya szokott
szabadító imákat is végezni. És amikor egy nehéz esettel volt dolga,
János atya közbenjárását kérte, és rögtön tapasztalta ennek az
eredményét.
A mennyben lévők egyértelműen közbenjárnak értünk. A tisztítótűzben
lévőkön elsősorban mi segíthetünk. Nem kizárt az sem, hogy ők is
segíthetnek rajtunk. Mikor elmeséltem ennek az atyának ezt a
tapasztalatát valakinek, számára ez annak volt egyértelmű jele, hogy
már a Mennyországban van.
Én ebben nem akarok állást foglalni. De azt merem tanácsolni, hogy
ha ördögi támadásokat tapasztalunk magunk körül, vagy másokért
szabadító imát mondunk, akkor kérhetjük az ő közbenjárását is.
Ő gyakran végzett szabadító imákat. És minden szent (akik a
mennyben vannak, azok mind szentek) abban tud elsősorban
segítségünkre lenni, amik az ő erősségei voltak már életében is.
Persze más dolgokban is kérhetjük a közbenjárását. És ha bárkinek
lesz ezen a téren tapasztalata, kérem, ossza meg velem!
Az idézett atya megtapasztalását erősíti meg Éva asszony mai
üzenetében. „Kedveseim, adjatok hálát az Egek Urának, mert János
testvérünk már velem van, hogy együtt munkálkodjunk értetek.
Köszöni áldozatos, kitartó imáitokat, és az érte végzett
engeszteléseteket. Sokszorosan fogja ezt nektek meghálálni. Kérjétek
az ő közbenjáró imáit is, mert most már nagyon sokat tehet értetek, és
a nagyfalui Szentháromság hegyéért is. Sok lelket mentett életében,
betegségében, de most még többeknek eszközli ki a mennybe jutás
kegyelmeit. Imádkozzatok, és kérjétek a Szentlelket, hogy János
testvérünkben hathatós közbenjáróra találjatok!” (2016. 03.11.)
Éva asszony másik üzenete a Szentháromság hegyre vonatkozik.
„Kedveseim, jöjjetek és imádkozzatok, ne hagyjátok magára a
Szentháromság hegyet és azt a kegyelmi örökséget, amit rátok
hagyott a Szentháromság és égi Édesanyánk. Azt a helyet, ahol a

kegyelem forrása kiáradt, ne hagyjátok elveszni! Fontoljátok meg,
hogy mennyi kegyelmet kaptak az ide zarándokló emberek!
Imádkozzatok, bárhol is legyetek, drága engesztelő testvérek, hogy e
hely kegyelmei továbbra is kiáradjanak, hogy az engesztelés
védőbástyája legyen. Bátran öleljétek át keresztjeiteket, és
hordozzátok szívetekben a nagyfalui szent hegyet.” (2016. 02. 27.)
A nagy kérdés valóban az, hogy hogyan folytatódik tovább Éva
asszony, Csilik atya, és hozzá tehetjük Iluska együttes nagy műve, a
Szentháromság hegy.
Ebben döntő a püspök állásfoglalása. A püspök személyesen temette
Csilik atyát. A püspök temetési beszédéből az érződött, hogy megvan
benne a készség Csilik atya és Éva asszony karizmájának az
elfogadására. Szerepelt a beszédében az, hogy János atya valóban
egy karizmatikus személyiség volt. Az atyáért bemutatott temetési
mise a falu templomában volt. Bár a püspök azt szerette volna, hogy
temetőbe temessék, de végül is tiszteletben tartotta az elhunyt
végakaratát, és a hegyen temette el. Ezekből a gesztusokból
kiolvasható volt a hegyhez való viszonyulása. A temetést követő
napokban papokkal, Iluskával, több személlyel is tárgyalt a püspök, és
ezek után hozta nyilvánosságra jelenlegi álláspontját. A hegyen
szentmiséket nem engedélyez, az ott való imádkozásokat, az oda való
zarándoklásokat viszont nem tiltja.
Nekem is sok emlékem van még Csilik atyáról, amiket még
felidézhetnék. Egyik kedves emlékem, amikor jónéhány évvel ezelőtt
elmondta, hogy letisztult benne, hogy az ő életének a hivatása az
engesztelés. Sugárzott róla, hogy ez mekkora örömmel töltötte el őt,
és hogy milyen erőt és bizonyosságot adott neki. Ne felejtsük el, hogy
ő a magyar engesztelésnek egy kiemelkedő oszlopa volt!
Azt gondolom, mindnyájunknak vannak személyes emlékeink róla,
amikért hálát adhatunk, amiket felidézhetünk. Külön kellene
összegyűjtenünk, hogy Vác és a magyarországi engesztelők mi
mindent köszönhetnek neki.

