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Miseprédikáció 
 
A legtöbb ember érzi, hogy rengeteg veszély fenyeget minket. Új vírusok, amelyek kapcsán rengeteg 
korlátozás, oltáskényszer, nem kap az ember eddig köznapinak gondolt betegségeire se 
gyógykezelést, végletes időjárás, katasztrófák, bizonytalanság. Mindez azt mutatja, hogy nagy bajok 
vannak körülöttünk, sokak számára az a kijelentés se tűnik túlzásnak, hogy a végső időkben, az 
utolsó időkben élünk. Mindezek a bibliai próféciák, és egyéb próféciák beteljesedését jelentik 
számunkra  
Felmerül a kérdés, hogyan viselkedjünk ebben a helyzetben, mi a teendő.  
Ha bajban vagyunk, hova forduljunk? Kire hallgassunk, kiben bízzunk? Miben reméljünk?  
Végső soron hit kérdés az az önmagában egyszerűnek tűnő kérdés is, hogy oltassuk magunkat, vagy 
se.  
Pál apostol azt mondja: Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett 
kincsemet meg tudja őrizni ama napra (2 Tim1,12). A hit a legfontosabb kérdéssé válik a mi 
korunkban is. Mi vajon ki tudjuk-e mondani az apostollal, hogy tudom, kinek hittem, tudom kinek 
hiszek. Pál apostol kincsről is beszél. A nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. Milyen 
napra? A szorongattatás napjára, az ítélet napjára. 
A szorongattatás napjának, az ítélet napjának a közelségét érzik ma sokan, és joggal.  
Hogyan viselkednek ebben a helyzetben az emberek? Vannak, akik sodródnak az árral, teszik azt, 
amit a média sugall számukra. Eltelnek félelemmel. Rohannak az oltási központokba. Saját földi 
életüket akarják menteni, mert elhitették velük azt is, hogy az a legfőbb érték.  
Vannak, akik érzik, hogy nem lehet mindent elhinni, amit a médiában hall az ember. De hát 
bezárulnak az orvosi rendelők, a kórházak kapui, oda csak bizonyos betegségekkel lehet bekerülni (a 
kikerülés kérdéses). Azután ha már orvoshoz nem lehet menni (még a házi orvost se nagyon lehet 
elérni), mennek az emberek a különféle gyógyászokhoz.  
Akik az igazi orvoshoz fordulnak, azok viszonylag kevesen vannak. Pedig Ő az, akinél a gyógyulást 
igazán kereshetjük, mert az Ő sebei által gyógyulhatunk meg, Ő tud csak értelmet adni ennek a 
körülöttünk lévő rengeteg zagyvaságnak. Nála van életünk – földi és örök életünk – kulcsa.  
Szentlélek szeminárium van itt a templomunkban. Ennek a forgatókönyvében benne van az is, hogy 
milyen okkult praktikákkal foglalkozott az ember, a gyógyulást, a megváltást milyen utakon kereste. 
Éppen holnap fogok erről beszélni. De a lényeget most is szeretném elmondani.  
Bing atya, aki az egész Távol-Kelet exorcistája járt Magyarországon is, itt ebben a templomban is 
tartott lelkigyakorlatot. Neki van egy nagyon jó katekizmus-magyarázata, amelyből eddig 4 felkerült 
az Engesztelők lapjára is. Most ebből idézek.  
Mik ellentétesek a tízparancsolattal? Határozzuk el, hogy kidobjuk és semmisítsük meg életünk 
minden olyan bálványát, amely az otthonainkban és életünkben találhatóak, és amelyek nincsenek 
összhangban a katolikus hitünkkel. Szobrok és képek, amelyek a pogány imádatot jelenítik meg. A 
kínai szerencseszimbólumoktól a talizmánokon át, a szabadkőművesség vagy kommunizmus 
szimbólumain át, a buddhizmus, brahmanizmus, sheba, iszlamizmus, sátánizmus jelképein keresztül 
mindent. Még az olyan New Age gyakorlatok, mint a jóga, a transzcendentális meditáció, feng shui, 
reiki, práhna gyógyítás és a sámánizmus is rosszak.  
Hagyjátok abba! Távolodjatok el ezektől, vagy teljesen hagyjatok fel minden okkult 
boszorkánysággal és gyakorlattal! A szórakoztatóipar elemei, legyen az film, zene, játékok vagy a 
közösségi platformok, amelyek kéjes érzetet váltanak ki, a tudatalattinkra hatnak, ezoterikus 
üzenetek, amelyek nem indukálnak mást, mint Isten és a Szentség iránti erős ellenszenvet… Halálos 
bűn, szentségtörés és bálványimádat, ezeket az okkult tanokat követni.  

 
Ezek kemény szavak, lehet, hogy vannak, akikben most az a kísértés támad, hogy felkelek, és 
megyek innen.  
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Nem biztos, hogy mindenkit meg tudok itt győzni, de néhány magyarázó gondolatot szeretnék fűzni 
Bing atya szavaihoz.  
A múlt század 70-es éveitől, a 68-as nagy kulturális forradalom után elárasztották a nyugatot a keleti 
vallások, és tanok. Ezek népszerűsítői többek között a Beatleas-ek voltak. A későbbi Joseph Marie 
atyát, aki pedig a családban komoly katolikus nevelést kapott, ilyen mozgatóerők vitték Keletre, és a 
Beatleas-ek mesterének Maharisi Mahes jóginak a személyi titkáraként nagyon belemerült a 
transzcendentális meditációba és azokba e keleti tanokba, és bejárta mesterével többször is a világot. 
Az ezoterikus, okkult tanokba is benne volt nyakig. De Jézus megszólította. Kijött ezekből a 
tanokból, egy ördögűző sokat imádkozott érte. Miután maga mögött tudhatta ezeket a keleti és okkult 
tapasztalatait, elvégezte a katolikus teológiát, a filozófia és a teológia doktora lett. Ma 
Franciaországban a Szent József családja monasztikus közösségének az elöljárója. Mindenkinek 
ajánlom e félórás film megtekintését.  
Írjuk be a keresőbe ezeket a szavakat: Jóga - Guru vagy Jézus Joseph Marie atya tanúságtétele. 
A legtöbb ember nem feltétlenül filozófiai alapon sodródik bele ezekbe a praktikákba, okkult, 
ezoterikus gyakorlatokba, hanem egészségmegőrzés, gyógyulás céljából, miután kiábrándult a 
nyugati orvoslásból, vagy orvosokból, nem talált bajaira ott gyógyulást.  
A legtöbb ember pszichés, fizikai betegségeire, vagy gyermekei ilyen bajaira keres gyógyulást, pedig 
az igazi betegségeink okai mélyebben vannak. Elsősorban a lelkünk kell, hogy meggyógyuljon. Azt 
pedig csak Isten tudja meggyógyítani. És Ő az, aki testi betegségeinkből is meggyógyít, ha az 
lelkünk javát is szolgálja. De, hogy mi szolgája jobban lelkünk javát egy betegség, vagy a belőle való 
gyógyulás, azt Ő tudja jobban. Azt eleve Őrá kell bízni. „Atyám, én ezt kérem tőled, de legyen meg a 
Te akaratod!” 
Isten fűbe-fába beleteremtette gyógyító erejét. A gyógynövényekkel önmagukban nincs nagy baj, bár 
azok alkalmazásához is szükség van megfelelő tudásra.  
Az un. természetgyógyászokkal azonban már sokkal óvatosabbaknak kell lennünk, mert ezeket, ha 
tanfolyamokon vettek részt, áthajszolják mindenféle okkult képzéseken és beavatásokon. És sokszor 
úgy gyógyítanak, hogy imádkoznak is közben, meditációkat végeznek és végeztetnek, vallásos 
köntösben adják el tudományukat – gyakran jó pénzért.  
Tovább tetézi a problémát, hogy sokszor gyógyulások is bekövetkeznek. De itt a bökkenő. 
Látszatgyógyulásokat a gonosz lelkek is produkálhatnak, és a tudatosan, vagy öntudatlanul 
szolgálatukban álló gyógyítók is. De ezek a gyógyulások gyakran csak látszatok, más területeken 
következnek be sokkal súlyosabb megbetegedések, gonosz lelkek általi megkötöződések.  
Jézus a mi igazi gyógyítónk. Az igazi orvosok az Ő segítségével gyógyítanak orvosi ismereteiket 
használva. De sajnos a nyugati orvostudományokba is beszüremkedtek más, okkult forrásokból való 
elemek, mint pl.  a homeopátia. De ezek elemzésébe és cáfolatába nincs idő most belemenni. Van 
egy könyv, Gál Péter atya a New Age keresztény szemmel c. könyve. Sok kiadást megért. Az 
interneten is hozzáférhető. Ebben sokféle praktikáról, gyakorlatról leírja, hogy miért veszélyesek. Ha 
valaki belekeveredett ilyen okkult dolgokba, sok és komoly szabadító imára lehet szüksége akár 
hosszú időn keresztül is hogy szabadulhasson, mert ezek súlyos és erős kötelékek.  
A karizmatikus gyógyítás más. Isten adhat és ad is gyógyító adományokat is. Ezek a karizmatikus 
gyógyító adományok működnek az olyan közbenjáró imáknál is, amelyek az ilyen gyógyító 
szentmisék után szoktak lenni. Ilyen közbenjáró ima kérésére lesz lehetőség a mai szentmise után is.  
Fel kell hagynunk ezekkel a nem keresztény gyakorlatokkal, ki kell dobálnunk az ilyen könyveket, 
zenéket, okkult tárgyakat, ellene kell ezeknek és a mögöttük álló gonosz lelkeknek mondani, hogy 
igazi gyógyulást nyerjünk, vagy legalábbis békét a szívünkben, hogy vannak betegségek, amelyeket 
azért enged meg Isten, hogy a lelkünket gyógyítsa, vagy betegségeink által másokat gyógyítson, 
ahogyan mi is az Ő sebei által nyertünk gyógyulást.  

Keressünk rá, és imádkozzuk el Marikuamar atya szabadító imáját! 


