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Köszöntő	
 

Szeretettel köszöntjük Önt az Engesztelők V. Országos Találkozóján, 

Vácott! Az irgalmasság rendkívüli évében, amikor szerte a világon a 

lehető legegyszerűbb körülmények között napi hozzáférést biztosít 

Krisztus Egyháza a teljes búcsú elnyerésére az engesztelőknek, széles 

utat nyit a kegyelem, hogy a lehető legmagasabb fokon gyakorolják az 

irgalmasság testi cselekedetei mellett az irgalmasság lelki 

cselekedeteinek legértékesebb és legmaradandóbb kincsét a részleges 

vagy teljes búcsút, azaz: a már megbocsátott bűnökért járó ideiglenes 

büntetés részleges vagy teljes elengedését önmaguk vagy egy elhunyt 

lélek számára. Itt a Piarista Templom mellett pár száz méterre e 

csodálatos kincs elnyerhető a Székesegyház Irgalmasság kapujánál. 

Éljünk vele! 

Lelki feltöltődésünk és Isten dolgaival való foglalatosság nyugalma és 

békéje érdekében, szeretettel kérjük, hogy az információs részt különös 

figyelemmel olvassa, a füzet többi részét pedig szíveskedjék alaposan 

áttanulmányozni! 

Isten hozta, nálunk! 

A szervezők 
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INFORMÁCIÓK 
 

Az információs rész arra szolgál, hogy biztonságosan érezhesse 

magát:  

‐ ismerje meg a hely megközelítését  

o tömegközlekedési pontokról  

o parkolási lehetőségeket személygépkocsival való 

közlekedés esetén 

o irgalmasság kapuja, székesegyház 

 

‐ a piarista rendház és templom helyiségeinek ez alkalomra 

kialakított funkcióját 

o miseszándék íratás a könyves szobában 

o könyvvásárlás helyszíne a templommal párhuzamos 

folyosó a vasajtó mellett 

o kegytárgyak megáldása a szentmise elején 

o exorcizált szentelt vizet a templom előteréből vihetünk 

(elég csak keveset vinni, szaporítható) 

o étkezésre kijelölt hely a rendház kertje, a templom előtti 

tér és a Duna part 

o mosdók: 1. A sekrestyén keresztül a hosszú folyosó 

végén balra (férfi és női), a templommal párhuzamos 

folyosó a férfiak, a nőknek folyosó végén balra (a folyosó 

végén szemben található ajtó) 

 

‐ egyéb elérhetőségek a közelben 

o kegytárgy és könyv üzlet: Káptalan Könyves Kuckó (a 
temlom melletti Piarista utcából nyíló Káptalan utcában 

balra)  

‐ egy gondolat a figyelmességről és a szeretetről 
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Megközelítés a vasútállomásról és a 

buszpályaudvarról 
 

Amennyiben megérkezett Vácra, valamelyik tömegközlekedési 

eszközzel, már nincs messze úti céljától! 

A Piarista templom megközelítése mind a vonattal, mind az 

autóbusszal érkezők számára egyszerű, mindössze néhány perc 

sétát igényel a városközpont irányában. A főtérről (Március 15‐e tér) 

már látszik balra a fehér kéttornyú templom. 

 

Étkezési lehetőségek a közelben 
 

  Lámpás Grillterasz a Szentháromság téren a templommal 

szemben a Városi Strand mellett 

  Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola épületében található 

étterem (A Székesegyház előtti tér túloldalán) 

  A többi étterem a következő oldalon található térképen látható 
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Kis figyelmesség nagy lelki haszon! 
 

A templom az Isten háza, ahol Isten gyermekei Atyjukkal 

találkoznak! Az engesztelőket megkülönböztetett szeretet és 

fegyelem fűzi az Oltáriszentséghez. A Szentlélekkel való 

kapcsolatukban pedig a Szűzanyát tekintik példaképüknek, aki 

maga is figyelmes, Istennek mindig engedelmes és méltó 

templommá lett.  

Ezért az engesztelők magukra veszik azt a magától értetődő 

fegyelmet, hogy a templomban imádkoznak és másokat is 

hagynak imádkozni.  

Beszélgetés a templomon kívül kezdeményeznek és igyekeznek 

megtartani a Lélek ajándékaként a csendet és az áhítat 

szellemét. Ebből táplálkozva érzik majd úgy, hogy valóban 

tartalmas és égi kincseket megőrző lélekkel töltik a napot és 

indulnak vissza otthonaikba. 
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Bevezető gondolatok 
 

z engesztelés műve – ahogy mondani szokás – Ádámra és 

Évára  vezethető  vissza.  Az  ősszülők 

engedetlenségével  szemben  mindig  voltak  olyan 

istenáldotta  személyek,  akiket  Isten  megtisztított, 

kiválasztott  és  az  engesztelés művének  szolgálatára 

rendelt:  kezdve Ábelen  egészen  Jézus  Krisztusig. A 

bűnbak előképet meghaladóan a szeplőtelen és ártatlan áldozati 

Bárány, az Isten Báránya kép Jézus Krisztusban teljesedett ki és 

vált örökérvényű mintává minden Krisztuskövető számára. Az 

isteni  irgalmasság műve  az  engesztelés. Az  engesztelés,  az  az 

isteni cselekedet, amiben az emberiség nevében  Jézus Krisztus 

kér  bocsánatot  az  engedetlenségért  és  él  engedelmesen 

mindhalálig. Halálban elégtétel ad a bűnökért. Feltámadása után 

pedig  békét  ad  övéinek.  Az  engesztelés  az  irgalmasság 

csúcsteljesítménye!  A  hála  legtökéletesebb  kifejeződése  és  az 

irgalomnak – ennek a minden élethelyzetet megenyhítő viszonynak –

ösztönzője, lelki hatékonysága. 

Az  engesztelők  és  az  engesztelés  gondolatával  barátkozók 

számára  is  közreadjuk  ezt  a  kis  füzetet,  ami  elsősorban  az 

engesztelő  napon  résztvevők  információs,  liturgikus  és 

emlékfüzete. 

Isten hozta Önt! Itt az Engesztelők V. Országos Találkozóján! 

P. Bocsa József Sch.P. 

P. Kercza Csaba Asztrik OFM 

 

 

A



Engesztelők	V.	Országos	Találkozója	–	Vác,	2016.	05.	28.	
 

11

ELŐADÁSOK AZ ENGESZTELÉSRŐL 
 

Az engesztelő találkozó a liturgikus és paraliturgikus ünneplés 

mellett az engeszteléssel kapcsolatos biblikus, aszketikus és 

misztikus egyházi tanítások tárházából is válogat. E füzetben a 

maradandóság érdekében Bocsa József atya összeállításában 

olvashatjuk az engesztelés legfontosabb újszövetségi szentírási 

helyeinek a gyűjteményt: 

 

A	KIENGESZTELŐDÉS	ÉS	AZ	ENGESZTELÉS	SZENTÍRÁSI	
ALAPJAI	
 

1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal 

 

Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette 

egymással Istent és az embert. Isten nem tartja számon azok vétkeit, 

akik bánják azokat és maguk is ki akarnak engesztelődni Istennel.  

 2Kor 5,17 Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi 
megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit 

Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés 

szolgálatával megbízott. 19Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött 

a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a 

kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, maga az 

Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: 

engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” 

tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.  

Jézust bűneink engesztelésére küldte az Atya. Ez Isten szeretete 

irántunk: az Atya részéről is, hogy elküldte, Jézus részéről is, 

hogy ezt végbe vitte.  

 1Jn4,10 A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem 
hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.  

Jézus megszerezte nekünk a kiengesztelődést, a békét. Istent 

Jézus halála kiengesztelte.  
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 Róm 5,10 Mert ha Istent a Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még 
ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe beoltódva 

még könnyebben megszabadulunk. Sőt még ezen felül dicsekszünk is az 

Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nékünk a 

kiengesztelődést. 

 Kol 1,19 Mert úgy tetszett az Atyának,  
hogy benne lakjon az egész teljesség, 

 20és hogy általa engeszteljen ki magával mindent, 
ami a földön és a mennyben van,  

azáltal, hogy békességet szerzett 

keresztjének vérével. 

 21Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a 

gonosz tettek miatt, 22megbékéltetett most az ő emberi testében a halál 

által, hogy mint szenteket, szeplőtelenül és feddhetetlenül állítson 

önmaga elé. 

 Az ember maga is próbálta bűneit jóvátenni, Istennel békességre 

jutni úgy, hogy különféle áldozatokat igyekezett bemutatni neki. 

De ezek nem voltak Isten előtt kedvesek. Isten szemében 

kedvesebb az engedelmesség, mint az áldozat, az, hogy az 

ember elfogadja azt, ahogyan maga Isten teremt békességet 

közte és az ember között.  

 Zsid 10,5‐6 
Áldozatot  és  felajánlást  nem  kívántál,  de  testet  alkottál  nekem.  Ne

m  kedves  előtted   az engesztelő  és égő áldozat. Akkor így szóltam: 

ʺÍme jövök Istenem, hogy teljesítsem  akaratodat, amint a 

könyvtekercsben rólam írva van.ʺ (Zsolt 40,7‐8)  

 Ezt a kiengesztelődést Jézus mint az emberiség főpapja vitte 

végbe, aki áldozatot mutat be a bűnökért, de csak az emberiség 

bűneiért, mert neki nem volt bűne.  

 Zsid 5,1‐5 Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra 
rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, 

ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért, 2mint olyan valaki, 

aki megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is 

gyöngeség nehezedik. 3Ezért a népért is, saját vétkeiért is áldozatot kell 

bemutatnia. 4A tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak akit az 
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Isten meghív, mint Áront. 5Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi 

méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma 

szültelek.” 6Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké 

Melkizedek rendje szerint.”  

Jézus maga az áldozatbemutató és az áldozat is egy személyben 

az egész világ bűneiért.  

 1 Jn 2,1 Gyermekeim! Ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De 
ha valaki bűnbe esik, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az 

Igaz. 2 Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, 

hanem az egész világ bűneiért is.  

Jézus szeretett minket és az egyházat, és irántunk való 

szeretetből áldozta fel magát  

 Ef 5, 2Krisztus szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú 
áldozati adományként Istennek.  

 Ef 5, 25‐27 Krisztus szerette az Egyházat és feláldozta magát érte, hogy 
a keresztségben isteni szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá 

akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb 

efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.  

 Róm 8, 32 A mennyei Atya, „saját Fiát nem kímélte, hanem 
mindannyiunkért áldozatul adta.”  

 

2. Mit jelent a kiengesztelés, vagyis Jézus engesztelő műve, az 

Istennel való kiengesztelődés? Mire irányul a kiengesztelődés, mi 

annak a tartalma?  

 

A bűn ellenségeskedés Istennel. Jézus ezt az Istennel való 

ellenségeskedést szüntette meg.  

 Ef 2,16 Mint békeszerző a két népet magában eggyé: új emberré 
teremtette, és a kereszt által mindkettőt egy testben engesztelte ki 

Istennel úgy, hogy saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést.  

 Jak 4,4 Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világgal való barátság 
ellenségeskedés Istennel? Aki tehát a világgal barátságban akar lenni, 

az ellensége lesz Istennek.  
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A bűn lelkileg halottá tesz. Jézus megváltása, bűnbocsánata, 

kiengesztelő műve lelkileg életre kelt.  

 Kol 2, 13Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek 
következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. 

Megbocsátotta minden bűnünket.  

Jézus a bűnöket bocsátja meg, ezzel végzi a kiengesztelést  

 1Jn1,9 Ha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos: megbocsátja 
bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól.  

Jézus a bűnbocsátó hatalmat rábízza apostolaira  

 Jn 20,23 Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az 
bocsánatot nyer, akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot.  

Az ember Istennel szemben ellenséges érzületű volt saját bűnei, 

gonosz tettei következtében. Jézus megszerezte a bűnös ember 

számára a kiengesztelődést saját halála árán. A kereszten vérével 

békességet szerzett. Békét kötött a föld és a menny, Isten és az 

ember között.  

 Kol 1,19 Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész 
teljesség, 20s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a 

mennyben, minthogy Ő a kereszten vérével békességet szerzett. 

21Nektek is, akik azelőtt idegenek és ellenséges érzületűek voltatok 

gonosz tetteitek következtében, 22most nektek is megszerezte a 

kiengesztelődést halandó testében a halál árán, hogy szentté, 

szeplőtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe előtt. 23Csak 

álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az 

evangéliumi reménytől, amelyről hallottatok, hiszen minden 

teremtménynek hirdették az ég alatt, és én, Pál is ennek a szolgája 

lettem.  

Az előző Szent Páltól való idézet azt is megmutatja, hogy mit 

eredményez a kiengesztelődés, a bűnbocsánat: szentté, 

szeplőtelenné és feddhetetlenné teszi a bűnöst Isten színe előtt.  

Jézus megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Vagyis megment 

minket Isten haragjától. Istent Jézus halála kiengesztelte.  

 Róm 5,9Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább 
megment bennünket haragjától. 10Mert ha Istent Fia halála 

kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy 
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kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében. 11Sőt 

ezenfelül még dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, 

aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.  

 

3. A kiengesztelődés és Isten haragja.  

 

Az engesztelés a magyar nyelvben a sértettnek, a haragvónak a 

lecsillapítását jelenti. Ma sokan azt állítják, hogy Isten csak szeretet, 

ő csak szeretni tud, harag nincs benne. Csak az ószövetség Istene volt 

haragvó Isten. Az Újszövetség Istene nem haragvó – mondják ‐, 

hanem szerető és irgalmas Isten. Az alábbi idézetek mutatják, hogy ez 

nem így van. Az Ószövetségben rengeteg helyen van szó Isten 

haragjáról. De ez az Újszövetségből sem hiányzik. Ebben az 

összeállításban csak az Újszövetségi Szentírásból válogattunk olyan 

részeket, amelyek Isten haragját mutatják.  

 

Isten irgalmas, de nem a végtelenségig. Egy ideig elnéző a bűnök 

iránt, de elkövetkezik az ő igazságosságának is az ideje. Jézus 

engesztelő áldozata egyben Isten igazságosságát is mutatja. Jézus 

nemcsak irgalmas, hanem ítélő Isten is. Elítéli haláluk pillanatában 

illetve a világ végén a konok és bűneikben megkeményedett gonosz 

embereket. 

 Róm 3,25 
Őt  adta  oda  Isten  véres  engesztelő   áldozatul  a  hitben,      h

ogy  kimutassa   igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte 

a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most kimutassa.  

 Mt 25, 31‐34, 41 Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele 
minden angyal, helyet foglal fönséges trónján.  Elébe gyűlnek mind a 

nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor 

különválasztja a juhokat a kosoktól.  A juhokat jobbjára állítja, a 

kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: 

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek 

készített országot! […] Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok 

színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és 

angyalainak készült.    
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 Jn 5,22,25‐29 Az Atya nem ítél el senkit, hanem egészen a Fiúra 
bízta az ítéletet,[…] Bizony, bizony, mondom nektek: Elérkezik az 

óra, s már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fia szavát. S 

akik meghallják, azok élni fognak. Amint ugyanis az Atyának élete van 

önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában, s 

hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mert hiszen ő az Emberfia. 

Ne csodálkozzatok rajta! Mert elérkezik az óra, amikor a sírokban 

mindnyájan meghallják az Isten Fia szavát, és előjönnek. Akik jót 

tettek, azért, hogy feltámadjanak az életre, akik gonoszat tettek, azért, 

hogy feltámadjanak a kárhozatra.  

 Róm 2,5‐11 Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak 
büntetést halmozol magadra, a haragnak és az Isten igazságos 

ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek‐kinek tettei szerint 

fizet: örök élettel annak, aki a jótettekben kitartva dicsőségre, tiszteletre 

és halhatatlanságra törekszik, haraggal és megtorlással annak, aki 

haszonleső, s nem hajlik az igazságra, hanem a gonoszsággal 

tart. Mindenkit, aki gonoszat művel, utolér a kín és a gyötrelem, 

elsősorban a zsidót, azután a pogányt. S dicsőség, tisztelet és békesség 

vár mindenkire, aki jót tesz, elsősorban a zsidóra, azután a pogányra. 

Isten ugyanis személyválogatás nélkül ítél.  

Isten bizonyos embereket haragjával sújt.  

 Róm 3,5 De mit mondjunk arra, ha a mi igaztalanságunk teszi 
nyilvánvalóvá Isten igazságát? Nem igazságtalan‐e Isten, amikor 

haragjával sújt?  

Kiket sújt Isten haragja?  

Aki nem hisz a Fiúban és nem keresztelkedik meg, vagyis nem 

fogadja el Isten Jézusban nyújtott kiengesztelő művét  

o Jn 3,36 Aki hisz a Fiúban, az örökké él. Aki azonban nem hisz a 
Fiúban, az nem látja meg az életet, az Isten haragja száll rá.  

o Mk16,16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, 
elkárhozik.  

A megtérés, a bűnbánat, a keresztség elhárítja Isten haragját  

o Mt 3,7 Mikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül 
sokan mennek  hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, ezt monda nekik: 

Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek 
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elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?  (Károli Gáspár revideált 

fordítása)      

Azokat, akik elzárják Jézustól a gyermekeket  

o Mk 10,14 Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: 
»Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa.  

o A gonosz embereket és az Isten igazságát elfojtókat  

o Róm 1,18 Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az 
embereknek minden gonoszsága és igazságtalansága ellen, akik 

igazságtalansággal elfojtják az isteni igazságot.       

A hitetleneket, akiknek üres a beszédjük  

o Ef 5,6 Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri 
Isten haragja a hitetlenség fiait.  

o Akik akadályozzák az evangélium hirdetését 1 Tessz  2,16 
Akadályoznak bennünket, hogy a pogányoknak ne hirdessük az 

evangéliumot az üdvösségükre. Így betelik egyszer s mindenkorra 

bűneik mértéke, s már rajtuk is az Isten haragja, 

végérvényesen.     5,9 Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, 

hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által,     

o 1 Tesz 5, 9Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az 
üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által, 10aki meghalt 

értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az 

életet. 11Ezért vigasztaljátok és bátorítsátok egymást, mint ahogy meg 

is teszitek.  

Akinek a szíve kemény marad és nem tér meg. Vagyis csak azok 

menekülnek meg Isten haragjától, akik megtérnek és (folyamatosan) 

bűnbánatot tartanak  

o Róm 2,5 De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint 
gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete 

kijelentésének napjára.  

 

Isten kiönti haragjának 7 csészéjét azokra, akik az utolsó idők 

nagy hitehagyásában a ʺnagy Babilontʺ követik, azokat, akik 

imádják a vadállatot és szobrát, azokat, akik az ő jelét viselik 

homlokukon vagy a kezükön.  
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o Jel 14,19 Az angyal lehajította éles metszőkését a földre, leszüretelte a 
föld szőlőjét és Isten haragjának nagy sajtójába vetette.     15,1 

Negyedik látomás: Isten haragjának hét csészéje Akkor egy másik 

csodálatos nagy jelet láttam az égen: hét angyalt, akinél a hét végső 

csapás volt. Általuk teljesedik be Isten haragja.     15,7 A négy 

élőlény egyike a hét angyalnak hét aranycsészét adott, tele az 

örökkön‐örökké élő Isten haragjával.     16,1 Akkor nagy szózatot 

hallottam a templomból, mely a hét angyalhoz szólt: „Menjetek, 

öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földön.”     16,19 A 

nagy város háromfelé vált és a pogányok városai leomlottak. Isten akkor 

megemlékezett a nagy Babilonról és haragja tüzes borának kelyhét 

nyújtotta neki.     19,15 Szájából éles kard tört elő, hogy azzal sújtson 

a nemzetekre. Vasvesszővel fogja kormányozni őket, és taposni fogja a 

mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját.     12,17 Erre a 

sárkány haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi 

gyermekével, akik megtartják Isten parancsait és kitartanak 

tanúságukban Jézus mellett.     14,9 Egy harmadik angyal is követte 

őket. Harsány hangon kiáltotta az is: „Aki imádja a vadállatot és 

szobrát, vagy aki viseli jelét homlokán vagy kezén, az inni fog 

Isten tüzes borából, melyet színtisztán töltött haragjának 

kelyhébe.  

X. Szent Pius pápa ezt írja Isten haragjáról  

o Jézus szíve túlcsordul szelídséggel a jóakaratú emberek felé, de szent 
haraggal van Isten házának gyalázói ellen. Továbbá, míg Jézus kedves 

volt a bűnösökhöz és azokhoz, akik eltévelyedtek, nem tartotta 

tiszteletben hamis gondolataikat, bármilyen őszintének tűntek is. Míg 

az Ő szíve túlcsordul szelídséggel a jóakaratú emberek iránt, szent 

haraggal fegyverzi fel magát Isten házának gyalázói ellen,  a nyomorult 

emberek ellen, akik megbotránkoztatják a kicsiket, a hatalmasságok 

ellen, akik nehéz terhek súlyát rakják az emberekre, anélkül hogy 

segítenének, hogy felemeljék őket.  Ő éppen annyira volt erős, mint 

gyengéd.  (X. Pius. Encyclical Notre Charge Apostolique, August 15, 

1910)  

A harag, a bosszúállás azonban Istené, az ember nem tűrheti 

meg magában a haragot, nem állhat bosszút senkin. 
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o Róm 12,19 Ne tegyetek a magatok ügyében igazságot, kedveseim, 
hanem adjatok helyet az isteni haragnak, mert meg van írva: »Enyém a 

bosszúállás, én majd megfizetek« – mondja az Úr.  

 

4. A keresztények részvétele Jézus engesztelő művében. A 

keresztények engesztelése 

Isten megbízta az apostolokat és a keresztényeket a kiengesztelődés 

szolgálatával  

o 2Kor 5,17Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi 
megszűnt, valami új valósult meg. 18De ezt Isten viszi végbe, akit 

Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés 

szolgálatával megbízott. 19Isten ugyanis Krisztusban 

kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk 

bízta a kiengesztelődés igéjét. 20Tehát Krisztus követségében járunk, 

maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: 

engesztelődjetek ki az Istennel! 21Ő azt, aki bűnt nem ismert, 

„bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.  

 

Mit jelent a kiengesztelődés szolgálata?  

o Krisztus nevében kérjük az embereket, hogy engesztelődjetek ki 

az Istennel!  

o Mivel „Isten a világot Krisztusban önmagával kiengesztelte”, 
Szt Pál fel tudja szólítani a korintusiakat: „engesztelődjetek ki 

Istennel!” (Vö. fentebb: 2Kor 5,21).  

A papok nemcsak kérni tudják őket, hanem tudják 

közvetíteni is a kiengesztelődést  szentségi hatalmuk révén.  

Jézus azonosítja magát a keresztényekkel, akik az Ő misztikus 

testének a tagjait alkotják.  

o Csel 9,3Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre 
nagy fényesség ragyogta körül. 4Földre hullott, és hallotta, hogy egy 

hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” 5Erre 

megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te 

üldözöl.ʺ  

1Kor 12, 8 Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, 

tetszése szerint. 19Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? 
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20Így azonban sok a tag, de a test csak egy. 21A szem nem mondhatja a 

kéznek: „Nincs rád szükségem” vagy a fej a lábnak: „Nincs rád 

szükségem.” 22Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal 

szükségesebbek. 23Sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb 

gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben 

részesülnek, 24a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. 

De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű 

tagot nagyobb tisztességben, 25hogy a testben ne támadjon 

meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. 26Ha szenved az 

egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része 

az egyik tagnak, mindegyik örül vele. 27 Ti Krisztusnak teste 

vagytok, s egyenként tagjai.  

Ebből következik XI. Pius pápa fogalmazása szerint a keresztények 

engesztelő tevékenysége  

o „Amit a fej szenved, azt a tagoknak is el kell szenvedniük. Azért a 
titokzatos testében most is szenvedő Krisztus méltán és joggal 

elvárja tőlünk, hogy az engesztelésben társai legyünk, amit 

különben a hozzá való viszonyunk is megkövetel, mert «Krisztus teste 

vagyunk és egyenként a tagjai» (1 Kor 12,27), s azért amit a fej 

szenved, azt a tagoknak is vele együtt kell szenvedniük. (1 Kor 

12,26). ‐ XI. Pius pápa Miserantissimus Deus kezdetű enciklikájából.  

A misztikus testről szóló tan nemcsak Pál apostol találmánya. 

Jézus is  kéri a keresztények vele való egységének a 

megvalósulását halála előtt a Mennyei Atyától.  

o Jn 17,23 Én őbennük, és Te Énbennem, hogy tökéletesen eggyé 
legyenek.  

Ahogyan Jézus engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért, úgy 

Jézussal együtt a keresztényeknek is áldozattá kell válniuk.  

o Róm12,1 Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok 
testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.  

 

A keresztények, ha megélik teljesen kereszténységüket, Jézushoz 

tartozásukat, a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékok 

Isten szemében  
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o Róm 
15,15‐ Krisztus  Jézus  szolgájának  kell  lennem  a  pogányok  között,  é

s  Isten  evangéliumának   papi szolgálatát kell ellátnom, hogy a pogány 

népek a Szentlélektől megszentelt  kedves áldozati ajándékká 

legyenek.  

A keresztények Jézus királyi papságának a részét alkotják, akik 

részesülnek az ő papi szolgálatából.  

o 1Pét2, 9Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak 

dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos 

világosságára.  

Krisztus áldozata, szenvedése a keresztények áldozatával 

kiegészítve, azzal együtt teljes, amelyet az övéhez kapcsolnak.  

o Kol 1,24 Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami 
Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak 

javára.  

 

Összeállította: Bocsa József Sch.P. 
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ELŐADÁSOK 
 

Az elmélyült és emiatt erős figyelmet igénylő témákról szóló előadások 

sokszor olyan körülmények között hangoznak el, amik nem teszik lehetővé, 

hogy a későbbiekben hiánytalanul fel tudja idézni az emlékező a hallottakat. 

Ezért úgy látjuk jónak, hogy az alábbiakban minden előadó a saját 

előadásának kivonatát adja közre. Így a téma, a megközelítés és a 

gondolatmenet a későbbiekben is gyümölcsözően felidézhető. Utólag a teljes 

előadás szövege elérhető lesz az Engesztelők Lapján (engesztelok.hu) 

A testi harc a térért és az időért zajlik. 

A szellemi harc az igazság felfedezéséért és megőrzéséért. 

A lelki harc pedig az igazságoz és szeretethez szükséges hűségért. 

 

Dr. Szederkényi László – 9:00‐től 
 

HITHŰSÉG – EGYHÁZHŰSÉG – ISTENHŰSÉG 

Bevezetés: az Egyház, mint Krisztus segítőtársa Szent Ambrus 

gondolatati alapján. 

A hűséges hívek elbizonytalanodása napjainkban. 

Az Egyház hagyományaihoz való ragaszkodás, mint a katolikus 

identitás alapvető eleme Lerinumi Szent Vince tanítása szerint. 

Clairvaux‐i Szent Bernát intelmei a hívek, a papok, a 

szerzetesek, a püspökök, a Tanítóhivatal és a pápa a hit és 

Egyház iránti közös felelősségével kapcsolatban. 

Horváth Sándor OP  véleménye az egyházi tekintélynek a 

Szentlélekkel és a hittel való kapcsolatáról. 

Szent II. János Pál pápa gondolatai a hittől való elfordulás 



Engesztelők	V.	Országos	Találkozója	–	Vác,	2016.	05.	28.	
 

23

következményeiről. 

XVI. Benedek pápa elemzése az egyházi hagyomány és a 

modern egyházi élet közötti szakadékról. 

Két tanulságos történet az Ószövetségből (2 Sám 24, 1‐25; 1 Kir 

22, 1‐ 38) miként bünteti Isten a hitetlenséget. 

Mit tudunk tenni az Egyházért a  mostani válságos helyzetben? 

Hitből fakadó megoldások Clairvaux‐i Szent Bernát, Aquinói 

Szent Tamás, Szent Faustyna nővér, Szent Ambrus, Szent X. 

Piusz pápa és Lisieux‐i Szent Teréz  gondolati alapján. 

 

Szent Vér Rózsafüzér 

 

 

Bocsa József Sch.P. – 10:00‐től 
 

AZ ENGESZTELÉS KULTUSZTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

„Jézus az engesztelő áldozat a mi bűneinkért” 1 Jn 2,1 

Az előadás annak a kifejtése, hogy mit jelent az áldozat, 

áldozatbemutatás, és mit jelent az engesztelő áldozat. 

 

Szeretetláng Rózsafüzér 

 

P. Kercza Csaba Asztrik OFM– 11:00‐től 
 

AZ ENGESZTELÉS SZÍNTEREI AZ EGYHÁZ SZENTSÉGEIBEN 
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A Szentháromság láthatatlan kegyelmeit az egyház szentségei 

látható formában közvetítik. 

Az engesztelés olyan bocsánatkérés, elégtétel, jóvátétel és 

helyreállítás, amit csak az arra érdemes személy tud kivitelezni. 

Jézus Krisztus vállalta az örök Atyja színe előtt, hogy minden 

emberi tettével e helyreállítást szolgálja megtestesülése és 

feltámadása között, utána pedig a Szentlélek teljesíti be ezt a 

művet az által, hogy megerősíti, megérteti és megtanítja az 

engesztelés művét a Krisztuskövetőknek. 

Az egyházban a hét szentség hét életállapotnak megfelelő 

valósága (beavató szentségek, az élethivatás szentségei, valamint a 

gyógyulás szentségei és a végső szentségek) mind‐mind olyan 

színterek, ahol nemcsak a szentségek vétele vagy a belőlük 

nyert életöröm, hanem az engesztelés is folytatást nyer. 

Szent Pál úgy tekint saját élete örömeire és sebeire, mint amit 

egyaránt Krisztustól kapott. Olyan kereszteződései ezek az ő 

élete és a világ folyása között, ahol megaláztatásában, 

szenvedéseiben lehetőséget lát, hogy benn is folytatódjék 

Krisztus szenvedésének kiegészítése a világ beteljesülése 

napjára. E kereszteződésekben megdicsőül benne Krisztus. 

Szent Pál pedig a Krisztus Keresztjében való dicsekvés 

mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát éli át, ami 

kitágítja viszonyait és alkalmassá teszi lelkét arra, hogy emberi 

jutalmazástól függetlenül egészen elégő, hálás áldozattá váljon. 

Az engesztelés színterei közül itt, most leginkább a házasság 

szentségét és az egyházi rend szentségét tesszük figyelmünk 

középpontjába. 
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NÉHÁNY NAPJAINKBAN KÜLÖNÖSEN 

FONTOS IMA 
 

FELAJÁNLÓ	IMÁDSÁGOK	
 

„Örök Atya!  Felajánlom 

Neked  Jézus  Krisztus 

drága  Szent  Vérét  és 

Sebeit,  Szűz  Mária 

fájdalmas  és  Szeplő‐

telen Szíve által, hogy a 

Szűzanya  a  sátán 

hatalmát megtörje, Szent 

Mihály Arkangyal és az 

összes  angyalok 

segítségével  a  gonosz 

szellemeket  elűzze, 

műveiket  és  terveiket 

meg‐semmisítse  –  különösen  most,  ebben  az  órában  és 

hazánkban. Amen.” 

 

„Örök Atya!  Szűz Mária  Szeplőtelen  Szíve  által  felajánlom 

Neked szeretett Fiadat, Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, 

drága szent Vére és kereszthalála által kérünk,  térítsd meg a 

bűnösöket,  mentsd  meg  a  haldoklókat.  Szabadítsd  ki  a 

tisztítótűzben  szenvedő  lelkeket,  szenteld meg  a  papokat,  a 

szerzeteseket, a családokat. A mi Urunk  Jézus Krisztus, a Te 
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Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön örökké. Ámen” 

 

„Örök  Mennyei  Atya,  tündöklő  fény  ragyogó  mosolya, 

szentség  és  szeretet  királya!  Leborulva  imádlak  a 

Szentháromság ölelésében áldott Édesanyánkkal, dicsőítelek a 

szent  angyalokkal,  magasztallak  az  üdvözült  lelkekkel, 

himnuszt zengek a szeráfokkal! Tied vagyok, veled maradok, 

érted élek, neked szolgálok, áldott legyen szent akaratod, most 

és mindörökké! Amen.ʺ 

 

„Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes 

szívemből imádlak és felajánlom Neked Urunk, Jézus Krisztus 

legdrágább  testét  és Vérét,  Lelkét  és  Istenségét,  aki  a  világ 

összes  Tabernákulumában  jelen  van,  engesztelésül  a 

szidalmakért,  az  istenkáromlásokért,  a  közömbösségért, 

amelyekkel  Őt  megbántják:  Jézus  legszentebb  Szívének 

végtelen  érdemeiért  és  Mária  Szeplőtelen  Szívének 

közbenjárására  könyörögve  kérlek,  térítsd  meg  a  szegény 

bűnösöket! Amen.” 
 

IMA	ELLENSÉGEINKÉRT	
 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt mondta az 

ausztriai  Klagenfurtban  egy  kiválasztottjának,  Lamberger 

Antóniának:  „Vegyétek  körül  hazátokat  a  Szentséges  Vér 

koszorújával!  Ezen  nem  tud  áthatolni  a  gonosz.  Gyakran 

mondjátok, ha lehet, óránként: Örök Atya! Felajánlom Neked 

Jézus  Krisztus  drága  Szent  Vérét  és  Sebeit,  Szűz  Mária 

fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán 

hatalmát  megtörje,  Szent Mihály  Arkangyal  és  az  összes 

angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket 
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és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában 

és hazánkban. Ámen.” 

 

Szintén Lamberger Antóniának mondta a MENNYEI ATYA 

„Ti, a végső idő emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek 

még  növekedni  fognak  oly módon,  hogy  segítségem  nélkül 

csaknem  reményvesztettek  lennétek.  Ez  okból  egy  tanítást 

akarok  adni  nektek,  hogy  hogyan  tudjátok  mindezeket  a 

támadásokat  az  Én  kegyelmemmel  könnyen  elhárítani. 

Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőséget 

tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük 

imádkoznotok (nem csak a szavakat kimondva!). Csak az ilyen 

imának van hatalma legyőzni a sötétséget. Így imádkozzatok! 

 

Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a 

mi Megváltónkkal és Boldogítónkkal szent atyai szeretetedet 

a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek, vagy 

saját területükön maradjanak! 

Atyánk, küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni 

akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, 

jelenléted megakadályozza  terve  véghezvitelében! Küldd  le 

szent  szeretet‐tüzedet  minden  hazugra,  rágalmazóra, 

képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket, és meg tudjuk 

védeni  magunkat  velük  szemben!  Atyánk,  áraszd  ki 

szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vak 

hatalomvágy  eszközeire,  hogy  ne  tudjanak  nekünk  és  az 

emberiségnek ártani! Atyánk, bocsásd le szent szereteterődet, 

mint  villámot  a  földre,  ha  gyilkosok  vonulnak  majd  át  a 

világon és rosszat akarnak tenni minden népnek! 

 

Atyánk,  légy  akkor  velünk,  légy  a  mi  védelmezőnk,  a  mi 

vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk! Atyánk, 

áraszd  szent atyai  szeretetedet minden népre! Töltsd el  őket 



Engesztelők	V.	Országos	Találkozója	–	Vác,	2016.	05.	28.	
 

28

szent tüzeddel, hogy felismerjék ez idő veszedelmét, melyet az 

ősi kígyó ravaszsága okozott! Atyánk, légy mindenütt az igaz 

parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje 

az  embereket!  Atyánk,  Te  legjobb  Atya,  tedd,  amit  atyai 

szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen. 

 

„Gyermekeim, el tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, 

ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám? Bizony mondom: 

egy  lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész 

hadsereg  ördög!  Mert  Én  vagyok  az  ereje,  és  eléje  sietek 

seregeimmel.  Ti  nem  imádkoztok  ellenségeitekért,  ezért  vagytok 

nekik, az ő önkényüknek kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok ebben 

a hibásak! Gyűlölitek, rágalmazzátok ellenségeiteket és féltek tőlük 

(akiket nem ismertek), el akartok bújni előlük. De Én azt mondom: 

Imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk atyai szeretetemet, és 

meg fogom tenni! Könyörögjetek Hozzám akaratom szerint, akkor 

ellenségeitek  tehetetlenek  lesznek  veletek  szemben.  Én  szabaddá 

tettelek  titeket,  és  ezáltal  egészen  a  kezembe  vettelek. Mondom 

nektek: Aki  ellenségeiért,  rágalmazóiért,  és  akik  rosszat  tesznek 

neki,  nem  imádkozik  szavaim  szerint,  az  jajveszékelni  fog  a 

szorongatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak 

a  hatalmaknak,  akik  kivonultak,  hogy  az  emberiség  nagy  részét 

elpusztítsák. Legyen ez az  ima számotokra egy mentőhorgony az 

eljövendő bajok idején. Amen.ʺ 

 

(Ugyancsak  Lamberger  Antónián  keresztül  ismerjük  a  Szent  Vér 

litániát is.)      

Egyházi jóváhagyással 
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IMA	PAPOKÉRT	
 

Drága,  szerető  Mennyei 

Atyánk!  Eléd  hozzuk 

egyházmegyénk  felszentelt 

papságát  (név  szerint 

felsoroljuk  a  listáról).  Arra 

kérünk  téged,  Mennyei 

Atyánk,  hogy  erősítsd  meg 

fiaid  lelkét  arra  a  nagy 

küldetésre,  amire  meghívtad 

őket.  Térítsd  egészen 

magadhoz  azokat,  akiknek 

megadtad  a  szentmisében  az 

átváltoztatás  hatalmát.  Tedd 

feddhetetlen  tisztává  lelküket, 

és  add  meg  számukra,  hogy 

mindvégig  állhatatosan  kitartsanak  Szent  Fiad  tanítása 

mellett.  Add,  hogy  a  tisztánlátás  és  a  megkülönböztetés 

ajándéka  felerősödjön bennük, hogy a  rájuk bízott nyájadat 

vezetni tudják az örök üdvösség útján. A Szűzanya biztos jel 

legyen életük lobogóján, Ő vezesse őket biztonságos kikötőbe 

és  a  legnagyobb  vihar  közepette  is  oltalomhely  legyen 

Szeplőtelen Szíve. Szent Mihály, az angyali seregek vezére, és 

Istennek minden szentjei harcoljatok velük, és könyörögjetek 

értük minden küzdelmükben! Ámen. 
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NAGY	EREJŰ	ÖRDÖGŰZŐ	IMA,	MELYET	SZENT	MIHÁLY	
ARAKANGYAL	ADOTT	LENGYELORSZÁG,	ÉS	AZ	EGÉSZ	VILÁG	
SZÁMÁRA	
 

Szentháromság egy  Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, 

Szent  Mihály  Arkangyal,  az  összes  angyalok  és  szentek 

közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség 

erőit  legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban….  és 

az  egész  világon,  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  Keresztútja 

érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent 

Sebeiért,  a  kereszten  való  szenvedéseiért,  és  minden 

szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi 

Urunk  és  Megváltónk 

elszenvedett.  

Könyörgünk  Urunk,  Jézus 

Krisztus,  küldd  el  szent 

angyalaidat,  hogy  a  gonosz  erőit 

letaszítsák  a  pokolba,  a 

kárhozatba, hogy Magyarországon, 

Lengyelországban…  és  az  egész 

világon eljöhessen Isten uralma, és 

Isten  kegyelme  áradjon  minden 

szívbe, hogy ez által Magyarország, 

Lengyelország… és minden ország 

a  Te  békéddel  teljen  el.Mi 

Nagyasszonyunk  és  Királynőnk, 

tiszta szívből könyörgünk Hozzád, 

küldd  el  szent  angyalaidat,  hogy 

letaszítsanak  a  pokolba,  az  örök 

kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük. 

Szent Mihály  Arkangyal,  a mennyei  seregek  vezére,  az  Úr 

Téged  küldött  e  nagy  mű  megvalósítására,  hogy  az  Úr 
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kegyelme  örökösen  velünk  lehessen.  Vezesd  mennyei 

seregedet,  hogy  a  sötétség  erői  véglegesen  a  pokolba,  a 

kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy 

legyőzd Lucifert  és bukott  angyalait, kik  Isten  akarata  ellen 

fellázadtak,  és  most  a  lelkek  vesztére  törnek. 

Győzedelmeskedj, mert  hatalmad  van  és  tekintélyed.  Kérd 

Istentől  számunkra  békéje  és  szeretete  kegyelmét,  hogy 

mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen. 

„Minden  imádság  50  ezer  démont  taszít  le  a  kárhozatba. 

Hatalmas  kegyelem  ez,  imádkozzátok minél  gyakrabban!  Ez 

isten  nagy  ajándéka  számotokra  általam,  az  én  ünnepem 

alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez 

által országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az 

ima  előtt,  mert  örökre  el  kell  tűnniük.  Ez  az  ima 

megszabadíthatja  országotokat  és  sok  országot  a  világon!” 

Szent Mihály Arkangyal, 2011.09.29. 

 

IMA	SZENT	MIHÁLYHOZ	
Ó  mennyei  seregek  legdicsőbb  vezére,  Szent  Mihály 

arkangyal, védelmezz minket ebben a rettenetes háborúban e 

világ fejedelmei, hatalmasságai és uralkodói, a gonosz lelkek 

ellen! Siess az emberek segítségére, akiket Isten a Saját képére 

halhatatlannak teremtett, és nagyon drága áron vásárolt vissza 

az ördög zsarnoksága alól! 

A  szent angyalok  seregével vívd meg ma újra az Úr  csatáját 

úgy, ahogy egykor Lucifer ellen, a gőgös lázadók vezetője, és 

kísérete, a bukott angyalok ellen  tetted! Se erejük nem volt, 

hogy neked ellenálljanak, sem hely nem volt többé számukra 

a Mennyben. A rettenetes ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak 

is  hívnak,  és  aki  az  egész  világot  tévútra  vezeti,  az  egész 

kíséretével a mélységbe taszíttatott. 
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Íme, ez az  ősellenség és kezdettől  fogva embergyilkos  ismét 

erőre kapott. A világosság angyalává változva megtámadta a 

földet, és a gonosz lelkek egész hadával körbejár azért, hogy 

Istennek és az ő Felkentjének a nevét eltörölje, és hogy azokat 

a lelkeket, akiknek az örök dicsőség koronája készült, birtokba 

vegye,  gyilkolja  és  az  örök  kárhozatba  taszítsa.  Mint  a 

legmocskosabb  szennyvizet,  úgy  ontja  ez  a  gonosz  sárkány 

gonoszságának  a  mérgét:  a  hazugság,  az  istentelenség  és 

káromlás  lelkületét,  a  tisztátalanság  pestises  leheletét  és 

mindenféle  formáját  a  bűnnek  és  ocsmányságnak  a 

megromlott lelkületű és szívű emberekre. 

Ezek  a  legádázabb  ellenségek  az  Egyházat,  a  szeplőtelen 

Báránynak  a  jegyesét  epével  és  keserűséggel  töltötték  és 

részegítették  meg,  és  mocskos  kezüket  annak  legszentebb 

kincseire  tették. Még  a  legszentebb  helyeken  is,  ahol  Szent 

Péter  trónja,  és  az  igazság  trónja  a  világ megvilágosítására 

felállíttatott,  még  ott  is  felépítették  a  gyalázatosság  trónját 

azzal  a  csalárd  szándékkal,  hogy  odasújtsanak  a  pásztorra, 

hogy a nyáj minden irányba szétszéledjen. 

Ezért  emelkedj  fel,  ó  legyőzhetetlen  Hadvezér,  siess  Isten 

népének  a  segítségére  a  bukott  szellemek  támadásaival 

szemben,  és  add meg neki  a győzelmet! Oltalmazójaként  és 

védő  patrónusaként  tisztel Téged. Te  hozod  a  szent  egyház 

számára  a  dicsőséget  azáltal,  hogy megvédelmezed  a  pokol 

gonosz  hatalmaival  szemben.  Terád  bízta  Isten  az  emberek 

lelkét,  akiknek  részük  lesz  az  örökké  tartó  örömben.  Ó 

imádkozz a béke Istenéhez, hogy alázza a sátánt lábaink alá, 

hogy  oly  módon  győzessék  le,  hogy  ne  tarthassa  többé 

fogságában az embereket, és ne árthasson többé az Egyháznak!  

Vidd  imáinkat  a Magasságbeli  színe  elé,  hogy  a mi Urunk 

gazdag  irgalma gyorsan  leszálljon  ránk, és adja meg Neked, 

hogy lesújthass a sárkányra, az ősi kígyóra, aki nem más, mint 
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az ördög és a sátán, és  láncaiddal megkötözve  letaszíthasd a 

pokolba, hogy ne vezesse többé félre a népeket! Ámen. 

Nézzétek  az  Úr  keresztjét,  legyetek  szétzúzva  ti  ellenséges 

hatalmak! 

Győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja. 

Áraszd ránk kegyelmeidet, ó Urunk! 

Miránk, akik bízunk Benned. 

Uram, hallgasd meg könyörgésemet! 

És kiáltásom jusson eléd! 

Könyörögjünk! 

Ó Isten, a Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, segítségül hívjuk 

legszentebb  nevedet,  és  kérve  kérjük  szelídségedet  és 

türelmedet, hogy a Szeplőtelen Szűzanya, a mi Édesanyánk, és 

a dicsőséges  arkangyal, Szent Mihály közbenjárására nyújts 

segítséget nekünk a sátán és a többi tisztátalan lélek ellen, akik 

az  emberek  kárára  és  a  lelkek  romlására  körüljárnak  a 

világban. Ámen 

(Ennek  az  imának,  amelyet Nwoye  Barnabás  kapott,  az  angol 

eredetije  a  helyi  püspök  Nihil  Obstatjával  (Rev.  Fr.  Stephen 

Obiukwu,  Censor  Deputatus  Chairman,  Doctrine  an  Faifh 

Committee Archidiocese of Onthistha, Anambra State, Nigeria, 1. 

Juli 1999) ill. Imprimáturával rendelkezik (Ayo‐Maria Atoyebi, O.P. 

Bishop of Ilorin Diocese Ilorin, Kwara State NIGERIA, 17. Juni 2001) 
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IMA	A	MAGYAROK	ŐRANGYALÁHOZ	

Szerető és  irgalmas  ISTEN, TE 

minden  nemzetnek  adtál  saját 

őrangyalt.  Add  meg  nekünk, 

Nagyasszonyunk  ősi 

örökségének  –  a  magyar  nép 

őrangyalának  közbenjárására 

és  segítségével  –,  hogy 

beteljesítsük  hivatásunkat  a 

szeretet áldozatának lángjában, 

azáltal,  hogy  úgy  szeretünk, 

ahogy  TE  szerettél minket.  Ez 

az  engesztelés  legmagasabb 

formája!  Győzd  le  általunk  a 

világot,  és  szabadíts  meg  a 

gonosz  ellenség  minden 

támadásától,  hogy  elérhessük 

az örök dicsőség koronáját. Erre 

kérünk, JÉZUS KRISZTUS a TE 

FIAD  által,  aki  Veled  és  a 

SZENTLÉLEKKEL  egységben 

uralkodik,  most  és 

mindörökkön örökké. Ámen. 

MEGVÁLTÓNK	SZENT	VÉRE	MINT	VÉDELMI	PÁNCÉL	

Ó,  Megváltónk  drága  Szent  Vére,  boríts  be  engem  (...) 

páncélként,  s  oltalmazz  engem minden  utamon  és minden 

szellemi  küzdelemben!  Född  be  gondolataimat, 

képességeimet és érzékeimet védelmed páncéljával! 
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Szent  Véred  erejének  pajzsa 

hárítsa  el  a  gonosz  tüzes 

nyilait,  hogy  se  testemet,  se 

lelkemet  el  ne  találhassák,  s 

hogy se méreg, se varázslat, se 

okkultizmus  ne  árthasson 

nekem. 

Semmiféle  testetlen  vagy 

testet  öltött  gonosz  lélek  ne 

gyötörjön,  és  ne  zaklasson, 

hanem oltalmazó Szent Véred 

páncélja  láttán  futamodjék 

meg  a  Sátán  és  minden 

csatlósa! 

Ó,  Megváltónk  Drága  Szent  Vére,  szabadíts  meg  minden 

gonosztól  és minden  veszélytől,  hogy  teljesíthessem  a  rám 

bízott feladatot Isten dicsőségére. 

Teljes  szívemből Megváltó  Szent Véred  erejének  szentelem 

magamat  és  családomat. Ó,  jóságos  Jézus, Te Magad vagy  a 

Szeretet,  szabadíts  meg  engem  és  családomat  minden 

gonosztól és minden veszedelemtől. Ámen. 

   



Engesztelők	V.	Országos	Találkozója	–	Vác,	2016.	05.	28.	
 

36

 

ERŐS	KÍSÉRTÉS	IDEJÉN:	
Jézusom dicsőséges Szent Vére, ments meg,  

szabadíts meg, és óvj meg az elbukástól e kísértésben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ	ENGESZTELŐK	IMÁJA	
 

Uram!  Adj  nekem  erőt,  hogy  duplán  szerethessek 

mindazok  helyett,  akik  Téged  nem  szeretnek  eléggé; 

hogy duplán hűséges legyek Hozzád mindazok helyett, 

akik megszegték a Hozzád való hűséget; hogy szívesen 

hordozzam Utánad azokért is a keresztet, akik eldobták 

azt. Ámen. 


