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Előszó

Ez a könyv csodákról szól! Azokat a keresztényeket, akik az értclenm:
alapozzák hitüket, sokkolni fogja. Ezért ne vegyék a kezükbe!
Azokat, akik csak fél szívvel hisznek, meg fogja döbbenteni. Sőt félni
fognak attól, hogy az evangélium igaz, hogy Jézus él, és itt van közöttünk!
Ezért őket is óvom ettől a könyvtől!
Azokat pedig, akik egész szívükkel vágyakoznak az élő Isten után,akik
készek elfogadni szeretetét, akik hisznek jelenlétében és hatalmában, leírha tatlan örömmel fogja eltölteni mindaz, amit olvasni fognak ebben a könyvben! Amikor 1990.október 5-én Linzben misézett Tardif atya, személyesen
láttam -a magyar zarándokokkal együtt-, aminta betegek egymás után meggyógyultak. Amit ebben a könyvben olvasnak, az mind valóság!
Már az is egy kis csodának köszönhető, hogy ez a könyv magyarul megjelenhetett! A kiadás jogdíja nagy összeget tett ki. Szinte lehetetlenné vált.
hogy magyarul valaha is megjelenjen! Mikor már kezdtem lemondani min denről, a templom melletti folyosón megszólított egy hölgy: - „ Hol lehet
angol nyelven gyónni?" Tolmácson keresztül megkérdeztem: - „ Melyik országból jött?" - „Mexikóból!" - hangzott a válasz. - „Benne van-e a karizmatikus megújulásban?" -„Igen" - „Ismeri-eTardif atyát?" - ,,Azőimacsoport 
jában voltam több évig, együttműködve vele a betegek gyógyulásáért!" Alig
tudtam szólni a meglepetéstől. Az Úr ideküldött egy testvért Mexikóból ,
hogy segítséget nyújtson! Mert az rögtön világos lett előttem, hogy az ő s ze 
mélye összefügg ennek a könyvnek a kiadásával.
Hamor Gayosso Reyes vegyészmérnöknő - akinek ezúton mondok köszönetet - három hónapig tartózkodott Budapesten. Sokat mesélt a mexikói
katolikusok elkötelezettségéről. Elutazása előtt nagylelkűen felajánlotta a
könyv jogdíjának kifizetését.
Ez is mutatja, hogy az Úr előtt nincsenek lehetetlenek. Ha kell. a Föld
másik feléről is elhoz valakit, hogy terve megvalósuljon! Dicsőség legyen az
Úrnak, végtelen jóságáért!

Katona István
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Ajánlás
Amit láttunk és hallottunk, azt nem lehet elhallgatni és eltitkolni. Mél tányos, jogos és szükséges is felemelni szavunkat és hirdetni az egész világ
előtt azokat a csodás eseményeket és történéseket, amelyeket az Úr végbevitt
közöttünk.
Ezek a sorok Isten kegyelmi működésének dícséretéről szólnak mindazok életében, akik megkapták Istentől a megtérés kegyelmét ilyen vagy
olyan formában az evangélizáció szolgálatának folyamán, amelyet jelek, csodák és gyógyulások kísértek.
Ez tulajdonképpen nem is könyv, hanem egy hosszú tanúságtétel. -Az
evangéliumot előbb hirdették és megélték, mielőtt leírták volna. Ezen oldalak
mögött ott áll annak föltárulkozása, aki az örömhírt hirdeti, úgy lüktet, mint
a szív, és szinte már-már felfoghatjuk a hangot, ... de elsősorban Jézus Krisztussal találkozhatunk. aki maga az evangélium. aki tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz. - Ezeknek az oldalaknak a középpontjában Ö áll. - Emiliano atya
pedignem más, mint a virágvasárnap kis csacsi ja, aki lehetőséget kapott arra,
hogy Jézust hordozza az öt világrészen keresztül. - És mint a kis Betfage
csacsi ja, hol Tahiti virágfüzéreit kapja, hol pedig börtön vagy üldöztetés az
osztályrésze, mint pl. Kongóban. -Ami itt valamit is számít, az nem a korsó,
nem az agyagedény, hanem a kincs, amely benne rejlik, vagyis Jézus Krisztus.
Nem gyakorlati kézikönyvet veszünk a kezünkbe, amely alapján megtanulhatunk imádkozni a betegekért, hanem tanúságtévő dokumentumot,
hogy Istenünk ma is meggyógyítja beteg gyermekeit. - Ez nem is gyógyító
könyv, hanem az evangélizáció maga. - Kiáltás, amely felszáll a magasba.
reménységgel töltve el mindazokat, akik merik hinni és remélni, hogy Jézus
nemcsak meghalt értük a keresztfán, hanem Ö maga az, aki fel támadt, ennek
következtében ma is él, tehát minden lehetséges.
Miért lenne az meglepő, hogy a mi Istenünk csodákat tesz, amikor Ö
csodálatraméltó Isten?
Egyszóval ezeknek az oldalaknak a legkevésbé sincs szükségük bevezetésre vagy ajánló sorokra.
D.F.

Mexikó, 1983. június 24.
-9 -
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1. TUBERKULÓZIS
197 3-ban én voltam a Sacré Coeur szerzetes közösség tartományfő
nöke és a Dominikai Köztársaságban éltem. Sokat dolgoztam, amíg az országban missziós tevékenységet folytattam: 16 éven keresztül visszaéltem az
egészségemmel. Ezalatt az idő alatt sok időt fordítottam missziós létesítmények fölépítésére, amelyek nagy anyagi gondokkal jártak. Kápolnákat, papi
szemináriumokat vagy kulturközpontokat építettem, hitoktatásra alkalmas
házakat létesítettem stb. A pénzt mindig annak érdekében kerestem, hogy
házakat építsek, vagy biztosítsam az élelmet papnövendékeim számára. Az Úr megengedte, hogy ezt a tevékeny életmódot folytassam éveken keresztül, de a megerőltető, túlhajszolt munka következtében beteg lettem. - 197 3.
június 14-én a keresztény családok mozgalmának egyik összejövetelén már
nagyon rosszul éreztem magam. Rögtön beszállítottak az Országos Egészségügyi Központba. Annyira rosszul voltam, hogy azt hittem, a reggelt sem
érem meg. Meg voltam győződve arról, hogy nagyon gyorsan megfogok halni.
A halálról gyakran elmélkedtem, de közvetlen közelről csak most kerültem
vele kapcsolatba, és ez egy cseppet sem volt ínyemre.
Az orvosok igen pontos diagnózist készítettek rólam, és megállapí tolták,
hogy heveny tüdővészben szenvedek. - Látva, hogy ilyen beteg lettem, arra
gondoltam, hogy visszamegyek Kanadába (Quebeckbe), a hazámba, ahol csa ládom is él. Olyan gyönge voltam azonban, hogy szándékomat nem tudtam
azonnal megvalósítani. Két hetet kellett várakoznom, amíg a megfelelő
gyógyszerekkel fölerősítettek, hogy legalább annyi erőm legyen, hogy haza utazzak. Kanadában elmentem egy szakrendelőbe, ahol az orvosok újfent
megvizsgáltak annak érdekében, hogy megállapítsák a betegség természetét.
A július vizsgálatokkal telt el. Biopszia, röntgen stb. Mindezek a vizsgálatok
most má'r tudományosan megerősítették, hogy a kialakult heveny tüdővész
súlyos károsodásokat okozott mindkét tüdőmben . Hogy egy kis bátorságot
adjanak, azt mondták: egy évig tartó kezelés és pihenés után haza térhetek.
Az egyik nap két különös látogató jött hozzám. Először jött egy pap, aki
a „Notre Dame" című folyóiratot szerkesztette. Kérte beleegyezésemet,
hogy lefényképezhessen a betegágyon, az egyik cikkéhez, amelynek címe:
„Hogyan éli át betegségét?" Alig vett tőlem búcsút, amikor belépett öt világi
személy, akik a karizmatikus megújulás tagjai voltak. Dominkai Köztársaságban sokat tréfálkoz.tam a megújulással kapcsolatban. Azt állítottam,
hogy Latin-Amerikában nem a nyelvek adományára, hanem az emberi fejlő-
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dés elősegítésére van szükség, és íme, most éppen ők jöttek el imádkozni
értem, ami őszintén szólva nem nagyon érdekelt engem.
Két dologért jöttek imádkozni. Először azért, hogy fogadjam el a betegséget, másodszor azért, hogy nyerjem vissza az egészségemet. Mint misszionárius, sőt mint egy szerzetesközösség tartományfőnöke, úgy gondoltam,
nem lenne épületes dolog, ha visszautasítanám imáikat. őszintén meg kell
azonban mondanom, hogy ezt egyáltalán nem meggyőződésből tettem, hanem inkább jólneveltségem miatt fogadtam el az imát. Nem hittem, hogy
valamilyen egyszerű ima vissza fogja adni az egészségemet.
Ők nagy meggyőződéssel ezt mondták nekem:

- „Mi most azt fogjuk tenni veled, amit az evangélium ír: „ ... betegekre
teszik a kezüket és azok meggyógyulnak" (Mk 16,18). Ezért fogunk most
imádkozni, és bízzál benne, az Ur megfog téged gyógyítani."
Ekkor rögtön egész közel léptek a székhez, ahol ültem, és fölém tették a
kezüket. Ami engem illet, ehhez még hasonlót sem láttam és nem tetszett a
dolog. Nevetségesnek éreztem magam a kezük alatt, és azon is bosszankodtam, hogy akik a folyosón jöttek-mentek, mindezt Iá tha tták a nyitva maradt
ajtón keresztül.
Ekkor, félbeszakítottam az imát, és a következőt indítványoztam:
- „Kérhetném, hogy csukják be az ajtót?!"
- „Igen, Atyám, miért ne", -válaszolták.
Becsukták az ajtót, Jézus azonban már belépett a helyiségbe. Ima közben
igen erős forróságot éreztem a tüdőmben. Már arra gondoltam, hogy a tüdő
bajnak egy újabb krízise következett el, és most megfogok halni. De ez Jézus
szeretetének melege volt, és elöntötte egész valómat, ho~ymeggyógyítsa beteg tüdőmet. Az ima alatt hangzott el a prófécia. Az Ur így szólt hozzám:
„Belőled lesz az én szeretetem tanú ja". És az élő Jézus visszaadta életemet,
az életet nemcsak a tüdőmnek, hanem papi hivatásomnak és egész lényemnek is. Három vagy négy nap múlva már tökéletesen jól éreztem magam.
Megnőtt az étvágyam, nagyon jól aludtam, és nem éreztem semmiféle fájdalmat. Az orvosok pedig készen álltak arra, hogy azonnal megkezdjék a gyógykezelést. De egyetlen orvosság sem felelt meg annak a betegségnek, amelyet
megállapítottak. Ekkor speciális injekciókat alkalmaztak, mint az olyan betegeknél, akiknek nem normális a szervezetük, de ekkor sem jelentkeztek a
megfelelő reakciók. Nagyon jól éreztem magam és szerettem volna hazatérni.
Ennek ellenére arra kényszerítettek, hogy marad jak a kórházban, mivel mindenütt a tüdőbajt keresték, amely úgy látszik, megszökött tőlük és így nem is
találhatták sehol. A hónap végén, számos vizsgálat és analízis után a főorvos
így szólt hozzám:
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- ,,Atyám, menjen haza. Ön tökéletesen meggyógyult, de ez teljes mértékben ellentétben áll a mi orvosi elméletünkkel. Nem tudjuk, mi történt."
Majd vállát vonva hozzátette:
- ,,Atyám, ön egyedülálló eset ebben a kórházban."
-,,A szerzetesközösségben is", - válaszoltam nevetve.
Tehát kijöttem a kórházból, orvosi receptek, orvosságok és injekciók
nélkül. Amikor hazaértem, mindössze 50 kilót nyomtam. A kórház, mely meg
akarta gyógyítani a tüdőba joma t, csonttá és bőrré sován yí to tt. Két hét múlva
megjelent a „Notre Dame" című újság 8. száma. Az 5. oldalon pillantottam
meg kórházi fényképemet, a híres széken ültem szondákkal, szomorú arccal
és elgondolkodó arckifejezéssel. A fénykép alján ez a néhány sor: ,,A betegnek meg kell tanulnia együttélni betegségével, meg kell szoknia a két értelmű
célzásokat és az indiszkrét kérdéseket is ... és természetesen a barátokat, akik
többé nem a megszokott módon néznek rá."
Az Úr meggyógyított. Az egészségem azonban még mindig nagyon bi zonytalannak tűnt előttem. Az bizonyos, hogy a hitem rendkívül kicsi lehetett, talán ha elérte a mustármag méreteit. Ennek ellenére az Isten oly hatal masnak látszott, hogy észre se vette azén kicsinységemet. Ilyen a mi Istenünk.
Ha tőlünk függne, tulajdonképpen nem lehetne Isten. Ezen az úton a saját
testemben és véremben kaptam meg az első alapvető leckét és tanítást, hogy
miben kell közreműködnünk az eredményes gyógyulási folyamat érdekében.
Az Úr meggyógyít„minket és mi meggyógyulhatunk azzal a hittel, amellyel
rendelkezünk. Es 0 nem is kér többet tőlünk. Csupán ennyit!
Szeptember 15-én résztvettem életem első karizmatikus imaösszejövetelén. Nem tudtam, hogy mi is az tulajdonképpen, de elmentem, mert meggyógyultam, és azok, akik értem imádkoztak, felkértek, hogy tegyek tanúsá got a gyógyulásom ró!.
Szeptemberben már elkezdtem egy kicsit dolgozgatni, és írtam az elöl járómnak: adjon engedélyt, hogy azt az évet, melyet kórházban kellene töltenem, a kanadai és egyesült államokbeli karizmatikus közösségek tanulmányozására fordíthassarn. Ö ehhez beleegyezését adta, én pedig ellátogattam Québec, Pittsburg, Notre-Dame és Arizona legjelentősebb központjai ba.
Emlékszem egy napra, amikor unokahúgommal és az egyik barátommal
Los Angelesben voltam és misét mondtam. Miután felolvastam az evangéliumot franciául, néhány magyarázó szót szerettem volna hozzáfűzni, ekkor
azonban valami különös dolog történt velem. Egyszer csak éreztem, hogy
arcom elzsibbad, és elkezdtem szavakat mondani, amelyeket nem értettem.
- 13 -

Ezek nem voltak sem francia, sem angol, sem spanyol szavak. Amikor pedig
befejeztem, meglepetésemben felkiáltottam:
- „Nehogy azt mondjátok, hogy megkaptam a nyelvek adományát! "
- „Pedig erről van szó, kedves nagybátyám", - válaszolt az unokahú gom, „te nyelveken beszéltél." - Én annyit gúnyolódtam a nyelvek adomá nya felett, s íme az Úr most nekem is megadta, hogy nyelveken prédikáljak!
Így történt, hogy felfedeztem az Úrnak ezt a csodálatos. szép adományát.

- 14 -

II. NAGUA ÉS PIMENTEL
A. Nagua
Ez után az év után, amelyet kórházban kellett volna töltenem, visszatértem a Dominikai Köztársaságba. Elöljáróm elküldött Nagua város egyik egyházközségébe.
Érkezésem után gyűlésre hívtam össze az egyházközségből mintegy
negyven személyt azért, hogy tanúságot tegyek a gyógyulásomról. Még emlékszem, hogy a betegeket előre hívtam, hogy imádkozhassak értük. A legna gyobb meglepetésemre több volt a beteg, mint az egészséges ember. Ezen az
éjszakán az Ur két beteget meggyógyított. A gyülekezetből szinte kirobbant
az öröm. Azok, akik meggyógyultak, mindenütt tanúságot tettek gyógyulásukról.
Így csendesen, szinte észrevétlenül megkezdődött egy történet, amelyről
senki sem gondolta, hogy oly csodálatos lesz. A gyógyulások, amelyeket az Úr
művelt, olyanná tették a kis közösségünket, mintha valamilyen bankettet
rendeztek volna a mennyek országában. A meghívottak között voltak sánták,
süketek, némák, és ott voltak a szegénysorsúak. És az Úr hétről-hétre meggyógyította a betegeket. ·Augusztusban meggyógyult Sára, aki méhrákban
szenvedett. Az állapotát reménytelennek ítélték és lemondtak róla, így a
kórházat is elhagyta, hogy otthon halhasson meg. Elhozták az össze jövetelre,
és amikor a betegekért imádkoztunk, heves forróságot érzett a hasüregében,
és sírni kezdett. Csak lassan-lassan kezdte érezni, hogy betegsége megszűnt.
Két hét múlva teljesen gyógyultan jött vissza az imacsoporthoz, de úgy, hogy
magával hozta halotti leplét és azokat a ruhadarabokat, amelyeket a gyermekei vásároltak temetéséhez. Ekkor számos ember volt jelen. Mindenki kitörő
örömmel énekelt és szívből magasztalták az Istent. A gyógyulások és a csodás
jelenségek között zokogásban törtek ki. Ezek a boldogság könnyei voltak, és
ország-világ előtt elmondták, hogy mik is történtek az egyházközségben.
Az ilyen összejövetelek nyomán, amelyek oly boldogok és oly szépek
voltak, néhány pap gúnyos tréfát engedett meg magának: „Émiliano atya
kigyógyult a tüdőbajból, sajnos azonban most a feje lett beteg." Mivel megkaptam a nyelvek adományát és bíztam Krisztus gyógyító hatalmában, azt
állították, hogy bolond lettem.
- 15 -

Az Úr azt mondta nekünk az egyik próféciájában: „Én vagyok az, aki
dolgozom a békében, az én békémet hagyom nektek. Legyetek a béke követei.
A Lelkemet rátok árasztom. Ez egy mindent emésztő láng, amely az egész
várost elárasztja. Nyissátok ki szemeteket, mert jeleket és csodákat fogtok
látni, amelyeket sokan szeretnének ugyan látni, de nem látják. -Én vagyok
az, aki ezt mond ja, és én, aki ezeket véghez is viszi."
Abban bizonyosak voltunk, hogy az Úr műve előtt állunk. A csodák és a
rendkívüli események mindig oly számosak voltak, hogy ismétlődéseiket
még számolni sem lehetett. A házaspárok, akik azelőtt vadházasságban éltek,
most törvényes házasságot kötöttek. Fiatal emberek szabadultak meg a kábítószer és az alkohol szenvedélyétől. Ez volt a csodálatos halfogás.Miután már
régen kivetettem a hálót, az Úr most megtöltötte, de annyira, hogy már azt
képzeltem, a bárka el fog süllyedni. (Luk. 5,8).
Jézus szakadatlanul szabadította fel népét a rabszolgaság láncaiból. Fiatalok, akik többet már nem érdeklődtek az Egyház és a hit iránt, most váratlanul elkezdték ezt a hitet élni. És ki is nyilvánították, hogy Jézus az ő szabadítójuk. Az egyik lelkigyakorlatos házban, az Eucharisztia ünneplése közben
Jézushoz imádkoztunk a betegekért és azután a könyörgések következtek. Az
első prófécia a következőképpen hangzott: „Jelen van itt egy asszony, aki
most kezd gyógyulni súlyos rákbetegségéből. - Erős forróságot érez a hasüregében."
Én folytattam az imát és következtek más próféciák, amelyeket tanúságtételek erősítettek meg. Közben senki sem válaszolt az első próféciára. Másnap odajött egy asszony a mikrofonhoz és mindenki előtt kijelentette:
„Talán meglepi önöket az, hogy itt látnak engem. Én egy bűnös asszony
vagyok, egy utcanő, sok éven át prostituált voltam. Tegnap el jöttem a gyógyító misére, azonban életmódom miatt szégyelltem ide belépni és kint maradtam, kissé távol, megállva a kerítés mögött. Rákom volt. Két operáción estem
át, de a betegség terjedését nem tudták megállítani. Amikor azonban az atya
azt mondta, hogy az egyik asszony most kezd gyógyulni rákos betegségéből,
éreztem, hogy ez én vagyok."
És az Úr meggyógyította nemcsak a testi rákot, hanem a lélek betegségére is gyógyszert nyújtott. Az asszony megbánta bűneit, és rákövetkező nap
meg is áldozott. Amikor Iá t tam, hogy megáldozik és az öröm pír ja megjelenik
az arcán a boldogság könnyeivel, eszembe jutott a tékozló fiú esete, akinek
apja a hazatérés örömére nagy lakomát csapott. - Befogadta az Isten Bárányát, aki elveszi a világ bűneit, megtisztította a lelkét és megváltoztatta az
életét. Elhagyta a bordélyházat, hogy tanúságot tegyen az embereknek,
könnyekkel a szemében.
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„Nem azért jöttem, hogy elmondjam Önöknek, felhagytam a bűnös élet móddal: Csupán azt akartam elmondani, hogy az én barátom Jézus, megbocsátott nekem és meg is változtatta az életemet."
Majd ezekután elmesélte a gyógyulását és a megtérését. Később engedélyt kért arra, hogy imacsoportot hozhasson létre a bordélyházban. Minden
hétfőn zárva maradtak az ajtók a bűn előtt, hogy azokat megnyissák Jézus
Szívének. Ekkor imádkoztak, a Szentírásról beszélgettek és énekeltek.
Az Úr még mindig nem fejezte be művét. Egy esztendő múlva lelkigyakorlatot szerveztem a város 47 prostituáltja számára. Itt láttam és tapasztaltam, hogy Isten irgalma milyen nagy hatalom. Volt bűnbánat, megtérés és
nyilvános hitvallás. 27 nő felhagyott korábbi életével és a legújabb információim alapján 21 állhatatosan kitart az Úr útján.Néhányan hitoktatók lettek,
ismét mások jobban szerették az imacsoportokat, tanúbizonyságot téve arról
a nagyszerű tényről, hogy Isten irgalmas szeretete őket teljesen megváltoztatta. Mariano Pérez utcájának 21 nyilvánosházából csupán 4 maradt meg.
Az imacsoportok tagjai rendszeresen ellátogattak oda imádkozni, az Úr ezeket is átalakította.
Meg kell említenünk egy másik esetet is azokról, akikről Jézus azt mondta, hogy az Isten országában meg fogják előzni az írástudókat és a farizeusokat. Dianát is megérintette Isten szeretete, és fel is ajánlotta magát az Úrnak.
Ennek ellenére maga a felépülés és a gyógyulás lassúnak és fájdalmasnak
bizonyult. Vissza is esett korábbi bűnös szokásai közé, főleg anyagi okok
miatt. Amikor pedig eltávolodott az Úrtól, Ö így szólt hozzá. „Diana, aki az
én utamat követi, az a világosságot követi, és nem is hiányzik neki semmije
sem." Így ő is véglegesen megbánta bűneit és visszatért az Úrhoz. Maga is
hitoktató lett, és ma már nagy erővel tesz tanúbizonyságot a lelkigyakorlatok
alatt az Úr kegyelméről. Az egyik evangélizációs csoportnak lett a tagja, és
igen sok pap szeretne olyan hatékonyan beszélni, ahogyan ő tesz tanúságot az
új és megváltozott életről Jézus Krisztusban. A hivatalos statisztikai kimutatásokat tekintve Naguában mintegy 500 bordélyház volt. Több mint 80%-uk
bezárta kapuit. Nem tért meg valamennyi lány, de valamennyit megérintette
az élő Jézus Krisztusnak az üzenete.
Ezeknek a házaknak a legtöbbje, amelyek hajdan a bűn és az önzés melegágyai voltak, most az imacsoportok házai lettek. A változás oly határozott
és egyértelmű volt, hogy az emberek így beszéltek:
„Nagua valamikor a prostituáltak városa volt, most azonban az ima városa lett."
Ma már bátran mondhatjuk, hogy Naguában nincsen olyan utca, amelyben ne volna imacsoport. Ezek a csoportok voltak azok, amelyek evangelizál - 17 -

lak, hirdették az Igét és az embereket személyes találkozásra vezették az él ií
Jézus Krisztussal.
Nagua esete jól bizonyítja, hogy napjainkban milyen nagy a jelentősége
az evangelizáció karizmájának. Mert végeredményben ez egyáltalán nem
valami jelentéktelen díszítő elem, hanem egy igen fontos kiizvetítö eszköz.
Vannak emberek, akik visszautasítják a karizmákat, azt hangoztatva, hogy
ezek tulajdonképpen nem is fontosak. Csak Nagua esetére kívánok emlékeztetni, amely várost szinte felrázta az evangélium és elvesztette a „prostitúció
városa" címet, ami annak köszönhető, hogy a prostitúció teljes mértékben
visszafejlődött . Ez a folyamat egy olyan asszony érdeme, aki mint bűnbánó
Magdolna, követte Jézust az útján, majd az Úr tanúja lett. - Hogy miért?
Mivel kigyógyult rák betegségéből. Egy szegényes kis fizikai gyógyulás mélyreható szociális átalakulást vont maga után. És így történhetett meg az, hogy
létrejöhetett Isten országa a szinte apró és egyszerű eseményeken át, mint
egy kis mustármag, amely csírázásnak indul és meghozza bőséges termését.
De egyáltalán kik vagyunk mi emberek, hogy semmibe vesszük Isten útjait?
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B. Pimentel
Boldog voltam Nagua városában, jól együtt tudtam működni az imacsoportokkal, de a Szenti élek egy igen nagy meglepetést készített elö számomra,
amely máshová szólított. Isten útjai különböznek a mi útjainktól (lz. 55,8)
azonban sokkal jobbak, mint amilyeneket egyáltalán kérhetünk, vagy akár el
is képzelhetünk (Efezus 3,20). A provinciális atya felkért, hogy helyettesít sek egy papot néhány hétig, aki most akar elmenni évi rendes szabadságára.
őszintén be kell vallanom, hogy igen sok fájdalommal és bánattal hagytam el
Naguát. Mi szeretnénk mindig bebiztosítani magunkat és javainkat ott, ahol
vagyunk, és ezzel megakadályozzuk, hogy a Lélek meglepetései megérintsenek bennünket. A Lélekben való élet állandó lemondás, amely abból áll, hogy
azlstendolgaitnesajátítsukki,ésezamegállapításmégarraisérvényes,amit
úgy szoktunk hívni, hogy a „mi szolgálatunk". Bennünket az öröklét zarán dokainak kell hogy tekintsenek, akik mindig ideiglenesen felvert sátrak alatt
pihenik ki fáradalmaikat, és mindig készen állnak arra, hogy returjegyek
nélkül utazzanak bárhová.
Ezért van az, hogy amikor semmivel nem rendelkezünk, akkor vagyunk
képesek mindenre. 1974 június 10-én megérkeztem az új rendeltetési helyemre: Pimentelre. Ez egy nagyon barátságos városka, amely az ország középpontjában fekszik, igen termékeny síkságon, amely rendkívül gazdag
rizsben, burgonyában, kakaóban, narancsban, amit a Cuaba folyó bö vizének
köszönheti. A városkán csupán egyetlen út vezetett keresztül, amely nem is
volt kikövezve és amelyen szamarak, lovak és idönként egy-egy gépkocsi és
autóbusz is végighaladt. Az ország zászló ja büszkén lobogott a városházán, és
tisztelgésre emelték karcsú ágaikat a köztéren díszelgö pálmafák és a csodálatos akácfák.
A másik oldalon helyezkedett el a Keresztelö Szt. Jánosról elnevezett
plébánia. Elnevezése eszembe juttatta tulajdonképpeni küldetésemet, amely
egyben valamennyi ember küldetése is, akik az evangélium szellemében él nek, hogy csak elöfutár vagyok, aki elökészí ti az u lat a Megváltó érkezéséhez.
A Lélek, amely ide vezetett, azt kivánta, hogy a feltámadt Krisztus világosságát hordozzam, legyek az Ő tanúja. Ahogy megérkeztem, tüstént el mentem a plébános atyához, aki éppen akkor csatolta be böröndjét. Csak
annyi engedélyt kértem'töle, hogy egy kis megújulási imacsoportot szervezhessek, mert én ima nélkül képtelen vagyok tevékenykedni.
Ez azonban nem nagyon tetszett neki, mert félt töle.
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Nem utasította vissza tervemet. mert végeredményben éit akartam hc
lyettesíteni, hogy megkezdhesse a szabadságát. dc így s1ólt hozzám
„J ó, rendben van, szervezz csoportot. azonban karizma nélkiil tedd ."
„Jó, válaszoltam, dea karizmát nem·én adom. Ez a Szentlélek adománya .
Abban az esetben, ha a te híveidnek Ö meg kívánja adni a karizmát, én mit
tehetek?"
„Tegyél amit jónak látsz" - válaszolta és elsietett.
Ebben az esztendőben a nyár rendkívül meleg volt, mintha előre jelezte
volna a Lelket, amely bennünket el fog árasztani . Az, aki nem hiszi, hogy mi
hordozói voltunk az élő Krisztusnak, aki ma is csodákkal halmoz cl minket.
nem kell, hogy olvassa a következő oldalakat, mert azok szinte hihetetlennek
tűnnek .

a) Az

első

összejövetel

Az első vasárnapi mise alatt meghívtam az embereket egy, a karizmati kus megújulásról szóló imaösszejövetelre, és megígértem nekik. hogy elme sélem gyógyulásom történetét. Kétszáz ember vett részt ezen az összejövete len, azonban ezeknek az embereknek akkora hitük volt, hogy ezen az estén
elhoztak egy béna és magatehetetlen embert is a hordágyá n. Szerencsétlen nek a gerincoszlopa repedt meg. és így nem is tudott járni közel 5 és fél évc.
Amikor megpillantottam ezeket az embereket, amint a beteggel együtt köze lednek, arra gondoltam, hát ez bizony igen merész cselekedet volt, azonban
tüstén eszembe jutott az a másik négy, akik béna barátjukat hozták el Jézus
elé (Márk. 2, 1- 12). lmádkoztunk érte, majd kértük az Urat, hogy szent sebeinek hatalmával ezt a béna és magatehetetlen embert gyógyítsa meg. A férfit
ekkor hatalmas verejtékezés lepte el. majd heves reszketésbe kezdett. Arra
gondoltam, hogy amikor az Úr engem gyógyított meg, én is éreztem ezt a
hatalmas és mindent elöntő forróságot. Ekkor így szóltam a beteg emberhe1:
,,Az Úr meg fog téged gyógyítani. kelj fel Jézus nevében."
Odanyújtottam kezemet, és ekkor ő igen meglepetten rámnézett. Nag_\
felemelkedett és lassan-lassan járni kezdett.

erőfeszítéssel

„Folytasd a járást Jézus nevében téged."

kiáltottam -

az Úr mcggyóg_\lt

Tett egy lépést, majd közvetlenül utána egy másikat. Közelebb lépett a1
Oltáriszentséghez és sírva adott hálát Istennek. Minden ember magasztalta
az Urat, és ugyanakkor az, aki meggyógyult, elment és magával vitte a hordá gyát. Ezen a napon tíz másik személy is.gyógyultan távozhatott Jé111s Kris1 -
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tus szeretete által. És az emberek milyen szomjasak voltak az imára! Jiittck
és egyre jöttek, kérve, hogy tanítsuk meg őket is imádkozni. Mint Jézusn ak .
nekünk kellett őket tanítani, velük együtt kellett imádkozni. Nem t11dt11k
figyelmen kívül hagyni ezt a csodálatos és nagyszerű alkalmat. Ha kevesebbet
beszélnénk az Úrról és többet beszélnénk Vele, milyen gyorsan megvál 10111 ;1
a világ. Bizonyára az Úr szereti, ha beszélünk róla, azonban sokkal jobhar1
szereti, ha Vele beszélgetünk.

b) Második összejövetel
A következő hétnek a szerdáján, mintegy 30.0 0 ember gyűlt össze. Ezen
azestén,azösszejöveteltmár az utcán tartottuk, mivel a templom nem tudott
minden embert befogadni. Arra nem volt lehetőség, hogy ennyi emberrel
imacsoportot szervezzünk, ezért mintegy félórás prédikációt tartottam, mi előtt misét mondtam volna a betegekért. Volt a tömegben egy asszony, né\
szerint Mercedes Dominguez. 10 év óta vak volt és az ima alatt, a szeménél
valamilyen jeges érintést érzett. Hazatért, igen feldúlt állapotban, és minden ki előtt hangoztatta, hogy egy kissé már lát. Másnap, ahogy felébredt már
teljesen meggyógyult. Az Úr megnyitotta szemét, és az asszony imára nyitot ta ajkát tanúbizonyságot téve mindenhol csodálatos gyógyulásáról. amely
rendkívül nagy hatást gyakorolt~ helybéli lakosokra.

e) Harmadik összejövetel
Tessék most elképzelni, hogy mi történt ezen a harmadik héten. Elmen tünk a parkba, ki a szabadba hirdetni Isten dicsőségét. Most minden olyan
volt, mint amikor Jézus megérkezett Kafarnaumba, vagy BethszaiJa városá ba. Maga az élő Jézus érkezett el hozzánk, kis Falunkba.
A park kezdett hasonlítani Beteszda medencéjéhez, amely tele volt bete gekkel, vakokkal, sántákkal vagy bénákkal. mind a gyógyulásra várva. (János
5,1-4.)
Beteszda volt a „kegyelem háza".
Pimentel a legkisebb falvak egyike, most az Isten által kiválasztott helységek egyike lett, hogy rajta keresztül mutassa meg végtelen irgalmát. A
gyógyítás adománya Isten irgalmának bizonyítéka. Ezen az estén még 7000 nél is több ember jött össze. Megint ugyanazt a tevékenységet és gyakori a tol
folytattuk. HirdettükJézusszerete,tét, Öt, aki egyházában él. és szünet nélkül
kimutatja jelei és meg nem szűnő csodái útján, hogy köztünk van és kö1tünk
él.

.2l

Bemutattuk a IIMsét, és az Úr újra megkezdte a betegek gyógyítását. most
már minden szinte túláradó bőségben és mérték né~! jutott kifejezésre.
Mint a kánai mennyegzőn, amikor az Úr átváltoztatta a vizet borrá; annyi
maradt, hogy egy második mennyegzőre is elég lett volna. A.mikor kérünk tőle
valamit, Ö mindent megad nekünk, mert hatalma végtelen, csakúgy, mint a
szeretete. Nemcsak két vagy három személyt gyógyított meg, hanem egész
sor beteg ember meggyógyult. A.mi a rendőröket illeti, azok szinte már
bosszankodtak, mert meghosszabbított szolgálatot kellett vállalniuk, hogy
tudjákirányítaniaroppantnagyforgalmat,amelymár-mármegoldhatatlannak tűnt a kis falu szerény kereteihez képest. Amikor pedig a közrendőrök
magát a rendőrfőnököt kérték fel arra, hogy tiltsa be ezeket az összejöveteleket, ő csupán széttárta karját és mosolyogva ennyit válaszolt:
„Én magam is be szerettem volna ezeket tiltani, de a feleségem is meggyógyult az egyik ilyen összejövetelen."
Tizenkét esztendeig be~eg volt. Azután megérintette Isten szeretete.
Néhány nap múlva a házasság szentségét is felvették. Mivel pedig az Úr
már ugyis mindent előre elrendezett, ahelyett, hogy ezeket az össze jöveteleket betiltották volna, a rendőrség még további 18 rendőrt odavezényelt, hogy
az összejövetelek után szervezzék és irányítsák a közlekedést.

d) A negyedik összejövetel
Így érkezett el július 9-e, a Dominikai Köztársaságba érkezésem évfordulója. 9 órától kezdve jöttek és jöttek az emberek, egyesek autóbuszokkal,
mások kisebb teherkocsikkal.Jöttek az ország minden vidékéről és tartományából. Maguk a taxisofőrök csinálták nekünk a legnagyobb nyilvánosságot
és hírverést, hiszen ez számukra is rendkívül előnyös volt. Délutánra már
mintegy 20 OOO ember jött össze és imádkozott.
Ennél az összejövetelnél már olyan sokan voltak, hogy a lapos tetőn kellett az oltárt és a hangszórókat felállítani. És tudják, hogy Isten hogyan vett
elégtételt a rendőrségtől, akik be szerették volna tiltani ezeket az összejöveteleket? Ezen az estén meggyógyult az egyik rendőr, aki agyvérzésben szenvedett és ennek következtében a fél oldala lebénult. Ettől a pillanattól kezdve
már valamennyi rendőr a mi oldalunkon állt és minket támogatott. Az a
módszer, ahogyan Isten véget vetett ennek a problémának jobb volt, mint
amilyet mi választhattunk volna.
Volt egy már 16 esztendeje süket asszony, akit mindenki ismert a faluban, és most teljesen gyógyultan távozhatott. Először egész enyhe fülzúgást
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észlelt, később tökélesetesen jól hallotta a prédikációt. Másnap pedig elmcn 1
a piacra, és ekkor az egyik eladó így szólt társához.
,,Íme a süket asszony, kissé tréfáljuk meg, mozgassuk a szánkat és közben
egyetlen szót se ejtsünk ki."
Meghallotta az asszony ezeket a szavakat és boldogan így válaszolt:
„Nem uraim, én nem vagyok többé süket, mert Krisztus tegnap este meggyógyított."
Ezzel nemcsak a gyógyulásáról tett tanúbizonyságot, hanem Isten csodálatos hatalmáról is.
Volt egy férfi is, aki csak négykézláb tudott csúszkálni és ezen a napon
szintén meggyógyult. Bőségesen voltak gyógyuláso_k és a csodák özönével
lehetett számolnunk. Valamennyien láttuk mindezt. Közvetlen közelről
megéltük az evangéliumot. A feltámadt Jézus volt az, aki közöttünk járt,
megmentve választott népét. És ezen azé jszakán több száz gyógyulás történ l
a tanúságtevők száma szerint, akik mindent elmondtak a nyilvánosság előtt.

e) Ötödik összejövetel
Ami pedig az ötödik össze jövetelt illeti, a hangosító berendezésünk elégtelennek bizonyult. A rendőrség számításokat végzet l, hogy egyáltalán fel becsülhesse ezt a sokaságot és a négyzetmétereket vették alapul. 42 OOO ember
vett részt ezen a találkozón.Jöttek mindenhonnan zarándokok, Puerto Ricoból, Haitiból, de az ország valamennyi parókiája és egyházközsége is elküld te
híveit.Az u teák tele voltak, a tetők zsúfolásig rakva emberekkel, a kis utcákon
pedig elakadt a forgalom, mert összetorlódtak az autóbuszok, a gépkocsik és
a különféle kisebb tehergépjárművek.
Az emberek ilyen nagy számban jöttek csupán azért, mert az Úr Jézus
még nem változtatta meg munkamódszereit. Miközben hatékonyabb pasztorációs megoldásokat igyekszünk találni, amelyek jobban megfeleinek és jobban összhangban vannak a mai időkkel, az Úr járja a saját ~.tját: vé_gigjárta
Galileát, meggyógyítva a betegeket, és a sokaság követte Ot, az Ur pedig
beszélt az embereknek az Üdvösség Örömhíréről. (Luk 6, 17-18.) Ma is
ugyanígy csinálja. Ö az, aki meggyógyítja a betegeket, az emberek ezrével
jönnek össze, és mi fennhangon hirdet~k nekik az Isten királyságát. Ez egy szerűen maga az evangélium, amely megismétlődik. Már néha kicsit meg is
ijedtem, mert ezek a szegény emberek meg akartak érinteni és mindenki
velem akart imádkozni. Ezen az estén az összes gombomat letépték a revercn dámról, és attól féltem, hogy összetörnek.
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Volt egy másik probléma is; az emberek, akik egész napon átutaztak, nem
.u.áltak elegendő élelmet kis falunkban és így éhesen utaztak vissza, de telve
voltak Isten szeretetével. Ekkor imádkoztunk és az Úrtól vilá&.osságot kértünk, hogy tudjuk, mit kell tenni ezzel a hatalmas tömeggel. 0 volt az, aki
probléma elé állított minket, így segítenie kellett nekünk, hogy eredményesen meg is oldhassuk. Az ima alatt nyelveken való üzenetet kaptunk Evaristo
Guzman által. Hogy semmiféle kétség ne maradhasson, a következő magya rázatot fűzte hozzá.
„Tanítsd népemet az evangéliumra. Olyan népet szeretnék, amely ma gasztalja Istenét!" .
Nem kell félnünk a Hagy tömegektől. Az Úr azért küldött szét minket a
nagyvilágba, hogy hirdessük az üdvösség örömhírét. És azok, akik félnek az
Úr esodatetteitől, tulajdonképpen a „csodák Urától félnek".
Néhányan csodálkoztak, hogy az Úr ilyen gyorsan válaszolt az imákra.
Én azonban azt mondtam nekik:
,,Az lenne a meglepő, ha Ö, aki oly jó, nem válaszolt volna." „Még mielőtt
szólítanának, már válaszolok; még be sem fejezik szavukat, már meghall gatom őket." (lz 65,24)
„Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót
nyitnak" (Luk 11,9 - 13.).
De vajon, mit gondolha tolt monsignore An tonio Aores, la Vega püspöke
a dolgokról? A megújulással kapcsolatban nyitott volt, azonban
nyugtalanította a sajtó, a rádió és a televízió nagyfokú nyilvánossága.

ezekről

Elmentem meglátogatni, és megtaláltam a kápolnában. Együtt fohászkodtunk az egek Urához, és teljes mértékben egyet is értettünk abban, hogy
ezt a roppant tömeget kis csoportokra kell szétosztanunk, mint ahogy ezt már
korábban Naguában is tettük.
Boldogsággal voltam eltelve, amikor eljöttem a püspöktől, hiszen a
Szentlélek, a püspök és jómagam teljes egyetértésben voltunk. Tüstént egy
közleményt készítettünk, amit a rádió és a televízió útján szétsugároztunk
mindenfelé, megmagyarázva, hogy a nagy összejövetelt és gyülekezetet felfüggesztjük, és az embereket arra kértük, hogy jöjjenek össze saját plébániájukon, hogy ott imádkozhassanak egymásért.
Az Úrnak megvolt a terve Pimentel eseményeivel kapcsolatosan: felébreszteni népét, felrázni őket az evangélium jó hírével és szemléltetni jeleinek
és csoda tetteineksegí tségével, hogy Ö élő valóság, és életét bőségesen nyújt ja
mindazoknak, akik hisznek az Ö nevében.
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Megkezdődött tehát egy másféle munka, ez már jóval mél yebb és egyben
árnyaltabb is volt. Kiképezni a kisebb imacsoport<)k felelőseit. Egy hétvégi
lelki gyakorlatot tartottunk együtt azokkal, akik legjobban clkiitcle1ték ma gukat. Megmagyaráztuk nekik, hogy mi a karizmatikus ima -összejövetel , a
Szentlélekben való megkeresztelkedés, és „Isten kegyelmébe ajánlottuk
őket" (Apostolok Cselekedetei 20,32.).

Három nappal később már biztosították a tökéletes együttműködést a
távol eső 45 csoport között, amelyek rendelkezésre álltak a különféle plébá niákon. Ilyen csoportok és összejövetelek jöttek létre szerte az országban.
Megtalálhatók voltak a fák alatt, a templomokban, a lakóházakban és egyáltalán mindenütt. Végeredményben az egész város egyetlen ima - vagy lelki gyakorlatos házzá változott.
Abból a meggondolásból, hogy az emberek tekintetüket Jézusra füg gesszék és ne egy emberre, én ezen az éjszakán eltávoztam a plébániáról. A1
Úr azonban ott maradt, és folytatta a betegek gyógyítását.
Amikor 1984-ben látogatást tettünk abból a célból, hogy ezt a könyvet
kiadhassam, átadtak egy füzetet, amelyben mintegy 224 személy tett tanú bizonyságot arról, hogyan gyógyult meg az egyik imacsoportban, amely Gu ara Rosario házában jött össze, a Colomb utcában.
Egyedül 1975. november 13-ának éjszakáján mintegy 22 személy tett
tanúságot csodálatos gyógyulásról. Egy kis idő múlva olyan sok ehhez hason ló eset fordult elő, hogy nem is jegyezték már le őket írásban. Kérdeztük,
vajon az Úr úgy nyilatkozik-e meg még mindig, mint korábban? Erre ők
csodálatos egyszerűséggel ezt válaszolták:
- „Ó nem, de most már nincs annyi beteg se!"

/) Virágvasárnap

Az. Úr megtartotta diadalmas bevonulását nemcsak Pimentel kis városkájába, hanem az egész országba, sőt a határokon túlra is. Minden oly csodálatosnaktűnt,azegészeseménysoregycsodálatosszépálomraemlékeztetett.

Soha nem látszott ennyire elbűvölőnek és szépnek a misszionáriusi küldetésem. Az Úr pedig most a kommunikációs eszközök területén is megjelent.
meggyógyította a televízió egyik műsorvezetőjének az édesanyját. Ö elvállal ta, hogy tanúbizonyságot tesz a kamerák előtt is. És az Úr eljutott a képvise lőházba is, ahol meggyógyította az egyik képviselő asszonyt. akinek rendkívül heves fájdalmai voltak a nyaki tájékon.
rat

A későbbiekben arról értesületm, hogy az „11 est Vivant" francia folyói írtak a püspöknek. és feltettek számára kérdéseket. hogy

szerkesztői

- 2) -

egyáltalán hitelesek-e azok az események, amelyek Pimcntel városkában
történtek.
A püspök 197 5. október 15-én keltezett levelében válaszolt, és szó szerint
ezt írta: „Emiliano Tardif atya tanúságtétele hiteles". Levelét közzé is tették
a nevezett újság 6-7. számában.
Ezekben a napokban tulajdonképpen fent voltunk a Tábor hegyén és
boldogan elmélkedtünk Isten dicsőségén . Jézussal osztozhattunk azon, amit
az Atya mondott „Te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik" (Mt
17 ,6.). Július 16-án az Úr előre figyelmeztetett bennünket egy prófécián keresztül, hogy támadni fognak bennünket, nevetségessé szeretnének tenni,
azonban nem kell félnünk, mert Ö már legyőzte a világot.
Három hónap múlva a plébános atya visszatért szabadságáról. Nagyon
azon, amit látott és tapasztalt, és azon is, amiket az emberek
meséltek. Minden oly rendkívüli és szokatlan volt, hogy nem lehetett elhinni.
Az Úr meglátogatta népét, feltámasztva a megváltás erejét az egyházmegyéjében, a plébániákon, irgalmasságot gyakorolva övéin, meggyújtva a fényt a
meglepődött

sötétségben,hogymegszabadulhassunkafélelembilincseitől.Éshogyezáltal

Neki szolgálhassunk szentségben és igazságban életünk minden napján. Az
Úr meggyógyította férfiakat és az asszonyokat, az egyik rendőrt és egy
gyermeket, és azokat az embereket, akik nagyon messziről érkeztek ide, mint
gyógyíthatatlan betegek. Az Ö segítségével épségben és egészségesen távoz- .
haltak.

a

Az Úr evangelizálta népét, amikor hirdette az Ország jó hírét, felhasznál va olyan közvetítő eszközöket is, mint a sajtó és a rádió. Ez volt tehát a
Virágvasárnap. Az Úr diadalmas bevonulását tartotta városába.

Amikor pedig elhagytam Pimentel plébániáját, hogy újra visszatérjek
Naguába, az utca már kihalt volt. A szél lágyan fújdogált, finoman ringatva a
pálmákat és végigcirógatva a zászlót, amely tanúja lehetett az Úr csodáinak.
Ebben a pillanatban heves nosztalgiát éreztem a hatalmas tömeg után,
amely nemrégen még itt hullámzott előttem. Ekkor egy kis szamár tűnt fel,
vidáman ügetett és nagy szemével rám pillantott. Nagyot ordított, széles
mosollyal mutatta meg összes fogát, mintha így szólna hozzám:
- „Te csak egy csacsi voltál, aki hátadon hoztad ide-ebbe a faluba Jézus Urunkat, és most haza kell térned Betfagéba. A dicsőség, a pálmák, az
elismerés, a hála, amit veled szemben éreztek, nem a tiéd. Te olyan vagy, mint
Keresztelő Szent János, mindig kisebbedned kell, hogy Ö növekedhessen.
Émilianonak meg kell halnia azért, hogy Krisztus élhessen benne; a te dicső
séged az, hogy Krisztust dicsőítsék, és a te kiváltságos jogod csak annyi, hogy
hirdetheted az evangéliumot."
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A csacsi ekkor meglendítette farkát, mintha ezt mondaná- „Viszontlátásra, Isten veled!" -és ezzel otthagyott. Én pedig visszatértem Naguába, és
legszívesebben táncra perdültem volna örömömben.

g) Nagyhét

Minden olybá tűnt, mintha beköszöntött volna az ezerszínű alkonyat. Az
Úr teljes fényességben tündökölt, bár ezt a dicsőséget mi még el sem tudtuk
képzelni! Még nem józanodtunk ki egészen a mélytüzű bor hatásá tói, megmámorosodva és megrészegülve az Úr csodálatos szeretetétől, amikor az égboltot elborították fekete fellegek. Hirtelen minden homályba burkolódzott,
majd el is sötétült, még a nap is elrejtőzött előlünk. Bár nagyon jól tudtam,
hogy az Úr velem van, a viharos szelek már megkezdték a dühöngő és őrjöngő
tombolá~ukat.

Az egészségügyi intézet főtitkára a televízió nyilvánossága előtt azzal
vádolt, hogy visszaéltem a nép tudatlanságával, és azt hitettem el velük, hogy
meggyógyultak. Azt is állította, hogy tulajdonképpen szélhámos, szemfényvesztő vagyok, aki megcsalta a lakosságot, majd feltette a kérdést, hogy vajon
miért nem űzöm ugyanezt a tevékenységet mondjuk egy fejlett országban,
nevezetesen Kanadában.
Ismét mások azt rótták „bűnömül", hogy külföldi vagyok, aki nem is
ismeri a népet, és hogy ezek a gyógyítások és az összes ilyen jellegű csodák
végeredményben spiritizmusba és boszorkányságba sodorják az embereket.
Én erre csupán azt válaszoltam, az biztos, hogy a népet nem ismerem annyira
mint ők, azonban ismerem Jézust, aki sohasem vezeti az embereket spritizmusba és boszorkányságba. Sőt, ennek az állításnak ép~n az ellenkezője az
igaz. Amikor Ö cselekszik, nagyon is jól ismeri a dolgokat, és azért nincs ok a
félelemre.
A rádióban, a sajtóban ésa televízióban sok támadás hangzott el. Néhány
napalattmárboszorkánymester,hazugemberlettem.Mivelhitteméshirdettem is, hogy Jézus Krisztus közöttünk él, megmenti és meg is gyógyítja népét,
azt állították rólam, hogy őrült, fanatikus stb. vagyok. Nem egészen 24 óra
leforgása alatt, a sajtó, amely eddig határtalan csodálatát fejezte ki, most
kemény harcot indított ellenem. Ekkor értettem meg a világ dicsőségének
múlandóságá t, és megértettem, hogy milyen esztelenség mások véleményére
adni.
A néhány órai dicsőség káprázata nyomtalanul szertefoszlott. Én azonban bíztam Jézusban, aki ugyanaz tegnap, ma és holnap, és ugyanaz marad
örökre. Mivel akkor sem foglalkoztam velük, amikor jót mondtak rólam,
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most sem törődtem velük. amikor kritizálni k'czdtck. A szívemben csend\ 1 >i l
és tökéletes béke uralkodott bennem.
Voltak egyesek, akik magukat pszichológusoknak nevezték, és azt mor1
doga t ták nekem, hogy ezeket a gyógyulásokat a tömcgha tás okozta; esetleg a
kollektív hisztéria, amely természetes megnyilvánulás ilyen tömegek eseté
ben, és ebben végeredményben semmi csodálatos nincs is. Én teljes egys;c
rűséggel így feleltem nekik: ebben az esetben nagyfokú igazságtalanság e:-.
jogtalanság rejlik magatartásukban, hogy mindezt tudva, a maguk részéníl
eddig egyáltalán nem szerveztek ilyen jellegű összejöveteleket, hogy az or szág valamennyi betegét meggyógyítsák. Mások „izgatással" vádoltak. Én
csak azt válaszoltam, hogy az izgatás, az izgalmakat keresi, mi azonban a1
Urat keressük, és ez a körülmény valóban minden esetben izgalmas. Megta lálni az elrejtett kincset mindig megrázó dolog. A jel, amely megmutatja.
hogy valaki megtalálta a kincset, az öröm. Ismét mások éretlenséggel vádol ták az embereket így szólva:
- ,.Az egész tömeg csak kíváncsiságból és a gyógyulások reményében
jött." Én azonban a következőkkel válaszoltam:
- „Mit isszámítazok,amiérteljöttek? Az, ami ebben az esetben stám1t .
csupán annyi, hogy ott legyenek, ahol hirdetjük az evangéliumot.
Bizonyára Zakeus sem azért mászott fel a fügefára , hogy a „rózsafüzé rét" elimádkozhassa, hanem pusztán kíváncsiságtól hajtva, mert szerette
volna látni Jézust."
Még addig is elmentek, hogy egy alkalommal megkérdezték tőlem, hogy
nem lettem-e bolond? Így feleltem:
- „Én magam is felteszem gyakran ezt a kérdést magamnak, hiszen
másról sem tudok beszélni, csak az Úrról."
A közelben tevékenykedő papok féltékenyek és irigyek lettek. Közüliik
az egyik csoport egészen odáig elment, hogy felkérte a tartamán yf őnökömct .
utasítson, hogy hagyjam el az országot, mert mint mondották, ezek a bu tasa gok lerombolják a lelkipásztorkodás szerkezetét. Én pedig azt feleltem erre.
hogy Jézust nem azért küldte az Atya, hogy megmentse a pasztorációs szer kezeteket, hanem a népét, és ez volt az egyetlen dolog, amit Ö tett, amikor
közöttünk volt.
Azzal vádoltak meg, hogy miattam lassan kiürülnek a plébániatemplomok. Én azonban a magam részéről senkit nem hívtam. Csupán annyit tettem.
hogy hirdettem az evangéliumot. Az egyik atya azt mondogatta, hogy túlzásba esünk, sokkal de sokkal lassabban kellene haladni. Az érve a követkct<i
volt:
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- „Abban az esetben, ha nekem két vagy három gyógyulásról beszéln él.
talán cl kezdenék hinni . Ti, karizmatikusok azonban ő rültek vagytok. ti
annyi, de annyi csodáról beszéltek ... "
- „Ez azért van, mert igazából nem ismered Jézus t" - válaszoltam neki .
- „De igen" - válaszolta -, „de Lourdes-ban egy egész egészségügyi
központ áll rendelkezésre abból a célból, hogy tanulmányozzák és elemezzék
a csodálatos gyógyulásokat, és azt is mondják, hogy igen kevés számban
fordulnak elö csodás és megmagyarázhatatlan gyógyulások. Ugyanakkor
ti? ... "
- „Csakhogy- folytattam a gondolatsort - a mi hitünk feltétele nem
a lourdes-i egészségügyi központ, hanem maga az evangélium, amelyben oly
sok csodáról esik szó ... " Szt. Márk evangéliuma, amely az egyik legrégebbi,
Jézusnak hozzávetőlegesen 18 csodájáról és gyógyításáról tesz említést 16
fejezeten keresztül. Abban az esetben, ha figyelmen kívül hagyjuk az isteni
hatalom ezen jeleit Márk evangéliumából, akkor nem is marad több, csak
néhány oldal, egy vagy esetleg kettö. Sokan vannak, akik erröl a szempontról
nem vesmek tudomást, az ö evangéliumuk csonka és szegényes, nem tartal maz mást, csak a doktrínákat és az elméleti kérdéseket. Az evangélium tulaj donképpen, maga az élet, és ezt kell a gyakorlatban megvalósítanunk, erröl
kell tanúbizonyságot is tennünk. Amikor az Apostolok Cselekedetében elő
ször hivatkoznak a kereszténységre, úgy definiálják, mint az „életet".
(Ap.~sel 5,20.)
Engem ebben az időszakban már annyian támadtak minden részről (még
azok is, akikről azt gondolta volna az ember, hogy Jézus oldalán állnak), hogy
kénytelen voltam egy cikket megjelentetni az ,,Ami du Foyer" (Család barát ja) 1975. augusztusi számában. A következő cím alatt jelent meg a cikk:
„Jézus vétke". Többek között ezt írtam: „A reális kockázatokkal szemben,
amelybe beleeshetnek a fanatikusok a csodák bekövetkezése kapcsán, mi
tulajdonképpen a másik végletbe esünk, amely gyakorta még súlyosabb, mint
az elsö: hajlamosak vagyunk megfeledkemi arról, hogy az Isten a lehetetlen
esemenyek Ura. A gyógyulás a valóságban válasz a hittel való imádságra,
mint azt annyiszor látjuk az evangéliumban. Ez az ima feltörhet a betegből,
esetleg azokból, akik öt kísérik: lehet a közösség vagy lehet egyetlen személy
imája is.Jézus tegnap, ma és holnap, mindig ugyanaz. Ö a történelem tanítómestere, és úgy cselekszik, ahogy akar, anélkül, hogy kikérné véleményünket
vagy beleegyezésünket, hogy csodáit végrehajtsa. Egyáltalán kik vagyunk mi,
ellenkezhetünk-e egyáltalán vagy kísérletet tehetünk -e arra, hogy korlátozzuk a mi Istenünk tevékenységét? Arról meg vagyunk gyözödve, hogy Ő nem
áll szemben az orvostudománnyal, azonban számtalan esetben léteznek ez-
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rek és ezrek, akiknek nincs pénzük arra, hogy kifizethessék az orvost. a klin ikát vagy az orvosságokat.
Egyáltalán mi abban a meglepő, hogy Isten előszeretettel foglalkozik a
szegényekkel, és hogy számukra segítséget nyújt? Miért csukná be az ajtót
azok előtt, akik hisznek és bíznak Jézus szavaiban, aki a következőket mond ta: „Jöjjetek hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok és meg vagytok
terhelve és én felüdítlek benneteket.".
Lehetséges talán, hogy megalkudtunk egy olyan keresztény szellemi amely alkalmazkodik .a mi méreteinkhez és felfogóképességünkhöz?
Az Ur ezeken a jeleken át számunkra azt nyilvánít ja ki, hogy 0 élő valóság, és
azért felszólít tanúságtételre. Hiszen ha él, akkor ennek valamennyi követel ménye ma is érvényes. A „probléma ",hogy Jézus él, és nem halt meg."
sé~el,

Valamivel később elismertem, hogy ebben a cikkben kettős tévedést is
elkövettem, nevezetesen akkor, amikor bizonyítottam a gyógyulásokat, megadtam és ismertettem a neveket és a gyógyult személyek címeit, arra gondol va, hogy ezekből a tényekből ez nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, és nem a
hit kegyelmére gondoltam, amely a szíveiket átalakította. Számukra ismertettem az égi jelet, amelyet kértek, ők azonban egyáltalán nem tértek meg,
mert végeredményben a jelek.minden esetben pusztán csak jelek maradtak.
Kizárólag és egyes-egyedül a hit az, amely felismerteti, hogy egyáltalában
mit is jelent, hogy Isten szereti az embereket, hogy Krisztus élő valóság, és
hogy az Egyház a Szentlélek hatalmával képes arra, hogy újra életre keltse a
halottakat.

Az Úr megengedte nekem, hogy magamba szálljak és megértsem: nem
kell jobban védekeznem a támadóim előtt, mint ahogyan ő védekezel t vádlóival szemben. Olyankor, amikor védekezem a saját eszközeimmel és természetszerűen a saját érveimmel, nem engedem, hogy Ö legyen a védőm. a saját
eszközeivel és a saját érveivel.
Másrészt, ha megvédem magam, azt kockáztatom, hogy lemondok a tisztulásról, amit az Úr kívánt ezzel véghezvinni az életemben. Sok támadáson és
értetlenségen át szeretné az Úr megformálni bennünk Fiának arcképét. csu pán azért, hogy a Kálvária éjszakáján keresztül eljuthassunk a Feltámadás
dicsőségéhez. Az idő győzött meg arról, hogy a hízelgés minden esetben ve szélyesebb, mint a kritika, mert ez lehet tűz, amely tisztít és kiégeti szívünk
tisztátalanságait, míg a hízelgést Jézus a legkeményebben ítélte el egyik sú lyos beszédében.
„J aj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Atyáik éppen így tettek a
hamis prófétákkal" (Luk 6,26.).
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Akaratlanul is szeretünk arról megfeletkezni, hogy egyszerű agyagedé nyek vagyunk, azonban az Úr ezt az edényt feltöltheti, a meg nem értés keresztjével.Az Úr végtelen irgalmában megtisztít bennünket és megaláz, hogy
ne akarjuk magunkhoz ragadni az Ö dicsőségét, amely kizárólag Öt illeti. A
kereszt az az elhagyott pusztaság, az a hely, ahol megnyilvánul az élő Isten.
Meg kell azonban oldanunk sarunk szíját, hogy közelebb kerülhessünk az égő
csipkebokorhoz. A kritika talán a templom előcsarnokához hasonlítható,
amely előkészít minket, hogy tisztán és egyszerű módon lépjünk be az élő
Isten szentélyébe . . . Úgy. hogy szabadok legyünk minden kötöttségt ől és természetesen az egyik legveszedelmesebb kötöttségtől is, amit úgy nevezhet nénk, hogy „érdemeink tudata" és „apostoli tevékenységeink büszkesége".
Az állandó támadások most már oly hevesek lettek, hogy néha arra gon doltam, többet nem vagyok képes elviselni. Minden részről üldöztek. zaklat tak. Egyedül éreztem magam, egy te! jesen új úton . Ekkor történt, hogy megkértem az egyik nővért, aki telve volt Isten iránti szeretettel, hogy imádkozzon értem. Ennek a kívánságomnak eleget tett, és egy olyan próféciát mon dott, amely megerősített. Az Úr ezt Üzente nekem: „Miután megízlelted a
virágvasárnap csodálatos örömét, nem tűnik számodra teljesen normálisnak
az is, hogy belekóstolj a nagyhét szomorúságába és gyötrelmébe?" Ez a mondat belsőleg engem teljes mértékben meggyógyított. Azóta úgy szemlélem a
problémákat, hogy azokat egymástól jól megkülönböztetem. Ezt a megkü lönböztetést most már teljes békességben tudom tenni. Abban az esetben.
amikor a dolgok jól mennek, így szólok magamban: „Most vagyunk a virágvasárnapi örömök között". És abban az esetben, ha jelentkeznek a problémák
és nehézségek, egyszerűen ezeket mondogatom: „Most jött el a nagyhét."
Mindent összegezve, nincs messze a húsvét, Istennek hála.
A hatalmas Isten, mielőtt elvezetne engem a Kálváriára, előbb meg akarta velem ízlelteni a Tábor hegyének dicsőségét. Azt azonban márnem enged te
meg, hogy felverjem ott a sátramat, hanem le kellett onnan ereszkednem, és
így résztvehettem az Ö keresztjében.
Az Úr a fájdalmak előtt odaadja nekünk szeretetét, és amikor szeret,
akkor mindig a keresztet nyújtja felénk. A kereszt mindig Isten ajándéka
azoknak, akiket Ö szeret. Isten szeretetének gyakorlata nélkül a kereszt nem
is érthető és nem is fogadhátó el. Isten csodálatos terveiben a Kálvária előtt
mindig ott van a Tábor hegye is.
A dicsőséget követve mindig a keresZt az, amely megment és elvezet a
feltámadáshoz. Az életünk úgy bontakozik ki, mint a rózsafüzér titkai; vannak benne részek, amelyek örvendetesek, mások fájdalmasak, ismét mások
dicsőségesek, azonban mindegyik úgy fejeződik be, hogy „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek."
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Minden egyes napon megélünk egy ilyen misztériumot. Életünk lehel
örömökkel teljes, lehet dicsőséges vagy fájdalmas, azonban a titkok egymásba olvadnak az Isten nagyobb dicsőségére. A kereszt és a feltámadás olyan.
mint a Rembrandt-képek, ahol a fények és az árnyékok egymással keveredve
összefolynak, hogy még nagyobb hatással tudják kifejezni a szépséget.
Népünk szinte kábultan aludt, letargiába és passzivitásba merült. Az Úr
azonban eljött, és mindent,azegészvilágot felrázta a kábulatból. Az emberek
a papokhoz fordultak, különféle kérdéseket tettek fel azokról az eseményekről, amelyek azokban a napokban történtek. Ekkor a papoknak is olvasniuk
kellett, be kellett szerezniök a különféle információkat, hogy helyes és megfelelő válaszokat adhassanak. A püspöki kar összehívására is szükség volt,
hogy nyilatkozatot adjon ki e témakörben. Ez az esemény rendkívül fontos
volt az én szememben. Az teljes mértékben bizonyos volt előttem, hogy Isten
művével állunk szemben, azonban szükségem volt a püspökök elismerésére
is. Számomra a püspökök voltak Isten szavának a megszemélyesítői . Közzétettek egy nyilatkozatot, amelynek címe a következő volt: ,,A pápa helyesli és
jóváhagyja, egyben bátorítja is a karizmatikus ima-összejöveteleket." Ezek
után következett az alábbi alcím: „Pepen püspök Úr (az Országos Püspöki
· Konferencia Titkára) jóváhagyta Tardif atya tevékenységét és munkáját."
Amikor ezeket a sorokat olvastam, igen elégedett voltam, ugyanakkor
nevethetnékem támadt, és így szóltam: „De hiszen ez nem is az én munkám ... " Éppen úgy, mint Szt. Józsefnek, nekem is csak egy bizonyosságom
volt, hogy az az élet, amely megszületett az egyházban, nem tőlem van.
Anélkül, hogy tudtam volna hogyan és miért, meghívót kaptam Carlos
Talavera püspök úrtól, hogy tartsak igehirdetések~l egy papi lelkigyakorlaton a mexikói Gudadalaparában. Ettől kezdve felbukkantak más meghívások
is annak jegyében, hogy tegyek tanúságot az Úr csodáiról Latin-Amerika
más országaiban is. Lassan-lassan észlelhettem, hogy valamilyen dicsőséges
korszak indul el az egyházban. Hiszem, hogy el fog érkezni az idő, amikor az
Igét a falakon kívül is hirdetni fogják, mert nincs elegendő hely templomainkban. Az Úr pedig elvezet minket a föld végső határaihoz csak azért, hogy
bizonyíthassa: „Ö élő valóság".
Egyik panamai utazásom után folytattam egyházközségi munkámat és
megbízatásomat. Másnap pedig már felkészültem arra, hogy meglátogassak
egy olyan közösséget, amely szinte elveszett a hegyek között. Egy kis szamáron kellett utaznom. Amíg a kis teherhordó poroszkált, arra gondoltam:
,,Ahogy az én kis csacsim különbözik az amerikai légitársaság Boeing 747
típusú repülőgépétől, ugyanúgy vannak különbségek Isten csodálatos útjai
közölt. Akár repülőgépen, akár szamárháton, minden esetben mi vagyunk a1
Ö csodálatos örömhírének a hordozói. Akár tízezer vagy akár hatvan sze-
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mély, minden esetben ezek az Ö gyermekei. És ezek a „kis" hegyilakók, szegények. valóban Jahvé választottai. Az Úroly csodálatos, hogy egy szép repülőút után fel ültet egy kis szamár hátára, hogy gyakoroljam magam az alázatosság erényében. Es a szamár hátán megtanulhattam egy igen jó leckét;
bennünket, lelkipásztorokat azért hívott az Úr, hogy olyanok legyünk mint a
kis csacsi, aki hordozta Jézust Jeruzsálemben azon a csodálatos virágvasárnapon. A mi meghívásunk arra szól, hogy legyünk Jézus Krisztus hordozói.
Agyagvázák vagyunk, rendkívül értékes kincset hordozunk a szívünkben.
Akárhonnan is nézzük ezt a kérdést, minden esetben ugyanazt látjuk. A jelek
megerősítik, hogy Jézus a Messiás, mert „a vakok látnak, a sánták járnak, a
leprások meggyógyulnak, a süketek hallanak, a holtak feltámadnak és a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését" (Luk. 7 ,22.).
Régebben egy olyan népet akartunk táplálni templomainkban, amely
egyáltalán nem is volt éhes Isten kenyerére. A legfájdalmasabb az volt, hogy
magunk sem ettük élvezettel az örök élet kenyerét. Most pedig alig tudunk
mindenkit ellátni ezzel a kenyérrel. Az aratás túl bőséges, az Úr azonban még
nagyobb és még hatalmasabb.
Az Úr gyújtotta meg a kanócot,, és most egy olyan tűz lángol, amelyet
senki ember fia nem képes eloltani. Es ennek köszönhető az is, hogy az Elet
Vizének hatalmas folyama készül elárasztani az egyházat, hogy megtisztítsa,
megújítsa és megszentelje,

Ami a házaspárokat illeti, eddig nálunk a legtöbben úgy éltek, mint ágya sok. Most azonban hirtelen rádöbbentek arra, hogy így nem folytathatják
tovább az életüket. Mivel felfedezték a házasság szentségének a jelentőségét,
most komolyan megtették az előkészületeket arra, hogy abban részesüljenek
és éljenek is annak segítségével. Egyetlen esztendő leforgása alatt mintegy
300 házasságot rendeztünk egyházilag. Ez olyan szám, amely teljes mértékben szokatlan volt eddig nálunk.
A legcsodálatosabb jelenség, amellyel találkozhattam ebben az évben a
hitoktatás. Az Úr ösztönözte és hajtotta munkásait az aratásra. Jelenleg már
sok új hitoktató is megkezd te működését. 01 yan nagy számban jelentkeztek,
hogy nekünk kellett kiképezni őket az evangélium terjesztésére. Az 1976-os
esztendő pünkösdjén 120-an voltak a hitoktatók, akikre kértük, hogy az Úr
árassza Szentlelkét. A Lélek tulajdonképpen nemcsak egy bizonyos adomány arra, hogy szívünk nagyobb örömre gyulladjon, hanem különleges erő
is ahhoz, hogy hirdessük a világnak, Krisztus él és életet is tud adni azoknak,
akik hisznek az Ö nevében.
Egymás után kaptam leveleket Franciaországból, Latin -Amerikából és
a Fülöp-szigetekről. Voltak, akik olyan országból írtak, amit el sem tudtam
helyezni a térképen. Olykor az is előfordult, hogy olyan leveleket kaptam,
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amelyeknek a nyelvezetét és a betűit nem is ismertem. Mivel nem értettem
meg ezeknek a leveleknek a mondanivalóját, teljes egyszerűséggel az Úr kezébe helyeztem azokat, és Tőle - aki őket megérti - kértem legyen szíves
válaszoljon rájuk.
Nem emlékszem, hogy valaha is voltam olyan egészséges, mint jelenleg.
Jó az étvágyam, jól alszom. Az Úr tökéletes egészséget adott, és nagyon bol dog vagyok, hogy ezt az evangélizáció szolgálatába állíthatom. E körülmény
mellett úgy gondolom, a legnagyobb adomány, amit kaphattam, az az öröm.
Állandó jelleggel boldog és megelégedett vagyok. Nem is éltem át papi hivatásomat soha olyan nagy mélységben, mint most.
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III. JÉZUS ÉL
1981 júniusában, miután Algériában és Marokkóban hirdettem az
evangéliumot, Isten megadta azt a kegyelmet, hogy meglátogathattam a
Szentföldet. Érkezésem másnapján igen korán - még napfelkelte előtt fel ébredtem, és a mindig újszerűnek tűnő Jeruzsálem kanyargós régi u tcácskáiban végimentem azon az úton, amelyen Mária Magdolna futott a feltáma dás örömhírével, és ez éppen a feltámadás napjára esett.
Ahogy megérkeztem a Szent Sírhoz, találkoztam egyik mexikói barátommal, aki Kánában kötött házasságot egy csinos Puerto Ricó-i lánnyal.
Ahogy beléptünk a sírba, azonnal szemünkbe ötlött egy görög felirat, amely
a következőket hirdette:
„Miért keresitek az élőt a holtak közt?Önincs itt, feltámadt!" (Luk. 24,6)
Ezen a kora reggelen még nem tudtam felocsúdni az elképedésemből és
a megdöbbenésem bői. Minden olyan volt, mint az első húsvét vasárnapjának
harsány és visszhangzó reggele. Az, aki meghalt a kereszten, elhagyta sírját
és most élő személy, élő valóság. Ennek a sírboltnak a sötétségéből kiáradt
valami fényesség, amely minden embert megvilágít, hogy megkezdődhessen
az új teremtés. Ha Jézus nincs Jeruzsálem üres sírboltjában, akkor jelen van
a világon mindenütt. A földön az egyetlen hely, ahol Jézus nem található meg,
a sziklába vésett sírbolt, amit egy napon, egyik barátja (arimateai József)
Neki átengedett. Következésképpen Jézus nem azért küldte el apostolait,
hogy teljesen elvont ideákat és elméleteket tanítsanak, hanem azért küldte
szét őket a világba, hogy tegyenek tanúságot arról, amit láttak és hallottak.
Sajnos meg kell állapítanom, hogy a gyakorlatban többet törődünk egy dÓktrína vagy elmélet tanításával és figyelmen kívül hagytuk az Élet üzenetének
továbbadását.
Ahhoz, hogy növekedjünk az Isten életében, mindenekelőtt arra van
szükség, hogy szülessünk meg a Szenti élek hatalmából. Az, aki az evangélium
örömhírét hirdeti és vallja: elsősorban tanú, akinek van személyes tapasztalata és ismerete Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról. Aki a többiek
számára ezt hirdeti, az nem egy doktrínát va&y elméletet ismertet, hanem egy
élő személynek az üzenetét adja, mert csak 0 képes életet adni az örökkévalóságban. Utána és csakis ezek után van arra szükség, hogy hirdessék és tanít sák a hittant és az erkölcstant. Olykor túlságosan is sokat törődünk azzal a
ténnyel, hogy az emberek teljesítsék Isten parancsait, mielőtt egyáltalán
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megismernék a parancsok Istenét. Sohasem szabad arról elfelejtkeznünk.
hogy ezeket a parancsokat azután adták, hogy a Sinai hegyen Isten láthatóvá
vált. Senki nem lehet hitelesen az evangélium hirdetője. ha maga nem rendel kezik tapasztalatokkal abban az új életben, amit Jézus Krisztus hozott el
számunkra. Amikor mi tanúskodni kezdünk mindazokról, amiket az Úr vitt
végbe feltámadásától kezdve, ekkor már minden megváltozik. A prédikációt
együtt kísérhetik a jelek és a csodák is, amelyeket az Úr megígért számunkra.
A janicói plébános egy nap meghívott, hogy szervezzünk lelkigyakorlatot
a hívek részére. Azonban már jóelöre figyelmeztetett, hogy az emberek ezen
a vidéken nagyon zárkózottak, kemények, és nem nagyon szeretnek templomba járni. Ahogy megérkeztünk, az első estén bizony nem volt sok ember.
A földre leroskadva azonban egy rongybabához hasonló embert pillantottunk meg, aki a lábára sem tudott állni. Sőt, mindkét kezére béna is volt.
Segítség nélkül sem járni, sem enni nem volt képes. Nem lehetett részvét
nélkül elmenni mellette. A lelkemben önkéntelenül is felvetődött a kérdés,
vajon miért hozták ezt az embert ide? Ahogy néztem a szánalmas látványt.
ezt mondtam: A mise végén együtt imádkozni fogunk ezért az emberért. Az
ima megkezdésének pillanatában a béna izzadni, majd reszketni kezdett. Ezt
Iá tva eszembe jutott, hogy én is milyen hatalmas forróságot éreztem abban a
percben, amikor az Úr gyógyító kezével megérintett. Ekkor így szóltam hozzá:
- „Kelj fel, az Úr meggyógyított téged."
E szavak nyomán kézen fogtam és megparancsoltam, hogy járjon. És ö
fölállt, elment egészen a tabernákulum ig. Itt elmondta, hogy már 19 éve nem
tudott a lábára állni. Nem tudott egyetlen lépést sem tenni. Magamban azt
gondoltam, milyen jó. hogy nem tudtam arról, hogy teljesen bénán élt ilyen
sokáig, mert ha ezt tudom, nem merem felszólítani öt a járásra. Ezen a dél utánon valamennyien kimentünk a templomból, átsétáltunk a kis utcán, és
leültünk az előcsarnokban. Ahogy leültünk, a férfi odajött és hozzátette:
- „Lám az Úr meggyógyította a kezemet is. most már tudom mozgatni. .. "
Ennek a bénának köszönhettük, hogy a templom másnapra már megtelt.
Valamennyi ember nem is tudott bejönni, így sokan hátul. a széttárható rácsos ajtók mögött álltak.
Azon a napon, amikor elfogadtam, hogy tanúságot tegyek Jézusról az
emberek előtt, a prédikációim gyökeresen megváltoztak. Régebben igen sok
időt fordítottam a bibliamagyarázatokra. Tanulmányoztam a klasszikus
szerzőket és a modern teológusokat is sokat olvasgattam. Az olvasmányaim
oly jók és oly mélyenszántóak voltak, hogy én semmit nem akartam elveszíteni belőlük és mindent el akartam mondani.

- 36 -

Ekkor még mindent leírogattam egy papírlapra, és fel is olvastam. hogy
használhassak ezzel a mérhetetlen szellemi gazdagsá~al, amit szerettem
volna minden esetben továbbadni az embereknek. Az Ur azonban alaposan
atalakított ebből a szempontból is.
Az egyik vasárnap tünődni kezdtem jegyzeteim felett. amelyek a bibliamagyarázatom igen pontos és jól megszerkesztett mondatait tartalmazták,
és ebben a pillanatban az Úr így szólt hozzám:
- „Ha te, aki olyan sok id őt fordítottál a tanulmányaidra és annyit
olvastál, de mégsem vagy képes arra, hogy emlékezetedbe vésd ezt a sok
komoly igazságot, vajon hogy képzeled, ezek az egyszerű emberek, akiknek
végeredményben olyan előképzettségük sincs mint neked, mégis a szívükbe
tudják vésni, hogy azok szerint élhessenek?"
A belső hang hatására teljesen megváltoztattam a prédikációimat. Most
csupán tanúságot teszek Isten végtelen hatalmáról, és arról, amiket Ő tesz és
véghezvisz. Csupán példákat beszélek el, amelyek kapcsolatban vannak Isten
végtelen szeretetével.
Ekkor egy másik igen fontos dolgora is rájöttem: nem az a lényeges, hogy
sokat beszéljünk Jézusról, hanem, hogy hagyjuk cselekedni és hatni a SzentIelke t teljes hatalmával. Miért beszéljünk csodálatos szép igazságokat Jézusról, ha Ő maga cselekedhet általunk? Hiszen az Isten királysága tulajdonképpen hatalom és erő, amely felülről jön és közöttünk akar kifejezésre jutni.
Az egyik alkalommal igen hosszan prédikáltam, több mint egy órát. A
homiliám végeztével, az egyik pap közelebb lépett hozzám és bosszankodva a
következőket mondta, miközben az órájára mutatott:
- „Én nem szeretem Tardif atyának a konferenciáit, mert 67 percen át
csodákról beszél és megint csak a csodákról, de egyetlen célzást vagy utalást
sem tesz az evangéliumi csodákra."
Egy másik, aki ezt hallotta, így válaszolt neki:
- „Minek beszélni azokról a csodákról, amelyek 2000 éve történtek
meg, ha olyan csodákról tehetünk említést, amelyeket Jézus a múlt héten vitt
végbe?"
Ami engem illet, nekem életem végéig nem volna elég időm arra, hogy
mindent elmondjak, amit Isten tett az utóbbi esztendőkben, hiszen csodáinak száma mérhetetlen és megszámlálhatatlan. Már végigprédikál tam 5 kon tinenst, minden esetben ugyanazokat mondva, mert semmi más mondanivalóm nincs. Minden esetben azonos dolgokat mondtam, Isten irgalmas szeretetéről prédikáltam az embereknek. Isten szeretetének tanúja vagyok az emberek számára, minden ország minden lakójának és minden nyelven beszélő
emberének számára. A Szentlélek csodálatos hatalma engem gyökeresen
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megváltoztatott, és így az élő Jézus Krisztus tanúja lehettem. Olykor az is
~ .Jfordult velem, hogy időm sem maradt az evésre. Több órás utazás után,
még fáradtan, összetörten, tüstént dolgozni kezdtem. Ennek ellenére az Úr
kinyilvánította erejét, a saját gyengeségemen keresztül. Franciaországban,
éppen a lourdes-i lelkigyakorlaton ott voltak a különféle európai országok
papjai. Az egész rendkívül fárasztó volt. A különféle előadások után gyónni
mentek még egymáshoz, hogy utána misét mutassanak be. Az egyik konferencia után néhány pap jött gyónni. Elsőként egy holland papra emlékszem,
aki nem beszélt jól franciául. Miután meggyónt, azt kérte tőlem:
- .Atyám, tudna értem imádkozni azért, hogy meggyógyulhassak?
Ugyanis a bal fülemre néma vagyok."
És ezt oly eredetiséggel mondta, hogy már-már azon a ponton voltam,
hogy kipukkad belőlem a nevetés a „néma füle" hallatán. Így szóltam.
- .Abban az esetben, ha az Úr ezt neked meggyógyítja. úgy ez lesz az
egész világon a legnagyobb gyógyulás."
Csupán egyetlen dolgot vártam, hogy menjen ki a gyóntatószékből, hogy
teljes szívből ki tudjam magam kacagni. Azonban abban a pillanatban egy
másik pap is belépett, aki éppen nevetés közben pillantott meg ... E;gyszerüen
nem voltam képes elfelejteni ezt a kifejezést, hogy a „bal fülem néma". Ennek
következtében végig mosolyogtam, amíg a gyónások tartottak.
Ekkor az atyák így beszéltek rólam egymás között:
- „Nézzétek milyen boldog Emiliano atya, bármennyi a munkája és az
elfoglaltsága, ő akkor is mindig elégedett."
Ismét mások a következőképpen szóltak:
- „Milyen kellemes gyónni egy olyan papnál, aki mindig mosolyogva
fogad ."
Tehát az Urat szolgálta ez a kifejezés is, hogy „a bal fülem néma", csak
azért, hogy megmutathassa, Ö a vidámságnak az Istene, és örvendezik. ha
bennünket fogadhat. egyáltalán. ha közeledünk hozzá. A mi Istenünknek
kétségtelenül nagy a humora.
Egy napon, amikor prédikációmat a stadionban nagy tömeg előtt mond tam, az egyik ember ezt kérdezte tőlem :
- .Atyám, ön nem fél, amikor ilyen hatalmas tömeg előtt beszél?"
A következőket válaszoltam mosolyogva:
- .Abban az esetben, amikor az ember bizonyos abban. hogy valami jó
hírt tud közölni, akkor nyugodtan felmászhat a tetőkre, tanúbizonyságot
tehet a börtönökben, és elmehet prédikációkat tartani a stadionokba és a
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sportpályákra is. Egyszerűen tanúságot teszek arról, amit láttam és amit
hallottam. Biztosíthatom önt, abban az esetben, ha engem un tatna ezekről az
eseményekről beszélni, úgy nem is lennék önökkel."
Bosszantó, amikor valakinek nincsen tapasztalata az élő Krisztusról,
mint eleven valóságról, és ezer különféle dologról beszél, kivéve Jézusról.
A mai korban nincs szükség új evangéliumra, hanem újabb evangelizációra. Kinyilvánítani és hirdetni azt, hogy Krisztus él és ezt hatalmasan és
hatékonyan kell végeznünk. Nem arra van szükségünk, hogy szép elméleteket
ismételgessünk, hanem saját tanúságunkat tegyük a serpenyőbe azokkal,
amelyeket hallottunk vagy esetleg láthattunk. Ma a Szentlélek hatalmával
kell evangelizálnunk, és kémi Isten tői, hogy kísérjék prédikációinka t jelek és
csodás események, amelyeket az evangéliummal kell bemutatnunk és szemléltetnünk.
Az 1977.júniusi montreali kongresszus idején több, mint 55 OOO ember
töltötte meg az olimpiai stadiont, amikor az ünnepélyes záró mise zajlott le.
Ott volt többek között Roy bíboros, mintegy 6 püspök és 920 pap is.Jelen volt
továbbá a város polgármestere. Az oltár körül több, mint 100 beteget pillantottam meg tolókocsiban. A betegekért imádkoztunk.
Az egész stadion hangosan dicsérte Istent, amikor te! jesen váratlanul az
egyikasszony, név szerint RoseAimée, aki mintegy 11 esztendeje szenvedett
izomsorvadásban, felkelt tolókocsijából és mindenki szeme előtt elkezdett
sétálni. A másik oldalon azután egy férfi kelt fel, majd távolabb egy másik, és
ismét egy másik, és így tovább ...
Mintegy 12 paralitikus beteg szállt ki a tolókocsikból és járni kezdett. Az
emberek tapsoltak, majd meghatottan zokogásban törtek ki. A városka polgármestere úgy sírt, mint egy gyermek. Amikor Isten megnyilatkozik már
nincs olyan ember, aki hatalmas lehetne: valamennyien igen kicsinyekké
válunk. A meghatottságtól és a boldogságtól sírt. Másnap a település legnagyobb példányszámú újságja a következőképpen tudósított:
- „Megdöbbenés az olimpiai stadionban: a sánták járnak,"
A montreali újság így írt:
- ,,Azok, akiket az ágyhoz szegezett a betegség, most felkeltek és járni
kezdtek„."
Tulajdonképpen nem az a meglepő, hogy a betegek meggyógyultak, az
lenne a megdöbbentő, ha nem gyógyultak volna meg. Az lenne furcsa, ha
J ézusnem tartaná meg ígéreteit. Még jól emlékszem, amikor másnap interjút
adtam a televíziónak, amelynek kapcsán a következő kérdést tették fel:
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- „Nem gondolja, hogy mindezek a gyógyulások végeredményben a;úgynevezett tömeghisztériára, a felindultságra vagy az emberek lelkesedésére vezethetők vissza?"
Így válaszoltam:
- „Nos, meg tudná nekem magyarázni, miért nem fordult elő sohasem,
hogy valamelyik futball- vagy baseball-mérkőzésen valamelyik paralitikus
vagy béna vagy rákbetegségben szenvedő meggyógyul, esetleg járni kezd,
annak hatására, hogy a kedvenc csapata nyert?"
Az egyetlen és a kizárólagos válasz ebben az esetben csak az lehet, hogy
Jézus feltámadott, most is él és közöttünk van!

Ne keressünk tehát más magyarázatot, mert ilyenkor mindig tévútra
kerülhetünk.
Egy napon éppen ettem, amikor valaki a
szegezte a mellemnek:

következő

indiszkrét kérdést

- ,,Atyám, biztos ön abban, hogy rendelkezik a gyógyítás adományával?"
Erre hirtelen nem tudtam válaszolni, és láttam, hogy minden szem rám
szegeződik, várva, hogy milyen választ fogok adni a kérdezőnek. Így szóltam:

- „Uram, én csak abban vagyok biztos, hogy nekem küldetésem van az
evangélium örömhírének terjesztésére. Az más lapra tartozik, hogy az evangélium hirdetését minden alkalommal jelek és gyógyulások kísérik. Én
annyit teszek ilyen esetben, hogy prédikálok és könyörgök, és Isten az. aki a
betegeket meggyógyítja. Ennek a körülménynek tudhatjuk be azt, hogy jó
munkacsapatunk van és jól megértjük egymást."
Az Úr olykor mosolyra fakaszt a részemre szabott feladataival és terveivel, mert igen nagy humorérzékről tett tanúságot, amikor egy teljesen egyszerű papot (engem) a különféle országok teológusai elé helyezett, hogy hirdesse az evangélium jó hírét. Én semmit sem tanítottam nekik. Egyszerűen
annyi történt, hogy tanúságot tettem Jézus Szívének irgalmáról.

1981-ben 320 papnak tartottam lelkigyakorlatot, illetve ezen a lelkigyakorlaton hirdettem az evangéliumot a franciaországi Lisieux-ben, Albert
Monleon atya mellett. Volt itt sok rendkívül intelligens pap, ismét mások
kritikusak voltak, de természetszerűen a kételkedő hangok sem hiányoztak.
Monleon atyának egyik csodálatos beszámoló ja után került sor arra, hogy én
beszéljek. Egészen parányinak és kicsinynek éreztem magam ennyi tudós
ember között, akiknek oly sok címük és rangjuk volt.
Szegénynek éreztem magam Suenens bíboros és más püspökök előtt. Ekkor az Úrhoz imádkoztam. A következő szavakkal fordultam Istenhez:
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- „Uram, mit tegyen itt egy oly kicsiny szigetről érkezett pap ennyi
tudós és okos ember között, akik még azt sem tudják, hogy hol van az ő hazája.
Könyörgök, ne hagyjál engem egyedül Uram!"
Szerencsére azonban, az első estén az Úr meggyógyított egy papot, aki
valamilyen visszérgyulladásban szenvedett és ennek a gyógyulásnak a következményeképpen egycsapásra minden vitának vége lett. Még igen jól emlékszem arra a jelenetre, amikor ez a férfi felhúzta a nadrágszárát az ebédlőben,
és megmutatta a két teljesen gyógyult lábát. Ez a tanúságtétel különben jobban szolgált Isten dicsőségének a kifejezésére, mint az én szegényes kis előa dásaim. Renard bíboros meglepődve az Úr csodálatos gyógyítása előtt, felállt
és a következőket mondta:
- „Igen nehéz dolog számunkra, hogy elfogadjuk a Szentlélek titokzatos
mivel mi racionálisak vagyunk, és ez a racionalizmus olyan fokú,
hogy többé-kevésbé valamennyien Descartes fiai vagyunk, de talán azt is
mondhatnánk, hogy közülünk néhányan egy-egy kis Voltaire-t hordoznak
magukban. És ez az oka annak, hogy olyan nehéz elfogadni a Szentlélek mű 
ködését, amely mindig ott fúj, ahol akar, anélkül, hogy a mi okoskodásunk
logikai korlátai közé szoríthatnánk. Tulajdonképpen elkészítettük számára
a követendő síneket, Ö pedig ezeken kívül repked. Elkészíthetjük számára a
vezetékrendszert, ahol nyugodtan fújhat. Ö pedig mit tesz? Ugyanazt csinálja, de mellette. A Szentlélek nem követi pasztorációs programunkat. Az teljesen bizonyos, hogy szükségünk van pasztorációs módszerre. Ennek ellenére minden pedagógia és hit alapja pontosan abban rejlik, hogy elfogadjuk a
tényt, hogy van Valaki, akinek nem vagyunk képesek a tevékenységét irányítani, hanem Öaz, aki irányít minket. Minden módszertannak alapvető igénye
és egyben követelménye, hogy megfelelőképpen legyen átjárható és áteresztő annak érdekében, hogy a Szentlélek fel tudja használni, sőt arra is szükség
van olykor, hogy át is tudja alakítani."
működését,

ASzentlélekadományai különfélék és jelenleg is aktuálisak. Talán éppen
racionális beállítottságunk vagy hitünk hiánya, ha tévesen azt gondoljuk,
hogy ezek az adományok csak a múlt világában fordultak elő és már csak a
történelem tartja azokat nyilván. A jelenlegi világ a Lélek embereit keresi, a
Lélek által inspirált keresztény prófétákat. Ha ezeket nem találja. a tévelygő
ket fogja követni és ez rendkívül veszélyes lehet. Az egyház állandó pünkösdben él. A bíborosnak ezen utóbbi szavai emlékeztettek engem az egyik anekdotára. Egy nap Jézus a tanítványai körében volt, és megkérdezte tőlük:
- „És ti mit gondoltok felőlem, ki vagyok én?"
Simon Péter felállt és így válaszolt:
- „Te vagy az eszkatologikus theofania, aki ontológiailag táplálsz min ket az interperszonális és tudatalatti relációk törekvésein keresztül."
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Jézus meglepetésében tágranyitotta szemét és csak ennyit mondott:
- „Micsoda, micsoda?"
De Péter mégegyszer nem tudta már megismételni, mivel elfelejtette.
Mert amit mondott, nem olyan dolog volt, amelyet megjegyzett volna a szívében, csupán az értelmében volt jelen.
Igen, a világ elfáradt hallgatni az elméleteket, és nem követi az irodalom
szép szólamait sem.Szomjazzák az élő és hatékony szavakat, amelyek meg is
valósítanak valamit abból, amit tartalmaznak.
- „A mai világ belefáradt a tanítók követésébe. Kizárólag a tanúságteengedi magát vezetni" - ezt mondta VI. Pál pápa.

vők által

Tanúságtevőkre van szükség, akiknek tapasztalatuk van arról az új életamit Jézus Krisztus hozott. Szent Lukács evangéliuma elbeszéli nekünk,
hogy egyik vasárnap este, Jézus két tanítványa Jeruzsálemből Emmauszba
tartott. Szomorúak és levertek voltak, mert meghalt a Mester és szertefoszlott minden reményük és álmuk az ország fölszabadításáról. Jézus hozzájuk
csatlakozott. Egyikük, Kleofás krisztológiai előadásba kezdett, és ezt magának Jézus Krisztusnak fejtegette, akit nem volt képes felismerni. Felidézte
tetteit, csodáit és szavait. Majd elmesélte kegyetlen kínhalálát a kereszten,
amelynek az egész nép tanúja volt. Azonban, amikor eljutott a feltámadás
eseményéhez, akkor már nemvolt képes saját tapasztalatairól beszélni. Megelégedett azzal, hogy elismételte azokat a dolgokat, amiket néhány asszony
mondott, akikkel az angyalok beszéltek.

ről,

Így vagyunk ma az egyházban is. Vannak olyan igehirdetők, akik csak azt
ismételgetik, amiket a teológusok írtak vagy amiket tanáraiktól hallottak,
nekik azonban semmilyen személyes tapasztalatuk nincs Jézus Krisztus feltámadásáról.
Mindaddig, amíg az embernek nincs meg ez a személyes találkozása a
feltámadt Jézussal, csak teóriákat ismételgethet, és olyan tanításokról szónokol, amelyeket mások mondtak vagy írtak le.
Bennünket arra hívtak meg, hogy prédikációnkban tegyünk tanúságot az
embereknek. Ahhoz azonban, hogy hiteles tanúk lehessünk, arra van szükség,
hogy személyes tapasztalatunk legyen azokról az igazságokról, amelyekről
prédikálunk, és fontos az is, hogy megéljük saját húsunkban és vérünkben
ezeket a dolgokat.
Egy nap elvittek, hogy nézzem meg a csodálatos itapui erőművet Paraguayban. Lenyűgöző látvány volt. Az emberek, sőt még a kamionok is parányi
hangyáknak tűntek fel a duzzasztó gát betonjának gigantikus függönyeivel
szemben. Itt annyi energiát állítanak elő, amennyi fedezi az egész ország
szükségletét, sőt Brazília és Argentína bizonyos területeire is elegendő .
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Ahogy leszállt az este, és hazafelé indultunk, csodálkozva állapítottam meg,
hogy a hőerőmű dolgozóinak házaiban nem égett a villany. Csak igen gyengén
voltak megvilágítva kis viaszgyertyák segítségével. A világ legnagyobb generátoraitól és turbináitól néhány méternyire nem volt elektromosság, csak
viaszgyertya.
Ez azért volt így, mert a szükséges csatlakoztatást nem készítették el,
hogy a házaikba elvezethessék a csodálatos energiát.
Íme, tehát ez az, ami velünk is olykor-olykor megtörténik. Ahelyett, hogy
életünket megvilágítanánk a Szentlélek elektromosságával, csupán kis viaszgyertyákkal világítjuk meg, és ennek oka abban rejlik, hogy nincsenek csatlakozóink Jézus Krisztushoz, aki a világ világossága.
Olyanokról is tudunk, akik az Egyház szolgálatában tevékenykednek,
azonban a fény nem világít a szívükből.
Talán olyanok vagyunk, mint azok a turisták, akik Polaroid fényképező 
géppel mennek kirándulni, felvételeket készítenek, és azután ahelyett, hogy
az igazi nagyszerű tájban gyönyörködnének, a papíron lévő fényképet csodálják. Sok keresztény merev fényképet őriz Jézusról, és nem ismeri Öt
„szemtől-szembe". Ennek oka abban keresendő, hogy sohasem voltak Vele
személyes kapcsolatban, nem találkoztak Vele. Ezek csak azt ismételgetik,
amit valakik láttak és hallottak, azonban nincs személyes tapasztalatuk az ú,J
életről. Az örök élet pontosan a megismerésben rejlik, vagyis az Isten és azO
küldöttjének, Jézus Krisztusnak megtapasztalásában.
Az evangélium igazi hirdetője, személyes tanúság tevését hozza magával,
a saját megtapasztalását az üdvösségről és így tud tanúskodni az élő Jézus
Krisztusról, mert volt személyes találkozása Vele. Mint az apostolok, ő is azt
erősíti:

- „Mi nem hallgathatunk arról, amit Iá ttunk és hallottunk!" (Apostolok
Cselekedetei 4,20.)
Az igazi evangelizátor nem az, aki Jézusról csak beszél, hanem az, aki
képes megmutatni az élő Jézust az evangelizált személyek előtt, hogy ők is azt
mondhassák, amit a szamaritánusok:
- „Most már nem a te beszédedre hiszünk, mert magunk hallottuk és
róla: Ez valóban a világ üdvözítője . " (Jn. 4,42.)

meggyőződtünk

Arra senki sem képes, hogy továbbadja a feltámadt Krisztus életét, ha
nem tapasztalta a ma is köztünk élő Jézust.

előzőleg saját maga meg
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IV. AZ ISMERET SZAVA

Az utóbbi időben sokat beszélnek a tudás szaváról, amit néhányan „ismeret szavának" is neveznek.
E szép karizmán keresztül Isten kinyilatkoztatja és megismerteti mindazt, ami a múltban történt vagy ami történik az ember üdvösség történetében.
Ennek a kinyilatkoztatásnak köszönhetjük, hogy eljuthatunk a problémák
gyökeréig, a gyógyulás ismeretéig.
Egy nap eljött hozzám egy bánattól lesújtott asszony, akinek a leányát
valamilyen különös betegség támadta meg és ennek következtében meg kellett szakítani tanulmányait. Elmondták, hogy a fiatal leányt rendkívül bizarr
rohamok lepik meg. Gyakran el is ájul, mintha epilepsziás lenne. Több orvossal is konzul tál tak, azonban minden hiábavalónak bizonyult. Ekkor elmentek
a pszichológushoz, de a javulásnak a legkisebb jelét sem tapasztalták. Még azt
a hibát is elkövették, hogy boszorkányt kerestek fel, hogy kérjék segítségét.
Ebben a nehéz helyzetben végül ahhoz a nyilvánvaló következtetéshez jutottak, hogy ördögűzéshez kellene folyamodni. Csak az anya beszélt, a leány
továbbra is hallgatott. Még az én kérdéseimre sem válaszolt.Tekintettel arra,
hogy nemvolt semminemű információm, még azt sem tudva, hogy egyáltalán
mit is kérjek számára, nyelveken kezdtem imádkozni. Ebben a feszült helyzetben szünet nélkül egyetlen szó visszhangzott bennem nyugtalanítóan:
„abortusz". Felnyitottam a szememet és azt kérdeztem, van-e valami köze az
abortuszhoz? Ö meglepetten kérdezte tőlem:
- „Ki mondta ezt önnek?" És akkor könnyekkel a szemében elmondta,
hogy viszonya volt jegyesével és állapotos lett. Mivel közismert család gyermeke volt, elhatározta, hogy a gyereket elveteti. Ettől kezdve, mivel kettős
bűnnel érezte magát terhelve, már a puszta gondolatra is elájult. A bűnét
megbánta, meg is gyónta, és utána imádkozni kezdtünk azért, hogy belsőleg
is teljesen meggyógyulhasson. Az Úr megbocsátott neki, és meggyógyította:
a következő időben többet már nem ájult el. Az Úr adta meg számunkra a
probléma gyökerének „megismerését." Nem szenvedett semmiféle betegségben. Itt segítségünkre volt a „tudás szavának" vagy az „ismeretnek" az adománya. Isten kinyilatkoztatja a gyógyítás módját, sőt magát a folyamatot is
elvégzi a közösségben. Azt is mondhatnánk ezzel kapcsolatban, hogy amit az
Úr véghez akar vinni, azt egyben közli és végrehajtja az összegyűltek előtt.
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1975-ben a Dominikai Köztársaság küldöttének neveztek ki a Karizma tikus Megújulás II. Nemzetközi Konferenciájára, amelyet Rómában tartot tak. Amikor ezt közöltem elöljáróimmal. a következőkkel válaszoltak:
- „Engedd át a helyedet valaki másnak, mert jobb, ha az országot olyan
valaki képviseli, aki onnan származik."
Nagy fájdalommal fogadtam ezt, mert arra gondoltam, nem tudom megragadni ezt a csodálatos alkalmat, hogy még jobban megismerhessem a megújulási mozgalmat. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a hit által hogyan fedeztem fel Isten akaratát elöljáróim döntésén keresztül.
Azon a napon, amikor Rómába kellett volna repülnöm, lovon meglátogattam egy olyan közösséget, amely szinte elveszett a hegyek között. Bemu tattam a misét és imádkozásba fogtam a betegekért. Amíg nyelveken imád koztam, gondolataimban egy szó kalapált: „epilepszia". Folytattam a könyörgést, majd csendben maradtam és végül a hitet kockáztatva feltettem a
kérdést:
- „Van itt valaki, aki epilepsziában szenved? ... Az Úr most meg fog
téged gyógyítani."
Örökkévalóságnak tűnő néhány pillanatnyi feszült csend után az iskola
kezét és a következőket mondta:

igazgatónője felemelte

- ,,Atyám, az én lányom az, nézze meg."
Mellette valóban ott volt egy fiatal leány, aki izzadt és reszketett. Betegsége már születése óta kínozta.
Az Úr te! jesen me_ggyógyí tolta, mindenfajta roham megszűnt. Ez volt az
első alkalom, hogy az Ur nekem adta az „ismeret szavának" karizmáját. Azon

a napon, amikor elöljáróimnak engedelmeskedtem, az Úr nekem adta azt az
adományt, amely jóval többet használt nekem küldetésem során, mint valamennyi konferencia együttvéve, amit végighallgattam volna Rómában.
Az ismeret szava tulajdonképpen a Lélek egyik karizmája, amely rendkívüli módon meglepheti azokat, akik ezt magtapasztalják. Végeredményben
egy impulzussal, egyfajta belső bizonyossággal állunk szemben, amely nem
szerezhető meg sem elmélkedéssel, sem gondolkodással, sem értelmi levezetéssel. Olyan, mint egy idea, amely egész szellemi lényünket nagyfokú inten zitással árasztja el. Lefoglal minket magának mint egy szó, amelynek nincs
hangja.
Ez végeredményben beszéd, amely a lényük legbenső mélyéből tör elő, és
hosszan tartóan jelen marad szellemünkben. Ennek eredményeképpen a szel lemünkben lévő gondolattal, biztosak lehetünk olyan valamiben, amelyről
tudjuk, hogy az nem tőlünk származik, azonban rajtunk keresztül hatol.
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Egészen biztos, hogy ilyen létezik, mert megtapasztaltam. Hiszem, hogy
Náthán próféta rendelkezett az ismeret szavával abban az esetben. amikor
felfedte Dávid szívének titkát (2. Sám 12,1 - 15). Péter szintén magáénak
mondhatta az ismeret szavát, ezt IátjukAnaniás és Saphira esetében (ApCsel
5, 1- 11.).
Az ismeret szavának tulajdonképen még prófétikus jellege is van. Az
egyik nap Samanában lelkigyakorlatot tartottam a Dominikai Köztársaságban. A beszéd közepén éreztem újra az ismeret szavát, amely állhatatosan visszatért.
Hogy a lelkigyakorlat beszéd témájára koncentrálhassak, megálltam és a
mondtam:

következőket

- „Van itt egy ember, aki eljött a lelkigyakorlatra, de bizalmatlan a
felesége iránt. Ennek ellenére az asszony meghívta ide, garantálva, hogy ha
el jön, az élete meg fog változni. A férfi válasza az volt, hogy el jön, de az életét
nem fogja megváltoztatni. Eza férfi itt van most, és az Úr azt üzeni neki, hogy
tiszteletben tartja szabadságát, de arra is emlékezzen, hogy mit mondott Szt.
Ágoston: »Én félek Isten tői, hogy elhalad előttem, és nem tér vissza többé.«"
Ezekre a szavakra a kápolna hátsó részében egy magas és rendkívül erős
férfi a térdére esett és sírásra fakadt. A mise befejezése után közelebb jött és
megerősítette az ismeret szavának minden részletét. Meggyónt, a következőkben felajánlotta életét az Úrnak, és még azt is hozzátette:
- „Atyám abban az esetben. ha önnek bármiben szüksége lenne rám.
szívesen rendelkezésére állok."
Tulajdonképpen azt kell megállapítanunk. hogy először csak egy gondolat jelentkezik lelkünkben. Amilyen mértékben ezt közöljük, máris feltűnnek
a részletek. Ezt a gyakorlati eljárást talán összehasonlíthatjuk egy olyan
írásos üzenet felolvasásával, amely a „Kleenex tartály" feliratán olvasható.
Az első feliraton megtalálhatom azokat a szavakat, amelyeket el kell olvasnom, utána azt a papírt eltávolítom, és elolvasom azt, amit a második felirat
tartalmaz. Az ember nem képes megérteni azt, amit leírtak a harmadikra
abban az esetben, ha nem olvasta el az előző kettőt. Ugyanígy van a tudás
szavával is, amelyet az ember a Szentlélektől kap meg.
Egyáltalán, hogy vagyunk képesek az ismeret szavának a hitelességét
felismerni? Itt kizárólag az eredmény az, amely számít valamit. Minden esetben a tanúk képezik a fokmérőt, vajon az Úr szavával állunk-e szemben vagy
sem.
Vannak bizonyos szolgálatok, amelyek csak abban az esetben teremhetnek gyümölcsöt, ha tanúságtétel kíséri őket. Így például szeretném megemlíteni, ha az emberek gyógyulásokról adnak hírt a nyilvánosság előtt, az isme-46-

ret szaván keresztül, azonban ezeket a gyógyulásokat nem erősítik meg és
nem tanúskodnak velük kapcsolatban, úgy az egész kétségesnek látszik és
végeredményben kritikákra adhat okot ahelyett, hogy az emberek az Istent
dicsérnék.
1982-ben, november tájékán egy lelkigyakorlatos sorozat kapcsán prédikáltam francia Polinéziában. A betegek részére egy misét készítettek elő,
mégpedig Tahiti érsekségi székhelyén. Ezen az estén több, mint 5000 ember
volt jelen a szabadtéri misén, a csodálatos csillagos ég alatt, míg az egész
természetes díszlet kissé emlékeztetett engem Isten Ábrahámnak tett ígéreteire. Az áldozás után imádkozásba fogtam a betegekgyógyulásáért. Az egész
sokaság velem együtt hangosan imádkozott. A buzgóságnak, a forró áhítatnak és a hitnek csodálatos és felejthetetlen pillanatai voltak ezek a percek.
Ugyanakkor a Lélek és a szív énekelt bennünk és az ismeret szava lassan -lassan megérlelődött bennem. Ezeket az üzeneteket megkönnyítették a nyelvimák, mivel szellemünk csatornái üresek voltak és következésképpen készen
álltak az Úr szavára. Az ilyen üzenetek és belső hangok között volt egy, amely
rendkívüli módon meglepett és meg is döbbentett a pontosságával. Úgy továbbítottam, ahogy eljutott a lelkemhez. „Van itt egy személy, aki először
jött el misére, és igen távolról érkezett. Gerincbetegségben szenved az illető.
Fájdalmát az okozza, hogy ráesett egy kókuszdió. Ebben a pillanatban rendkívüli fájdalom árasztja el a hátadat. Az Úr meg fog téged gyógyítani. Nem sokára tanúságot tehetsz a teljes és tökéletes gyógyu!ásodról."
A következő napon egy másik szentmisén vettünk részt. A tömeg ez alkalommal még nagyobb volt. Itt történt egy felejthetetlen esemény, amelyen
átélhettük, hogy milyen óriási Isten irgalma és mekkora a hatalma. A befejezés előtt felhasználtuk az alkalmat, hogy tanúságtételeket kérjünk azoktól,
akik a korábbi alkalommal gyógyultak meg. Csodálatos tanúságtevéseket
hallottunk.
Többek között jelen volt egy asszony, aki a következőket mondta:
- „Én protestáns vagyok már születésem tői fogva . Katolikus misén egészen tegnapig soha nem vettem részt. Mivel igen sokat szenvedtem a gerincem
betegsége miatt, egy asszony rábeszélt, hogy jöjjek el vele a szentmisére. A
megeröltető út ellenére én mindenképpen itt szerettem volna lenni, mert
hallottam, hogy az Úr az elmúlt estén több beteget meggyógyított. Így jöttem
el tegnap ebbe a templomba, hogy arra kérjem az Urat, gyógyítson meg.
Amikor az atya bejelentette, hogy valaki, aki gerincbetegségben szenved meg
fog gyógyulni, erős hőhullámot éreztem a hátamban. Amikor még azt is hozzáfűzte, hogy hozzávetőlegesen a 4. csigolya tájékán észlelhető különösképpen ez az érzékenység, megértettem azonnal, hogy rólam beszél.
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Volt azonban valami, ami még jobban meglepett.Az a megállapítás, hogy
a b<:tcgség eredője egy ütés, amelyet az egyik kókuszdió okozott, amikor a
hátamra esett. Valóban, körülbelül másfél éve annak, hogy kókuszdiókat
adtam el turistáknak. Amikor a diókat levertem egy hosszú bottal a pálmafákról. az egyik valóban a hátamra esett és megsebesítette a 4. csigolyámat.
Tekintettel arra, hogy ekkor állapotos voltam, nem lehetett megoperálni. Az
orvos azt indítványozta, hogy várjuk meg a gyermek születését. Azt is mondta, hogy nem is igen tudna hogyan operáljon, mivel a törött csigolya összeforrt. Ami pedig engem illet, igen sokat szenvedtem, különösen éjszaka, mert
mindig hánykolódtam, hogy egy megfelelőbb pozíciót talál hassak az ágyban,
hogy végre fáradtan álomba zuhanhassak.
Tegnap este, amikor éreztem ezt a hőhullámot és testi reszketést, igen
sokat sírtam. Éreztem, hogy jelen van bennem az Úrés ez a jelenlét rendkívüli
módon nyilvánult meg. Ahogy hazaértem, megértettem, hogy teljes mértékben meggyógyultam. Többet nem éreztem semmiféle fájdalmat a gerincem
tájékán, és ezért hálát adok az Úr működéséért, itt a nyilvánosság előtt."
Magam is hálát adtam az Úrnak, mert a részletek mind pontosak voltak
és ezek lehetővé tették nekem, hogy még jobban és fokozottabban higgyek az
ismeret szavának. ugyanúgy azoknak a szavaknak és ihletnek. amelyek a
Szentlélekből áradtak ki és nem lehettek a fizikai érzés vagy a pszichológiai
ismeret következményei, mert az egyes részletek túlságosan pontosnak bizonyultak, következésképpen ki volt zárva, hogy valamiféle képzeletnek a gyümölcsével állnánk szemben. Ebben a pontos és meghatározott esetben arra is
módom van. hogy ellenőrizni tudom az egész eseménysort. A tanúságtételeket felvettem magnetofonra, amelynek segítségével minden egybeeső részletet rögzítettem. Amikor pedig ez az asszony tanúságot tett, mindenki dicsérte
az Urat és ennek hatására az összegyűlt keresztények között felépült és megerősödött a feltámadott Jézus jelenlétében való hit.
Végeredményben ugyanez zajlott le a szamariai asszonnyal Jákob kútjánál, amikor Jézus az ismeret szavának a segítségével így jellemezte az aszszonyt:
- „Jól mondtad: nincs férjem . Öt férjed volt, s akid most van, az nem
férjed ."
AJ ézussal történt beszélgetés után a szamariai nő futva hagyta el Öt és a
városba sietett, így szólt az emberekhez:
- „Jöjjetek, van itt egy ember, aki mindent elmondott, amit tettem,
talán Ö a Messiás?" (J n 4, 17 és 29).
Így az ismeret szaván át Szamária népe megtért. Ezen keresztül épült a
mi közösségünk is, és a hit, valamint az Isten dicsérete csak fokozódott.
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Az egyik napon Suenens bíboros arra kért, írjak egy cikket, amelyben
elmagyaráznám, hogy ez az ismeret szava hogyan jelenik meg a lelkemben.
Így válaszoltam a bíborosnak:
- „Eminenciás uram, én nem tudom hogyan lehetne megmagyarázni
ezt a karizmát! Ez éppen olyan nehéz. mintha azt kérné tőlem, hogy írjak egy
cikket arról, hogyan jön létre bennünk a szórakozottság."
1982 nyarán arra kértek, hogy működjem közre a televízió 9 részes adá sában, hogy film készülhessen a Karizmatikus Megújulásról, az ottawai
CHOT számára. Ezeket a félórásra tervezett adásokat videokazettákra vet tük fel, hogy később levetíthessük.
Az utolsó adás folyamán, a betegekért mondott ima közben az ismeret
szavát éreztem az agyamban, amely azt jelezte, hogy az Úr gyógyítani akar
valakit közöttünk. A következőket mondtam:

- „Ebben a pillanatban van egy ember, aki egyedül fekszik az egyik
kórházban. Ennek az embernek a háta beteg, azonban az Úr meg fogja gyógyítani és újra egészséges lesz. Forróság fogja elönteni az egész hátát, majd
felkel és járni fog."
Ahogy hazafelé tartottam, hirtelen eszembe villant, hogy nem is ment
direktbe az adás, csak néhány hónappal később fogják levetíteni a TV-ben.
Egy kissé meg voltam döbbenve, és meg is voltam kissé zavarodva arra gon dolva: Talán ez az ember még nincs is kórházban, én azonban máris bejelentettem a teljes gyógyulását az Isten nevében.
Igen sokat mulattam Istenünk humorérzékén. Január végén kaptam egy
levelet B. G.-től, aki egy morális problémáról írt a következő érzékeny levélben:

„1983. január 16.
Egy betegség következtében keIIett f1U!gszakítanom munkámat. Két gerinccsigolyám elmozdult a helyéről. A különféle
gyakorlatok és terápiák semmit nem használtak. Decemberben sebészi beavatkozásnak vetettem magam alá, amely mintegy 4 órán át tartott és sikerült a jobb lábamat mozgatni. Az
operáció napja december 9-re esett és a szfvemet borzalmasan meggyötörte ez a megpróbáltatás, amely rettenetes volt
részemre, de családom számára is.
December 18-án kórházban voltam igen gyenge fizikai és
morális áIIapotban. Hitem szinte meghalni látszott. 18 h 3 5
perckor bekapcsoltam a televíziókészüléket és akkor ment az
úgynevezett „Határok nélküli szeretet" adása. Ezt néztem, és
ön azt mondta akkor:,,fekszik egy ember a kórházban teljesen
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egyedül, a kórházi szobájában, fájdalmat érez a hátában és
ebben a pillanatban Jézus megkezdte ennek az embernek a
gyógyítását. Ez az ember érzi, hogy Jézus jelen van a testében
és a későbbiek folyamán ő tanúsítani fogja csodálatos gyógyulását." Itt vége lett az adásnak. Már arra sem volt időm,
hogy a befejező éneket is végighallgassam. Ott maradtam
zokogva, igen mélyen meghatódva, mert arra gondoltam,
hogy Jézus hogyan képes egyesülni egy ilyen sebzett, zárt és
sokat csalódott szívvel? Azonban ez nem történhet meg még a
holt szívekkel is?
Ma, kb. egy hónappal később, amikor ezeket elmesélem önnek,
a gyógyulásom csodálatos ütemben halad előre. Életemben
először történhetett meg, hogy képes voltam megismerni a
feltétel nélküli megbocsátás csodálatos érzését. "
Éppen úgy, mint Tahitiben, minden részletet ellenőriztünk. Az egyetlen
dolog kissé speciálisnak tűnt, nevezetesen, hogy az Úr nekem bejelentett
júniusban egy gyógyulást amely bekövetkezik december 19-én, és erről én azt
mondtam, hogy „ebben a pillanatban".
Ebből a tanúságtételből néhány dolgot megtanulhattam, amelyek rend kívül fontosaknak Iá tszanak. Az Úrnak nincsenek kor Iá lai az időben. Ö képes
volt arra, hogy adjon egy „indítást", amely bejelentette azt, ami később fog
megtörténni, miközben azt mondta, hogy ... „ebben a pillanatban".

Mindezekből következik, hogy Istennek nincs sem órája. sem naptára,
mert Isten az örök jelenlét!
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V. A GYÓGYÍTÁS
A betegségek három típusát lehet megkülönböztetni és ezek mindegyike
speciális imát igényel az eredményes gyógyítás érdekében.
1. A testi betegségek, amelyek számtalan okra
imát követelnek a fizikai gyógyuláshoz.

vezethetők

vissza. Ezek

egyszerű

2. Ismerjük továbbá a szív (érzelem) betegségeit, amelyek bizonyos
emocionális sérelem következményeképpen jelentkezhetnek, ehhez belső
gyógyító imára van szükségünk.
3. A lélek betegsége, amely valamilyen bűnnek a következménye, ezeket
Jézus a hit és a megtérés következtében gyógyít ja meg.
Szeretnénk két lényeges pontot kiemelni:
1. Az emberi lét egységét. Bár az összetétel tekintetében különbséget
tudunk tenni test, lélek és szellem között (l.Thessz. 5,23.), az emberi lét ennek
ellenére minden esetben egy és oszthatatlan. A megosztást kizárólag pedagógiai okok miatt végezzük el.

2. A kölcsönös függést (összefüggést). A test, a lélek és a szellem olyan
szinteken kapcsolódik össze, amit pontosan nem lehet meghatározni, ezek
minden esetben egymástól függenek.
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A. A test betegsége és a fizikai gyógyulás
Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy nem akarunk különösképpen elmélyülni ebben a témakörben, mivel ez a könyv az Úr „gyógyításának"
élő tanúságtevő dokumentuma akar lenni. Ezenkívül számos cikket, jó könyvet írtak már a karizmatikus megújulásnak erről az izgalmas témájáról. Kizárólag annyit akarunk elérni, hogy tanúskodjunk amellett. hogy az
evangélium igaz, még a XX. században is, és ehhez hozzáfűzünk bizonyos
megfigyeléseket, amelyeket fontosnak Iá tunk.
Isten megváltó működése két formában nyilvánul meg. A cselekedetek és
szavak által. Szt. Lukács csodálatosan foglal ja egység be Jézus tevékenységét,
amikor a következőképpen szól:
- „Előző könyvemben kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és
tanított Jézus." (Ap.Csel. 1,1).
A II. Vatikáni Zsinat megfogalmazta ugyanannak az éremnek a két olda lát, amikor azt erősíti meg számunkra, hogy „a kinyilatkoztatás eseményekben és hozzájuk bensőleg kapcsolódó szavakban bontakozik ki: Istennek az
üdvösség történetében művelt cselekedetei kinyilvánítják és megerősítik a
tanítást és a szavakkal kifejezett valóságokat. A szavak viszont a tetteket
hirdetik, és a bennük rejlő misztériumot világítják meg." („Dei Verbum", 2.)
Végezetül azt a következtetést von ja le, hogy „az Istenről és az ember üdvösségéről így kinyilatkoztatott igazság Krisztusban ragyog föl. Ö az egész kinyila tkozta tás közvetítője." Azt is megerősíti, hogy fontos a lelki és a fizikai
gyógyulás. Mások arra gondolnak, hogy az egyes gyógyulások véletlenek. .. és
hogy a gyógyítás karizmája nem lényeges, mert felette ott kell állnia a szeretetnek. Én a magam részéről azt hiszem, hogy ez a „lényeges - lényegtelen"
különbségtétel nem szerepel az Újszövetségben. Ahelyett, hogy ilyen megkülönböztetéseket csinálnánk, fel kell tennünk magunknak a kérdést: Isten meg
akar ja-e gyógyítani gyermekeit?
Azzal a ténnyel tökéletesen egyetértek, hogy a szeretet par excellence
karizma; ki tagadhatná azonban, hogy a gyógyítás egy csodálatos közvetítő
közeg, benne felfedezhető a szeretet, amely a szenvedő felé fordítja figyelmünket. A szeretet nem egy éteri érzelem, nem is valami absztrakt fogalom,
hanem olyan konkrét valami, mint a meggyógyított személy. A gyógyítás
adománya alapvetően a szeretet egyik adománya. Az evangélium lapjain
negyvenszer lehet találkozni a „gyógyítani" igével, és a továbbiakban mintegy tizenkét alkalommal van módunk azt megfigyelni, hogy van egy ige, amit
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„megmenteni" vagy „üdvözíteni" kifejezéssel szokás fordítani, de ez is azt
jelenti, hogy „meggyógyítani". Az „üdvözíteni" cselekedet magában foglal Ja
a gyógyítani cselekményt is.
- „Bízzál leányom, hited meggyógyított." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony (Mt 9,22).
- „Kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak hozzáért, meggyógyult." (Mt 14.36).
- „Ne félj, csak higgy! Lányod megmenekül." (Lk 8,50).
Ezzel kapcsolatban lásd (Máté 14,36; Márk 3,4; 5,23-28; 6,56; 10,52;
János 11,12; Apcsel 14,9) A Jézus által hozott üdvösség az embert teljes
egészében megragadja. Jézus nem azért jött, hogy csak a lelkünket mentse
meg. A teljes ember érdekli őt: a teste és a lelke is.

a) Jézus
Teljesen felesleges lenne, hogy bibliai idézetekkel terhelnénk az olvasót,
amelyek Jézus gyógyító szolgálatáról szólnak. Az egész evangélium valójában Jézus irgalmas cselekedeteinek véget nem érő láncolata, aki állandóan
gyógyítja a betegeket. Kizárólag néhány szöveg ismertetésére szorítkozunk,
amelyeknek bizonyos speciális jelentése van. Elsősorban Jézus hivatásásnak
a bemutatására gondolok:
,,Az Úr Lelke rajtam
Ö kent fel engem
Hogy örömhín vigyek a szegényeknek,
Ö küldött engem,
hogy (meggyógyítsam a megtön szívűeket),
szabadulást hirdessek a raboknak,
és a vakoknak megvilágosodást,
Hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak
Hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét."
(Lk 4, 18-19).

Itt világosan láthatjuk, Jézus küldetése az, hogy meggyógyítsa az embert
fizikailag és bensőleg is, megszabadítsa minden kötöttség alól, amely rabszol gává süllyeszti. Különösen a bűn kötelékei alól kívánja felszabadítani. (Mt
4,23-25).
Jézus egyébként azt is mondta, hogy az orvos nem azért jött, hogy az
egészségeseket keresse fel, hanem a betegeket, így nem is az igazaknak van
reá szükségük, hanem a bűnösöknek. Az Ö hivatása és küldetése nem lehet
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vita tárgya, A probléma gyökere abban rejlik, hogy felismer jük-eaz üdvösség
szükségességét. Ez lehet az oka annak, hogy egyik beszédében, amely telve
van irgalommal és bizalommal, felhívást intéz hozzánk.

„Jöjjetek hozám mindnyájan,
Akik el/áradtatok és meg vagytok terhelve;
Én felüdítelek titeket." (Mt 11,28).
A héber Jehosua név annyit jelent, hogy „Isten megszabadít". Ö az, aki
az egész embert és egyben minden embert be akar vinni az üdvösségbe.

b) Egyház
,,Amint engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket." (János 20,21 ).
A 12 apostol nyomon követi időben és térben Jézus üdvösség-művét. Ökazok,
akik felelősek a terjesztésért egészen a föld végső határáig és egyben valamennyi század számára felelősek Jézus Krisztus üdvösség-művének gyümölcseiért. Őket azért küldték szét a világba, hogy prédikáljanak, és egyúttal
gyógyítsák a betegeket. Ök nemcsak valamilyen üzenet továbbítói, hanem
Jézus üdvösségének a hordozói is. Az egyház nemcsak hirdeti az evangéliumot, amely bennünket üdvözít, hanem hordozza is ezt az üdvösséget (,,Az
üdvösség szentsége" Szövegek: Mt 10,5-8; Lk 9, 16). Ez a misszió nem redukálódik le a tizenkettőre, hanem kiterjed a 72 tanítványra is. „Gyógyítsátok
meg az ottani betegeket és hirdessétek: közel van Isten országa." (Lk 10,9).
Ha még tovább elemezzük a kérdést, úgy a Márk evangéliumának a végén
láthatjuk, hogy ez a küldetés nem csak a tizenkettőre vagy a 72-re terjed ki,
hanem „mindazokra, akik hisznek".
„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden
teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. A hívőket ezek a
jelek fogják kisérni: az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek,
kigyókat vesznek majd a kezükbe és ha halálos mérget isznak, nem árt meg
nekik. Betegekre teszik a'kezüket és azok meggyógyulnak." (Mk 16, 15-18).
Márk evangéliumának az utolsó mondata nem jelenti egyben az evangéliumnak a végét, mert az meghosszabbodik egészen napjainkig.
,,Azok pedig szétszéledtek és mindenütt hirdették az Igét. Az Úr együtttanításukat csodákkal kísérte." (Mk 16,20).

működött velük és

A jellegzetességek, amelyek az apostol hitelességét megkülönböztetik, a
jelek, a csodák és a csodás erők megnyilvánulása. (2.Kor 12,12 és Róm
15,19).
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e) Jelek
Igen érdekes, hogy a 4. evangélista - János - nem beszél csodákról vagy
gyógyításokról, hanem azt mondja, hogy vannak „jelek". Bizonyos jelbennünket minden esetben a jelzetthez vezet. Ugyanúgy. mint ahogy a füst arra
enged következtetni, hogy a tűz közelében vagyunk. Ugyanúgy a csoda, vagy
bizonyos gyógyulás azt jelenti számunkra, hogy Isten itt van, éppen cselekszik és megment. Ezek tulajdonképpen Isten láthatatlan cselekedeteinek a
látható jelei. A gyógyulások, mint a fényszórók azt közlik velünk:
1. Hogy Jézus ma is élő valóság, és ma is annyi hatalma van, mint volt
Szamariában vagy Galileában. Általa ma is gyógyulhatnak a betegek.
2. Hogy Isten szeret bennünket és az ember teljes üdvösségét szeretné,
azaz hogy teste és lelke is részesül jön benne.
3. Hogy Jézus a Messiás. Amikor Keresztelő Szt. János tanítványai elmentek Jézushoz, hogy megkérdezzék vajon Ö-e a Messiás, Ö nem válaszolt,
hanem elkezdte gyógyítani a betegeket.
Gyakran fordulhat elő olyan eset, hogy az ember nem fogadja el a csodákat és a megnyilvánuló gyógyulásokat, mert ezek azt is magukba foglalnák,
hogy el kell fogadnia Jézust és az Ö követelményeit is. Tekintettel arra, hogy
elfogadni a jeleket egyben annak elismerését is jelenti, amit a tény jelent. Ez
azokat a szokványos esetekben annak, hogy az emberek ezeket ta~ad ják. Az
egyik lelkigyakorlat után haza tértem, majd elkezdtem mesélni az U r csodáit.
Volt ott egy francia pap, aki figyelmesen végighallgatott, azonban hitetlenség
látszott a szemében. Ekkor elbeszéltem neki, hogy a gyógyító mise közben az
Úr hogyan és miképpen adta vissza az imacsoport szervezője hitvesének a
hangját. Ekkor az illető eljött és nyilvánsoan tanúságot tett a tömeg előtt.
Elmondta, hogy négy és fél esztendeig nem tudott egyetlen szót sem kimondani. A pap azonban igen magabiztosan a következőket mondta:

- •.A csoda nem ott van, ahol te gondolod!"
- „Hogyan - kérdeztem-, mit mondasz?" - És ő így felelt:

- •.A csoda nem abban a tényben van, hogy most tud beszélni, hanem
inkább abban, hogy egy asszony négy és fél évet töltött el úgy, hogy nem
beszélt.. ."
Maguk a gyógyítások nem bizonyos doktrína igazságának a demonstrációi. Isten az, akimegment.Jézus nem azértgyógyít,hogy bizonyítsa, Ö Isten,
hanem egyszerűen azért, mivel Ö Isten.
Minden jel arra szolgál, hogy valamit kinyilvání tson; ez a cél ja a gyógyításoknak is, amelyeket az Úr visz végbe. Csupán azért vannak, hogy emlékezetünkbe idézzék a régi igazságokat ebben a korban, amikor hatékonyság és
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1-'\sznosság uralkodik, hogy Istenünk jelen van közöttünk, és ma is képes
csodákat végbevinni. Bemutatják, hogy az Isten hatalma lehetővé teszi számunkra azt, hogy teljes mértékben átengedjük magunkat Neki, rábízzuk ma gunkat emberi létünk viszonylataiban is. Hogy a csodák tulajdonképpen jelek, a következő tanúságtétel jól szemlélteti ezt:
Egy délután meglátogattam egy rendőrt, nevezetesen Munoz kapitányt.
Haldoklott az ágyában. 50 napja nem evett semmit. Csupán alkoholt ivott
minden 3. órában.
Imádkoztunk érte és az Úr megszabadította az alkohol szenvedélyétől
egészen rendkívüli módon. Azonnal lemondott az ivásról és még arra sem volt
szükség, hogy elvonókúrára vigyék a kórházba. Jól emlékszem a Bölcsesség
könyvének tanítására (16,12). Kicserélte rumos üvegét egy Bibliára és azt
olvasgatta sírva, miközben ezt hajtogatta: „Hogy az Úr mennyire jó!"
Ez a körülmény azonban igen sok problémát zúdított reám, mivel másnap kiáltásoktól és vitáktól volt hangos a templom előtti térség. Az asszonyok,
akiknek a férjük ivott, sorbaálltak és megkísérelték csitítani részeg férjeiket,
miközben kértek bennünket, hogy imádkozzunk értük is, hogy megszabaduljanak az alkoholtól. Nagyon furcsa látvány volt. A templomban több volt a
részeg, mint a kocsmákban és a bárokban. Az Úr meg akarta szabadítani ezt
a rendőrt oly módon, hogy közben felébresztette a hitet a NEVÉBEN. Azonban ez nem következik be minden esetben! AJ ézusban bízó betegeknek is meg
kellett tenniük a magukét. Amint nem minden rendőr olyan részeges, mint
Munoz kapitány, úgy nem valamennyi részeges részesül azonos módon az
üdvösségben.
Ebben az egészben csupán az volt fontos, hogy egy ehhez hasonló eset
kapcsán hogyan növekszik a hit Isten üdvözítő (megmentő) hatalmában, aki
teljesen úgy változtatja meg az életünket, ahogyan akar ja.

d) Csodák és gyógyulások
Nem minden gyógyulás sorolható az Úr csodái közé. Léteznek olyan ima
által kieszközölt gyógyulások, amelyeket nem tekinthetünk csodás jelenségeknek. Abban az esetben beszélhetünk csodákról, amikor olyan gyógyulással állunk szemben, amit semmiféle orvosi tudományos módszerrel nem
nyerhetünk el és amelyeket minden esetben Isten visz végbe.
Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az Úr felgyorsítja a gyógyulás
folyamatát, amit egyébként elnyerhetnének bizonyos operációval, alkalmazhatnának pihenőkúrákat, de természetszerűen egyéb eljárásokhoz is folyamodhatnának. Ebben az esetben egyszerűen gyógyulásról beszélhetünk.
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Így nem minden imában nyert gyógyulást nevezhetünk „csodás gyógyu lásnak". Nézzük Lourdes esetét, ahol számos gyógyulás közül, amit egy évszázad során nyertek el a betegek, rendkívül kevés esetet fogadtak el úgy.
hogy azok csodás jelenségek. Ezt a megállapítást igazolják az alábbi sorok is:
„Catherine Latapie óta, aki 1858 márciusában gyógyult meg, egészen
Serge Perrinig, aki viszont 1978-ban nyerte vissza egészségét, 64 csodás gyógyulást erősített meg az egyházi vizsgálóbizottság. Ennek a megállapításnak
ellenére 5432 gyógyulásos esetet regisztráltak egyedül 1972-ben.
Így pl. Anite Siu de Sheffer gyógyulása csodálatosnak tekinthető, mert
ott az Úr olyan dolgot cselekedett, amit az orvos tudomány sohasem lett volna
képes megtenni. Mintegy 10 esztendővel ezelőtt Chilében, egy súlyos autóbaleset következtében (bizonyos agyi sérülés miatt), teljes mértékben elveszítette valaki a szagló- és ízlelő képességét. Tekintettel arra, hogy jómódú
táradalmi osztályba tartozott, felkereshette az Egyesült Államok legjobb
kórházait, abban reménykedve. hogy ezúton nyerheti vissza egészségét. A
különböző vizsgálatok és terápiák nyomán az orvosok arról tájékoztatták.
hogy az operáció lehetetlen, mivel ezeknek a funkcióknak transzmissziós
rostjai jóval finomabbak, mint egy hajszál. Szó szerint azt mondták neki.
hogy egyedül a „csoda" az, amely által még visszanyerheti ezt a két elveszített
érzékét. Így természetes, hogy még a reményét is elveszítette arra vonatkozóan, hogy valaha is megízlelheti az ízeket és megérezheti a virágok illatát.
Panamában (Chitrében) amikor sor került a betegek miséjére, az Úr többet
adott az ismeret szavából, mint amennyit vártunk ezen az összejövetelen. A
következőt mondta az Úr:
„Van itt egy asszony, aki rendkívül súlyos betegségben szenved. Az éjszaka folyamán az illető meg fog gyógyulni és holnap tanúságot fog tenni a
te! jes gyógyulásáról."
És másnap Anita beszámolt arról, hogy visszanyerte szaglóképességét.
Már úgy ébredt fel, hogy megérezte az ablaka alatt nyíló rózsák édes illatát és
megérezte a kávé pompás illatát is, amely kint a konyhában terjengett. Hirtelen felszökkent az ágyból és elmondta férjének a csodát. Könnyekkel a
szemében fogyasztotta el e~djét és minden kanál után megjegyezte, hogy
először a baleset óta ízlelni tudja a táplálékot.
Amit ennek a világnak egyetlen orvosa sem volt képes végbevinni, az Úr
megtette.Jézus a lehetetlenségnek is Ura. Ezek után az örömtől sírva a következőket jelen tette ki az egész közösség előtt:
„Két gyermekem van, azonban sohanem érezhettem gyermekeim illatát.
Közöttetek van sok anya, aki tudja mit jelent egy anyának érezni gyermekeinek illatát. Nos ezen a csodálatos reggelen, ahogy közelebb mentem hozzá juk, megöleltem őket és ekkor én is érezhettem gyermekeim illatát."
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Egy csodálatos gyógyulás másik nagyon szép tanúságtételét az írta le, aki
1981. augusztus 25-én gyógyult meg:
„Reumaszerű

ízületi gyulladásban szenvedtem. Ez a betegség nem téössze az időskorban fellépő, súlyosabb következmények nélküli
ízületi gyulladással vagy reumával. Az ízületi gyulladás okozója ismeretlen,
gyógyítani nem tudják. Az ízületeket támadja meg és rettenetes fájdalmakat
okozhat, ami a szervezet további romlását okozza. A beteg teste megmerevedik, alakja megváltozik, deformálódik és végül tolószékbe kerülhet. Ez az
egész a múlt esztendő októbere táján kezdődött nálam. Heves fájdalom jelentkezett a bokacsontomban, a térdízüzeletek között és a csuklóban. Ezzel
együtt jelentkezett az általános fáradtság tünete is. Arra gondolva, hogy ez
az egész nem lehet súlyos, felkerestem egy orvost, aki elvégezte a szükséges
vizsgálatokat. Ezek lehetővé tették, hogy pontosan megállapíthassa: betegségem súlyos ízületi gyulladás. A laboratóriumi leleletek alapján azt indítványozta, hogy menjek el az Egyesült Államokba, ahol speciális gyógykezelésben részesülhetek. Abban az egészségügyi központban, ahol az ízületi gyulla dásokat kezelték, igen mély benyomást tett rám a betegség különféle súlyos
fázisa. Az egyik szakorvos -Alonso Portuondo - megerősítette a diagnózist, és ismételten kijelentette, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan. Csak arra
voltak képesek, hogy egy speciális gyógyszer segítségével - amit aranyporból vontak ki - stagnálóvá tegyék a betegséget. Ami ezt a különleges orvosságot illeti, ezzel kapcsolatban meg kell említeni a különféle negatív hatásokat is. Kiütések jelentkeztek testem minden részén, kihullt a hajam és a
lábaimról lejöttek a körmök. A vörös és fehér vérsejtek aránya is rendellenessé változott. Ekkor jött Paraguayba Tardif atya. Első ízben a Szt. Alfonzról nevezett templomban hallgattam. A gyógyulás pillanatában úgy éreztem, mintha a szívem fel akarna robbani. Olyan hevesen dobogott, hogy szinte hallottam.
vesztendő

A második alkalommal Oviedo Colonell templomában hallgathattam és
ismételten, mihelyt belefogtak a gyógyulásért való imádságba, éreztem, hogy
egész testemben remegni kezdek. Az atya ebben a pillanatban jelentette ki,
hogy két asszony, aki ízületi gyulladásban szenved, most meg fog gyógyulni.
Szólt, hogy térdel jenek le. Nekem erre nem volt bátorságom, hogy megtegyem, mert először is nem voltam arról meggyőződve, hogy rólam van szó, és
nem is nagyon hittem az ilyenfajta gyógyulásokban, ami abból fakadt, hogy
gyenge volt a hitem. Ekkor elmentem egy harmadik misére. Ekkor már a
fájdalmaim teljesen megszűntek és nem volt szükségem több orvosságra.
Tulajdonképpen anyám állapította ezt meg ugyanúgy, mint Margari ta Prince
nővér, aki Tardif atya eltávozása napján a repülőtéren Andres Car atyával
együtt imát mondott a teljes gyógyulásomért. Befejezésül így szóltak hozzám: „Többé már ne mondd azt, hogy ízületi gyulladásom van, hanem úgy
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mondd, hogy ízületi gyulladásom volt. Mert te már meggyógyultál." - A
fájdalmaim teljesen megszűntek és nem volt többé szükségem gyógyszerekre. Ugyanakkor arra is gondolnom kellett, hogy volt, amikor 12 adag Ascriptinre volt naponta szükségem és természetesen a heti in jekciókúrákra is.Újra
és újra végiggondoltam az elmúlt napokat és állapotom javulását. Be kellett
látnom, hogy teljes mértékben meggyógyultam.
Nicolas Breuer doktor, akinek mély hite volt és aki foglalkozott velem
Asuncionban, így szólt hozzám: „El kell ismerni, hogy a tudomány határain
túl van egy nagyobb hatalom, amelynek semmi sem lehetetlen."

Az orvosok megmagyarázták nekem. hogy azoknál, akik ebben a betegségben szenvedtek, még ha feltételezzük is, hogy meggyógyultak. egész életükben viselik a nyomait. Éppúgy, akinek infarktusa volt, annak heges marad
a szíve. Ezzel szemben én a magam részéről semmiféle nyomot nem hordoztam már az ízületi gyulladásból. Erre az egyetlen magyarázat, hogy Isten
csodájával állunk szemben." (Marie Therese Galeans de Baez)
Azok, akik arra gondolnak, hogy a gyógyítások valamilyen felszínes dol gok Jézus szolgálatában, azok teljes mértékben becsapják magukat. Akik azt
hiszik, hogy az embernek manapság már nincs szüksége gyógyulásra. meg
hogy a lényeg az evangélium jó hírének hirdetése, ezek végeredményben
elfeledkeznek J ézús pasztorációs módszereiről.
Mi különböző terveket készítünk és ezer formában próbáljuk vonzani az
embereket, akik mind kevesebben járnak templomba. Szervezünk ünnepségeket, koncerteket, összejöveteleket és az eredmény bizony - szegényes.
Jézus gyógyította a betegeket és az emberek tömegestől jöttek. És olykor
olyan nagy számban követték Krisztust, hogy a bénát Péter házának a tetejéről kellett leereszteni, mert nem volt más eszköz. hogy a tömegen keresztül ha tolhassanak.
Ma is ugyanez történik. Amikor Jézus gyógyítja a betegeket, ezek a tömegek jönnek és jönnek, az emberek befogadására még a hatalmas stadionok
sem bizonyulnak elégségesnek. Ekkor eredményesen hirdethetjük az Isten
országát. A következmények sokkal hatalmasabbak, mint az egyszerű fizikai
gyógyulások.
Isten hatalmának jelei nem látványosságok, hanem olyan eszközök, melyek igen hatékonyan segítik és támogatják a hitélet megújulását. Ezt fejezte
ki Tahiti érsekének provinciálisomhoz címzett levele, amelynek első részét
az alábbiakban teljes egészében közöljük:
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„ Tisztelendő Atyám!

Október 21-től november 14-ig Tardi/ atya teljes itt-tanózkodása alatt távol voltam egyházmegyémtöl. November 26-i
visszaérkezésem alkalmával megállapítottam, hogy rövid
ittléte alatt gyökeres változások tönéntek.
Nem térek ki ennek leírására, amit önnek testvérem Huben
atya már megtett, egyszerűen a következőket szeretném megemlíteni:
1. A vasárnapi szentmisét látogató emberek száma jelentősen
megnövekedett;
2. Kialakult bizonyos ökumenikus légkör;
3. A /e/kié/et mindenütt vagy megszületett vagy újraéledt;
4. A megtérések száma igen jelentősnek
száma is igen nagy ménékben megnőtt;

tűnik

és a gyónások

5. A klérus, a szeretesek és az apácák körében nagy népszerű
sége van Tardi/ atya prédikációinak;
6. A házassági előkészítések lehetővé tették, hogy számos
törvénytelen együttélést megszUntessünk, tövényesítsünk és
ugyanakkor bizonyos megújulás tapasztalható a családi
életben.
Soha, egyetlen esetben sem ismerhettünk meg ilyen nagyfokú
hitéletet.
Meg kel említenem, hogy volt 2 püspökkari konferenciánk,
egy apostoli vizitáció, voltak lelkigyakolatok, amelyeket kiváló atyák tanottak az elmúlt 15 esztendőben.. . megismerhettünk nagy vallási mozgalmakat, ... de soha ilyen nagy
tömegeket mozgató eredményt és ilyen mélyenszántó változást nem tapasztaltunk.
Miche/ Coopenrath
Papete érseke"
Elegendő egyetlen példa az ezer közül, ami Tahitiben történt: a betegek
miséje alatt az egyik vak sírni kezdett és amikor felszárította könnyeit, abban
a pillanatban visszanyerte látását. Ahogy találkozott Jézussal, aki az egész
világ világossága, felfedezte fényt a szemeiben. Ez nagy hatást fejtett ki Gabilou-ra, a Csendes-óceán térségének híres énekesére, az Eurovizio 2. helye-
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zettjére, ezért feliratkozott egy második lelkigyakorlatra is. ahol komoly
tartott, meggyónt és meg is áldozott. Amikor a kolostorban a
misét tartották, tanúságot tett és a következőket jelentette ki mindenki előtt:
bűnbánatot

- „Itt igen sok látványos gyógyulás történt, azonban ezek között a legnagyobb az én gyógyulásom volt, mivel az Úr engem lelkileg gyógyí tolt meg.
Tizenhat esztendeig távol éltem a keresztény élettől és a szentségektől is,
azonban ezen a lelkigyakorlaton Jézus megérintett bennem valamit és nem
akarok többet így élni és énekelni is csak neki szeretnék."
Azután megismétel te tanúság tevését a televízió nagy nyilvánossága előtt
is, és a stadionban is mintegy 20 OOO ember előtt. Ma már elmondható, hogy
ő is evangelizál, karizmatikus énekeivel szól a fiatalokhoz.Jézus a művészek 
nek és az énekeseknek is az Ura.
A gyógyulásoknak igen világos célja van, amivel tisztában kell lennünk.
Brazzaville érseke levelet írt egyházmegyéje minden egyes egyházközségének:

„Brazzaville, 1983. október 7.
Nagyon meg voltunk elégedve Tardi! atya prédikációival,
aki Kongó evangelizációjánk a százéves évfordulójára a
hitbeli megújulás témáját vette föl. Ezeket a prédikációkat
gyakran követték különféle gyógyulások, a lelki, erkölcsi és
a teljes fizikai gyógyulások is. Rendkívüli élmény volt látni,
hogy ima közben a betegek meggyógyultak, a bénák jának, a
némák pedig beszélni kezdtek. Újból megéltük az őskeresz
tény egyházat és azt, hogy Jézus közöttünk van. Ennek a ténynek a dacára egyetlen ember sem felejtkezett meg ezeknek a
csodás jeleknek tulajdonképpeni céljáról, Jézus Krisztusnak a szeretetéről. Mindezek az események tanúságtételek,
felébresztették a hitet azokban, akik nem hittek és megerősí
tették a hitet azokban, akik hisznek.
„Boldog a ti szemetek, men lát és a ti fületek, men hall.
Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz ember kívánta
látni, amit ti láttok, de nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta." (Máté 13,16-17.)
Meggyógyította őket az Úr. Tardif atya nekünk az igazság,
nem pedig a hazugság evangéliumát hirdette. Látni ezeket a
jeleket és nem hinni, íme ez az, amit Jézus a „Szentlélek elleni
bűnnek" hív, men amikor az ember elutasítja azt, hogy megismerje az Igazságot ... ez bizony rendkívül súlyos cselekedet.
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A prédikációk bizony hatalmo.sok voltak, amelyeket megélhettünk, rendkívül mély nyomokat hagytak bennünk, melyekről a kongói népek még hosszú ideig beszélni fognak, mint
ahogy még mo. is beszélnek Krisztus művéről és Krisztus szavairól.
Monseigneur Banhélémy Batantu
Brazzaville érseke"
Hiszem, hogy a bibliai szövegrészek és a szentek tanúságtételei az egyház
életében oly számosak, hogy nem szükséges a gyógyulásokat megvédeni vagy
megtámadni. Az alapvetö kérdés ez lehetne: „Hiszem-e, hogy Isten engem
meggyógyíthat? Hiszek-e Jézus gyógyító hatalmában, mely rajtam keresztülhatolhat, hogy másokat is meggyógyítsak?"
Olykor félünk Isten csodáitól,
öket.

egyszerűen

csak azért, mert nem értjük

Kamerunban Sangmelima érseke meghívott az egyik papi lelkigyakorlatra. Valamennyi papját meghívta, egyikük azonban a következöket jelentette ki:
- „Én nem akarok elmenni, mert ott folyton csak csodákról beszélnek."
Az érsek erre így válaszolt:
- „Men jel, és ne félj. A lelkigyakorlat témaköre ugyanis nem a gyógyulás, hanem az ima."
Ez a pap végül is inkább az érsek ösztönzésére, semmint belsö meggyözödésböl beleegyezett abba, hogy elmenjen. Így kezdödött el a lelkigyakorlat. A
harmadik napon azonban ez a pap felállt és a többiek elött a következöket
jelentette ki:
- „Krónikus ízületi gyulladásban szenvedtem, és ez a kezemben jelentkezett, amely még azt is meggátolta, hogy a cipöm zsinórját bekössem. Továbbá azt is el kell mondanom Önöknek, hogy nem is akartam eljönni erre a
lelkigyakorlatra attól félvén, hogy itt kizárólag csodákról fognak beszélni. A
tegnapi mise közben azonban nagy meleget kezdtem érezni a kezemben. Szeretném az Isten dicsöségét hirdetni, mivel tökéletesen gyógyultnak érzem
magam. Tudom mozgatni a kezeimet."
Mindezekhez a következöket fűztem hozzá mosolyogva:
- „Te nem akartál a csodákról hallani, és most éppen te teszel tanúságot
Isten csodáiról."
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Ezekre a szavakra mindenki nevetni kezdett és dicsérte Istent. Ugyanakkor ő a kezeit mozgatta és mindenkinek mutogatta.
Teljesen a mennyei atya kezeibe kell helyeznünk magunkat, hogy szeretete hatni tudjon irányunkban. Istennek csodálatos terve van velünk.

e) Ima a betegekén
1984. február 8-án misét mutattunk be azoknak a betegeknek a fizikai
gyógyulásáért, akik majd ezeket a sorokat olvasni fogják.Egyesítse őket a hit,
hogy együtt imádkozva letegyék életüket Jézus keze közé:

-

Úr Jézus!

Hisszük, hogy Te élő valóság vagy és feltámadtál, hisszük,
hogy a valóságban is jelen vagy az Oltáriszentségben és valamennyiünkben. Téged dicsérünk és Téged imádunk. Hálát
adunk Neked Uram, hogy eljöttél közénk, és az élő kenyérben
leszálltál az ég magasságából.
Te vagy az élet teljessége!
Te vagy a feltámadás és az élet!
Te vagy az Úr, a betegek gyógyítója!
Ma szeretnénk Neked bemutatni valamennyi beteget, akik ezt
a könyvet olvassák, men a Te számodra nincsen távolság sem
időben, sem térben. Te vagy az örök jelenlét és Te ismered a
tieidet. Most a"a kérünk Uram, hogy légy könyörületes és
irgalmas velünk. Evangéliumodon keresztül, melyet ez a
könyv hirdet, látogasd meg őket, hogy mindenki felismerje,
ma is élő valóság vagy, az egyházban, és add, hogy hitük és
bizalmuk Benned még jobban megújulhasson.
Tehozzád könyörgünk, hogy légy részvéttel és irgalommal
azokkal, akiket testi szenvedés sújt, azokkal, akik szívükben
éreznek szenvedést, és azokkal, akik a lelkükben érzik a szenvedést, men ők imádkoznak és olvassák azokat a tanúságtételeket, amelyeket Te viszel végbe szene az egész világon a Te
megújító Lelked segítségével.
Légy irgalmas és

együttérző

velük Uram.

Most Téged kérünk,
Áldd meg valamennyiüket és tedd meg, hogy közülük sokan
visszanyerhessék egészségüket.
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Add, hogy hitük növekedjék és hogy megny11janak aTe szereteted csodálatos hatása előtt.
Add meg azoknak is, aki a Te hatalmad és nagyságod tanúi.
Kérünk Téged Jézus, szent sebeid, szent kereszted és drága
véred hatalmának az erejével:
Gyógyítsd meg

őket

Uram!

Gyógyítsd meg a betegeket a testi bajokból.
Gyógyítsd meg

őket

szívükben!

Gyógyítsd meg

őket

lelkükben.

Add nekik az életet, az örök életet.
Kérünk Téged a legszentebb Szüz Mária, a Te édesanyád, a
fájdalmas Szűz közbenjárásának segítségével,
aki ott állt a kereszt mellett,
aki elsőként szemlélte a Te szent sebeidet, és akit nekünk adtál
édesanyául, ·
Te azt tanítottad, hogy Hozzád jöjjenek valamennyien, akiknek fájdalmaik vannak és akik keresztet hordoznak és a Te
szent sebeid által meggyógyulhatnak.
Ma Uram hittel bemutatjuk Neked összes betegünket, akik
tőlünk imát kének és a"a kérünk Téged, hogy enyhítsd szenvedéseiket és a betegeknek add vissza egészségüket.
A Mennyei Atya dicsőségére kérünk, gyógyítsd meg a betegeket, akik ezt a könyvet olvassák. Add meg nekik, kérünk, hogy
gyarapodjanak hitben és reménységben, hogy visszakaphassák egészségüket, a Te hatalmas dicsőséges neved tiszteletére. Azén, hogy Te uralkodjál örökkön örökké és egyre jobban
és jobban légy jelen szívükben, a te szereteted, a te jeleid és a
te csodáid segítségéve/. Mindezt Tőled kérjük, hiszen Te
vagy Jézus Krisztus. Te vagy a Jó Pásztor és mi vagyunk a Te
nyájad kis juhai. Mi oly biztosak vagyunk szeretetedben és
irgalmadban, hogy még mielőtt megismernénk imáink eredményeit, hitünkben máris mondjuk:
Köszönjük Jézus mindazt, amit Te fogsz művelni mindegyikünkben. Köszönjük a betegek nevében, hogy máris megkezded csodálatos gyógyításukat. Azt is, hogy meglátogatsz
minket irgalmaddal.
-64-

Azt is köszönjük Neked Jézus, amit ezen a könyvön keresztül
véghezviszel. Odahelyezzük szentséges kezeidbe ezt a munkát
a mai napon és kérünk Téged, hogy merítsd meg szent sebeid
irgalmában. Borítsd el szent isteni véred hatalmával, és add,
hogy ezeken az üzeneteken át a Te Jó pásztori szíved szóljon
és beszéljen annyi betegnek a szívéhez, akik olvasni fogják
ezt a könyvet.
Dicséret és tisztelet Neked Uram!"

g

cr
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)
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B. A szív betegsége és a belső gyógyulás
Teljes mértékben tudatában vagyunk, hogy múltunk milyen súlyosan
visszahat jelenünkre.
Ezeken az oldalakon beszélni fogunk személyiségünk hibás magatartásairól és kitérünk a másokkal kialakított rossz kapcsolatainkra, amelyeknek
gyökerei saját élettörténetünk fájdalmas ismereteiben rejlenek.
De egyáltalán milyen bántalmakat okozhatnak múltunk sérülései? Negatív következmények alakulhatnak ki fiziológiai síkon (betegségeket, különféle emocionális sérüléseket okozhatnak) és pszichológiai síkon is, mint a
komplexusok, amelyeket sérülések, legtöbbször lelki sérülések idéznek elő
(számos gyengeség jelentkezik hitéletünkben, amelyeket egyéni történetünk
fájdalmas okai válthatnak ki). Ezek szívünk emocionális betegségei, és az Úr
ezeket meggyógyíthatja belső gyógyulásért való imádság által.
Montreal egyik pszichiátriai központjában volt egy vak, aki különös orvosi esetnek bizonyult. Ez az ember elveszítette látását mindenféle bizonyítható ok nélkül. A látóidegek, a pupilla és a szaruhártya tökéletesen mű 
ködött. Így nem is találhatták meg a vakság tényleges okát. Az egyik kitűnő
hipnotikus kezelési eljárásnak volt köszönhető, hogy felfedezhettek egy
olyan okot, amely visszanyúlt a gyermekkorába, amikor abban a szobában
aludt, ahol a szülei aludtak. Egyik éjszaka a szülők igen intenzív szexuális
életet éltek, s ezt a kicsi úgy értelmezte, mint az apa agresszióját édesanyja
ellen. Ez igen mély traumát és sérülést okozott. Becsukta ennél az „agressziónál" szemét, hogy ne lássa és a valóságban is teljesen megvakult. Amikor
azután megtalálták a probléma valós gyökereit és elvégezték a megfelelő
terápiát, az illető néhány hónap múlva ismét látott.
Ugyanezt a dolgot viszi véghez az Úr Jézus a belső gyógyulásért való
imádkozás folyamán, amikor konfliktusaink gyökeréig nyúl, hogy meggyógyítsa őket.
Az előnye ennek a terápiának az, hogy ő ezért nem kér fizetséget és jóval
gyorsabban hat, mint a világ pszichológusai és pszichiáterei. „Ö meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket." (Zsolt. 147,3).

Ami csodálatos Istenünk képes arra, hogy leszálljon problémáink mélyére, hogy így meggyógyítson és megszabadítson minket. Korábban volt egy
igen szép ima a liturgiában:
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„Szabadíts megminket Uram minden gonosztól, ami a múltban volt, ami
a jelenben van és ami a jövőben lehet."
A mi Istenünk mindenre képes, mert Ö nem időben létezik. Azaz: Ö jelen
van minden időben, mert Ö ugyanaz tegnap, ma és mindig. Hogy ezt megtehesse, arra van szükség, hogy megtaláljuk sérülésünk okát. Ezt nemcsak tu datosítanunk kell, hanem teljesen Isten sugárzó szeretetére kell hagyatkoznunk, kérve Öt, hogy végtelen irgalmában gyógyítsa meg sebeinket. Érzelmi
probléma esetén már az is fél gyógyulás, ha a beteget szeretettel meghallgatjuk és nem ítélkezünk felette .
Ismerünk olyan betegségeket és fizikai károsodásokat, amelyeket meg
lehet gyógyítani napfürdő alkalmazásával. A beteg kifekszik a napra, amelynek sugarai átjárják és közben meg is gyógyítják. Ugyanígy Jézus, az Igazság
napsugara, meg tudja gyógyítani a szív sebeit, ha teljes lényünket és elsősor
ban a sebeinket odahelyezzük irgalmas szívének sugárzó szeretete elé, forrósága áthatol rajtunk és meggyógyít.
„Neketek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság nap ja. sugarai üdvösséget fognak árasztani." (Malakiás 3,20.)
Az emlékezetünkben megbúvó fájdalmas emlékeink okozzák a traumákat és a sérüléseket és természetesen a komplexusokat is, amelyek megnyil vánulnak az emberekkel és Istennel való kapcsolatainkban is. Ezért a belső
gyógyulásnak a szolgálata mindenekelőtt az emlékeink között kezdődik,
mert amit az emlékezetünkben tárolunk, tudatosan vagy a tudat alatt kiválthatnak szomatikus, szervi vagy idegi reakciókat. Az ima és a hit légkörében
kísérletet teszünk arra, hogy megkeressük az egyénnél azt, hol található szenvedéseinek gyökere (családi el nem fogadás, elhagyatottság, erőszak, kudarc
vagy baleset és így tovább). Ekkor a fájdalmas incidenseket az Úr gyógyító
világossága elé tesszük Jézus nevének hatalma alá. Ö, aki gyógyít tegnap, ma
és mindörökké, meggyógyítja emlékezetünk sebeit éppúgy, mint a napsugár
gyógyító hatást tud kifejteni testünk betegségeire. Jézus nevében kérjük
szent sebeinek hatalmán keresztül, amelyek a mi sebeinket meggyógyították,
gyógyítsa meg betegeinket. „Én téged felszabadítlak Jézus nevében a félel mektől, az aggodalmaktól és a szorongásoktól, a komplexusaidtól stb„ amelyeket ezek az események idéztek elő."

a) A probléma gyökere

Nem szabad összetévesztenünk a gyógyulást a szimptómák megszűnésé 
vel. Nem téveszthetnek meg bennünket a tünetek, mert azok felszökhetnek,
átalakulhatnak, "ugyanakkor a probléma megmarad. Előfordulhat olyan
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helyzet, hogy néhány ember lemond bizonyos módszer segítségével a dohányzás élvezetéről, de többet eszik. Egy alkoholista leszokhat az ivásról,
azonban ha alapjában nem gyógyult meg, könnyen enged másfajta kísértésnek.
Ebben az esetben a probléma megoldatlan maradt, csak más területre
át. Talán egy felfújt léggömbhöz lehetne az egészet hasonlítani,
ha benyomjuk az egyik oldalát, a másik oldalán fog kidudorodni.

helyeződött

Általában minden betegségünk forrása a szeretet hiánya vagy perverziója. Ezért mondják ennek gyógyulására azt, hogy a „szív gyógyulása". A
szeretet negatív tapsztalatát és gyakorlatát (amely létrejöhet a hiány vagy az
elfajulás révén), a szeretet igazi és pozitív megtapasztalása gyógyítja meg. És
ez az oka annak, hogy egyáltalán nem elegendő felfedni a probléma gyökerét,
vagy a konfliktus okát, hanem igen fontos, hogy megtöltsük azt az űrt Jézus
szívének irgalmas szeretetével.
Végül is a lényeg, hogy legyünk tudatában annak: Krisztus halálának
érdemeiben örvendezhetünk, éppen úgy, mint a feltámadás gyümölcseinek is
örülhetünk és a hit bizonyosságával tudjuk, hogy 2000 éve Krisztus felvette
keresztjét és elhozta n~künk a békét.
A gyógyításban pedig nem arról van szó, hogy megszüntetjük a jelentketüneteket, hanem a fő törekvésünk, hogy minden esetben megkeressük a
problémák gyökerét. A szimptómák csupán felületi jelenségek, és nekünk
csak az lehet a feladatunk, hogy a problémák mélyéig ássunk le.Jézus gyógyító képessége a lélek mélyéhez tud hatolni. Azaz képes arra, hogy a legbonyolultabb csomót is megoldja, amely minden komplikációnak az eredete. Ezt a
gyökeret kétféle módon lehet megtalálni, párbeszédet kell folytatni a beteggel, megkísérelve felfedezni azt. hogy mikor és hogyan születhetett meg
egyáltalán a probléma, vagy akár alkalmazhatjuk a megkülönböztetés adományát is.
ző

Egy asszony oly erős asztmatikus rohamokban szenvedett, hogy egy-egy
ilyen roham alkalmával majd megfulladt. Amikor Alfonso Uribe Jaramilló
atyával beszélgetett, megvilágosodott előtte, hogyan és mikor kezdődött a
betegsége, felismerte, hogy a második fia születése előtt rosszindulatú szomszédasszonya azt kezdte róla terjeszteni, hogy a gyermek nem a férjétől van.
Ez annyira megsebezte, hogy asztmatikus rohamok kezdték el gyötörni. Végül is nem betegség volt, hanem annak egyik tünete, aminek okozója bizonyos
emocionális károsodás, amely megszűnt abban a pillanatban, ahogy felfedez ték magát az okot és megkezdték a gyógyítását.
Ami pedig a karizmatikus megkülönböztetést illeti, vannak bizonyos al kalmak, amikor az Úr különleges fénysugarat nyújt, hogy annak segítségével
elmehessünk egészen a problémák gyökeréig. Az Ur segítségünkre siet, hogy
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változtasson tehetetlenségünkön, felfedve a betegség okát (ez emberileg lehetetlen, vagy rendkívül sok időt és sok pszichológiai eljárást igényelne) meggyógyítja azt. Ez a megkülönböztető képesség nem valamiféle pszichológiai
technikának a gyümölcse, hanem az Ur egyik különleges kegyelme, amit
sajátságos esetekre tartogat.
Egy 13 esztendős gyermek vasárnap éjfélkor rémülten riadt fel ágyában
arra, hogy egy férfi hatolt be szobájába. Másnap reggelre megvakult. Mivel a
család rendkívül szegény volt, egy javasasszonynál keresett orvosságot, majd
később orvost hívtak, de minden eredmény nélkül. Ekkor hozták el a templomba. Mivel nem értek az orvosi tudományhoz, imába fogtam. Semmi eredmény. Elkezdtem nyelveken imádkozni és ekkor teljes határozottsággal és
világosan éreztem, hogy ez a gyermek nem is volt vak, hanem emocionális
károsodást szenvedett egy olyan impressziótól, hogy látott egy férfit behatolni a szobájába. Kértük az Urat, hogy gyógyítsa meg az emocionális sebeit és
tíz perc múlva látni kezdett; azaz teljesen visszanyerte látóképességét! Az
emocionális károsodás volt fizikai károsodásának a gyökere.
Abban az esetben, ha az okot kezeljük, a következménnyel is hasonlóképpen járhatunk el. Az imát arra kell összpontosítanunk, hogy az érintse a múlt
kötelékeinek fonadékait, szakítsa azokat szét, mert ezek visszahatással lehetnek még a jelenre is. Ezek után arra kértük az Urat, hogy ezeket a fájdalmas körülményeket töltse el szeretetével, megértésével, békével.
Amikor Caracasban, Venezuelában lelkigyakorlatot tartottunk, az egyik
apáca elmesélte nekünk, hogy bár hivatása és missziós apostolkodása megelégedéssel tölti el, mégis mindig szomorú és nem tudja, miért.
Az elbeszélés nyomán imádkozni kezdtünk belső gyógyulásáért, és a
nyelveken imádkozás közben az egyik nővér képzeletében megjelent egy S
esztendős gyermeknek a képe, aki sírt, mert eltévedt az erdőben, miközben
körülvette őt a fenyőfák sokasága és a végtelen hótakaró. Ekkor feltették a
kérdést az apácának, vajon ez a kép egyáltalán mond-e neki valamit. Ekkor a
szenvedő, könnyekkel a szemében így válaszolt:
- ,,Amikor még egészen kicsiny voltam, egyik télen elindultam otthonról, de elveszítettem a hóban a nyomokat és nem találtam meg az utat visszafelé. A szüleim nem tudták, hol keressenek. Több órán keresztül teljesen
egyedül voltam, és igen elveszettnek éreztem magam, sokat szenvedtem,
mert arra gondoltam, hogy soha többé nem láthatom viszont szüleimet."
Ekkor imádkozni kezdtünk Jézushoz, a Jó Pásztorhoz, hogy gyógyítsa be
ezt az érzelmi sebet, mert Ö az, aki ezt magán hordozza és soha nem hagyja
magára gyermekeit, sem azt nem engedi, hogy elvesszenek. Az apáca meggyógyult és az öröm is visszatért életébe és munkájába is. Isten előtt minden
jelen van, és képes arra, hogy hibáinkat és gyarlóságainkat jóvátegye és meg-
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gyógyítsa még akkor is, ha a múlt már betemette őket. Az emlékek gyógyulása
abban a tényben rejlik, hogy Jézus tegnap, ma és mindig ugyanaz (Zsid 13,8).
És természetesen abban is, hogy halálának és feltámadásának megváltó érdemei minden időben jelen vannak és hatékonyak. Agyógyí tás szolgálatában
Krisztus halálának érdemei által cselekszünk és megéljük feltámadásának
gyümölcseit életünk egy adott percében. A kiindulási pont az a bizonyosság,
hogy Jézus közel 2000 éve magára vette fájdalmaink, betegségeink terhét. A
hit által részesülhetünk Krisztus győzelmében. A belső gyógyuláson keresztül megszületik a remény azok számára, akik már beletörődtek abba, hogy a
traumákkal és a felvett szokásaikkal együtt éljenek. Egy ajtó pedig minden
esetben nyitva áll azok előtt a gyógyulni vágyók előtt, akik nem voltak képesek megváltozni minden emberi erőfeszítés és törekvés ellenére, azok előtt,
akik széttörik az akadályokat, melyek eddig a múlt rabszolgáivá tették őket.
Mert Jézus azért jött, hogy elhozza az életet, bőséges életet. Azt akar ja, hogy
szabadok legyünk, és képesek arra, hogy minden köteléktől men lesen éljünk,
amely hozzáláncol valamilyen szomorú múl thozvagy negatív tapasztalathoz.
Vannak emberek, akik azért közelednek a kiengesztelődés szentségéhez,
hogy mindig ugyanazokat a hibákat és ugyanazokat a vétkeket gyón ják meg.
Ezért úgy tűnik, hogy ez a szentség csak Isten bocsánatát adja és nem erőt
ahhoz, hogy győzedelmeskedjünka bűn ellen vívott harcban. A belső gyógyulás végeredményben annak érdekében következik be, hogy felszabadítson
bennünket a függések és az alávetettségek kötelékei alól, amelyek rabszol gákká süllyesztenek bennünket és nem engednek magasan szárnyalni, ahol
képesek lennénk Istennel egyesülni és megszentelődni. - Vajon ez azt jelenti, hogy a belső gyógyulás hatékonyabb, mint a szentség? Egyáltalán nem ez
a helyzet, mert a kiengesztelődés szentségén belül a belső gyógyulás minden
helyzetben mélyebb. -Abban az esetben, ha a papok tudatában lennének a
kiengesztelődés szentségének gyógyító hatalmával és képességével, úgy szünet nélkül mindig is ezt alkalmaznák. Az a pap, aki a szentséget csak a feloldozásra korlátozza, és nem imádkozik a belső gyógyulás sikeréért, igen szánalmasan leszűkíti a szentség hatását.

Ima az emlékek gyógyu/ásáén

Mint mindenki, mi is betegei vagyunk múltunk sérüléseinek.Itt most egy
ima következik a belső gyógyulásért, amelynek során az Úr meggyógyítja
azok szívét, akik felismerik, hogy szükségük van rá:
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„Jóságos és

szerető

mennyi Atyánk!

Áldalak téged, dicsérlek téged és hálát adok neked,
mivel szerettél minket, nekünk adtad szent Fiadat Jézust.
Hálát adunk azén, men Lelked fényében megénhettük,
hogy Te vagy a világosság, men Lelked fényében megénhettük,
hogy Te vagy a világosság, az igazság és a jó Pásztor,
aki azén jött el, hogy nekünk adja az örök életet.
Atyám, szeretném neked ma bemutatni ezt a te gyermekedet.
Te már ismened öt és a nevén szólítottad,
eléd hozom Uram, hogy vess egy atyai tekintetet az életére.
Te vagy az egyetlen, aki egészen ismered szívét és élettönénetének minden sebét.
Te ismered azt is, amit szeretett volna elérni, de nem sikerült
neki.
Egyedül Te ismered azt, amit ö tett és mindazt a rosszat, amit
vele tettek.
Te ismered korlátait, tévedéseit és vétkeit.
Te tudsz életének komplexusairól és traumáiról.
Atyánk, arra kérünk ma téged, a te szent Fiad, Jézus Krisztus
szeretete által, hogy áraszd ki Szentlelked hatalmát erre a
testvérünkre, hogy szereteted melege járja át beteg szívének
legkisebb részét is.
Te vagy az, aki meggyógyítod a megtépett szíveket és bekötözöd a sebeket.
Gyógyítsd meg Atyám ezt a testvérünket.
lépj be szívébe Uram, mint ahogy beléptél abba a házba, ahol
elrejtőztek az ijedt tanítványok. Te voltál az, aki megjelenté/
közöttük és így szóltál hozzájuk: „Békesség veletek!"
Hatolj be szívébe és add neki a te békédet.
Töltsd el szívét isteni szeretettel.
Tudjuk, hogy a szeretet

elűzi

a félelmet.

Hatolj be az életébe és gyógyítsd meg szívét.
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Tudjuk Uram, hogy megteszed minden alkalommal, azt amit
kérünk tőled. Ezén kérjük ezt Máriával, Édesanyánkkal, aki
ott volt veled a kánai menyegzőn, amikor a fiataloknak nem
volt több boruk és Te teljesítetted kívánságát. A vizet borrá
változtattad. - Változtasd meg most testvérünk szívét, adj
neki olyan szívet, amely nagylelkű, gyengéd és tele van jósággal.
Kérünk, adj neki új szívet. - Uram f akassz örömet testvérünkben, legyen ez a Te jelenléted gyümölcse. - Add neki
Lelked gyümölcseit, a szeretetet, a békét és az örömet. Add,
hogy a boldogság Lelke szálljon rá, hogy keresse és kutassa
minden egyes napon l stent, éljen úgy, hogy ne legyenek komplexusai, ne legyenek sérülései, éljen boldogan házastársával,
családjával és testvéreivel.
Atyám, hálát adok mindazén, amit az ő életében ma cselekedni fogsz. Hálát adunk neked teljes szívünkből, men Te vagy
az, aki meggyógyítasz bennünket.
Te vagy az, aki megszabadítasz minket.
Te vagy az, aki széttöröd láncainkat, hogy visszaadd szabadságunkat.
Köszönjük Urunk, hogy mi lehettünk a Te Szentlelkednek
templomai, és hogy ezt a templomot nem lehet lerombolni,
men ez az Istennek a háza. Hálát adunk Urunk hitünkén,
hálát adunk a kegyelemén, és azén a szeretetén, amit szívünkben fakasztott át.
Mivel Te vagy a mindenség hatalmas Ura! Légy áldott és
dicsérjen Téged az egész világ!"

b) Az ima
Úgy gondolom, leginkább az segít bennünket a mások belső gyógyulásáért való imádkozásban, ha korábban már m.agunk is megtapasztaltuk ezt a
belső gyógyulást. Mindenekelőtt részvétet kell kérnünk. Jézus Krisztus irgalmas szívének ez az egyik leglényegesebb tulajdonsága. Ö együ ttérzett az emberekkel és pontosan ezért gyógyította és táplálta őket. -Abban az esetben,
ha nem érzünk szánalmat és együttérzést (vagyis ha nem vagyunk képesek
velük együtt szenvedni), imánk csak vokális marad és külsőséges. Nem jön
szívből. - A belső gyógyulásért való imáknak nincs egy minden esetben
rendelkezésünkre álló modellje. Arra azonban feltétlenül szükség van, hogy
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követni tudjuk Krisztust, aki úgy tanított és úgy gyógyított, hogy közben
mindig a Lélek indítása alatt állt. - Nem ismerek módszereket, mint ahogy
Jézusnak sem volt külön módszere a gyógyí tásokra.
Csupán azt a tapasztalatot szeretném bemutatni, ahogy Isten tanított
engem imádkozni a betegekért. Íme néhány út, amely talán másoknak is
segítségére lehet:Azt azonban soha nem szabad elfelejteni, hogy Isten más
utakat is mutathat nekik.

1. Jézus nevében
Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és az ember között, és ez az oka
annak, amiért nem adatott más név az embereknek, hogy üdvözülhessenek
(!Tim 2,5;ApCsel 4,12).
EgyedülJ ézus az, aki meggyógyít, megszabadít és üdvözít. Mindazt, amit
az Ő nevében kérünk, az Atya megadja nekünk (Jn 16,23). A Jézus nevében
történő ima nem korlátozódhat arra, hogy ezt a nevet csak ismételgetjük,
hanem kifejezésre jut a bizalom, amivel Ot hallgatjuk, amivel ő imádkozik
bennünk és mi pedig őbenne. Néhányan a gyógyító ima közben és különösen
a szabadítás alatt többször ismétlik és éneklikJ ézusszent nevét. Az igaz, hogy
ez a név magában foglalja a szentséget és a hatalmat, hiszen azt jelenti, hogy
„Isten megment". És mi jól tudjuk, hogy Isten szava megvalósítja azt, amit
tartalmaz. Ezért Jézus nevében a betegek meggyógyulnak (Mt 7,22; ApCsel
4,30).

2. A Bárány vére által
Nagyon hatékony a kön yörgésJ ézus drága véréhez, az Isten Bárán yához,
aki elveszi a világ bűneit, hogy szabadítson meg a sötét hatalmak rabságából.
Jézus Krisztus véréhez szólunk, mert olykor egy érzelmi sérülés, fájdalom,
zaklatottság, bizonyos fizikai betegség után befészkelődik lelkünkbe a bűn
gyökere.
Ekkor így imádkozunk:
„Jézus Krisztus drága vére által kijelentem neked, hogy szabad vagy
minden megkötözöttségtől és minden rossztól, amely eddig megakadályozott
abban, hogy teljesen megélhesd Jézus Krisztus életét."
Az efezusiakhoz írt levél ( 1, 7) megerősíti, hogy Krisztus vére megvál tolt
bennünket.
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Íme erről szól a következő tanúságtétel, amely Guatemalából levélbe11
jutott el hozzám: ,,A betegek számára tartott egyik imaösszejövetelen alacsonyabban ültem, mint a többiek. Csak hallottam önt, anélkül, hogy láttam
volna. Ahogy ön beszélt az összejövetelen, észrevétlenül belépten Isten csodálatos világába. Te! jesen váratlanul azt éreztem, hogy valami különös dolog
történik velem. Úgy éreztem, mintha lebegnék a levegőben, majd éreztem,
hogy izzadtságban fürdöm . Egyszerre ellenállhatatlan vágyat éreztem arra,
hogy hangosan dicsőítsem Isten csodálatos nagyságát. Könnyeim szinte záporoztak. Ezek után következett a betegek gyógyulásáért való ima. Ön ekkor
kezdett egy elmélkedést, amelynek tárgya az Úr Jézus keresztje volt. Ezt
nagyon jól magam elé tudom képzelni. Ekkor úgy éreztem, mintha ebben a
drága vérben megmerül tem volna. Bűneim miatt sírva fakadtam. Az Úr ekkor
ezt mondta: „Szeretlek téged. A megértés hiányának minden pillanatában
vigasztalódj meg, mert én szeretlek." (Még most is sírok, amikor ezeket a
sorokat leírom önnek.) Ebben a pillanatban nyomást éreztem a gyomrom
tájékán. Az Úr ekkor gyógyította meg a vesémet, a vesevezetékeket, amelyek
szülés következtében elzáródtak és eltolódtak. Az egész éjszakát úgy töltöttem el, hogy dicséretet mondtam az Úrnak, anélkül, hogy egyetlen percre is
be tudtam volna csukni a szememet. - Ez egy éve történt és azóta semmi
fájdalmat nem érzek. De a legfontosabb az, hogy abban a pillanatban, amikor
elmerültem Krisztus szent vérében, csodálatos dolgok és változások történtek lelki életemben is." (Virginia Diaz de Enriquez)

3. Jézus sebei által
Jézus szent sebeinek segítségével gyógyultak meg sebesüléseink. Ö sebei
által gyógyított meg minket. Ö szenvedte el a büntetést, amely elhozta számunkra a békét és mi gyógyultunk meg azáltal, hogy Öt megostorozták. Az
Isten szolgája magára vette minden fájdalmunkat és betegségünket, hogy mi
megszabadulhassunk félelmeinktől és képesek legyünk szolgálni szentségben
és igazságban életünknek minden napján.
Ez az alap ja annak az imának, amely szokásban van az imacsoportokban:
„Jézus Krisztus öt szent sebe által én szabadnak nyilvánítalak téged, az
Isten Fiának szabadságával, mivel Jézus Krisztus megváltott téged. Uram
Jézus, a Te szent sebeid hatalmával gyógyítsd meg az emlékek fájdalmait és
sebeit.
Gyógyítsd meg ennek a problémának a gyökereit, mindazt, ami szomorúságot, gyűlöletet vagy félelmet stb. okozhat."
- 74-

4. Nyelveken imádkozni
Erre újra és újra rá fogok térni, elöljáróban azonban csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor nyelveken imádkozunk, a lelkünk és a szellemünk
teljes mértékben az Úr rendelkezésére áll, hogy rajtunk - színtiszta csatornákon - keresztül adja a gyógyítás és üdvösség kegyelmét.
A nyelveken való imádkozás végeredményben egy olyan csodálatos és
eszköz, amely képes arra, hogy oda is behatoljon, ahová a tudomány és az ember nem volt képes eljutni. Franciaországban (Lyonban) volt
egy papi lelkigyakorlat, ahol olyan papok voltak jelen, akik nyitottak voltak
a nyelveken imádkozás adománya előtt. Volt azonban olyan is, aki ezzel a
karizmával szembehelyezkedett, sőt olyan is akadt, aki ezen gúnyolódott.
nagyszerű

Valamennyiük közül.a legrosszabb talán az a misszionárius volt, aki egy
afrikai egytemen arab nyelvtanfolyamot tartott. A második nap azonban
valami különös dolog történt: ez a pap felállt, és mindenki előtt jeleket rajzolt
a táblára. -Azután nagyon izgatottan azt magyarázta el nekünk: „A tegnapi
nyelveken való ima közben önök ezt mondták arabul: „Isten irgalmasságot
gyakorol."
Minden nyelveken való ima azt jelenti, hogy „Isten irgalmat gyakorol
velünk, „mert" nem tudjuk hogyan imádkozzunk helyesen ... gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek ... maga könyörög helyettünk szavakba nem
foglalható sóhajtásokkal." (Róm 8,26)

5. Mária közbenjárása
A Szűzanyáról is beszélni fogunk még, azonban előre ki kell jelentenünk,
hogy neki is megvan a maga helye a gyógyításért mondott könyörgő imák
alapelemei között. Ö az a személy, aki a gyógyítás legerősebb karizmáját
birtokol ja, mivel ő volt Jézus a mi üdvösségünk hordozó ja, és ott állt a kereszt
tövében, ahol feláldozták az Isten Bárányát. .. akit tulajdonképpen a mi lázadásunk sebesített meg gyilkos módon. Mária imáinak közbenjáró erejét már
sokan megtapasztalhatták a búcsújáró helyek templomaiban!
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C. A lelki betegség és a
kiengesztelődés

A lelkünk is lehet beteg és ez súlyosabb, mint bármilyen rákbetegség
vagy akár bizonyos pszichológiai trauma.
Jézus egy szombaton megérkezett Bethesda („irgalom házának" nevezett) fürdőjéhez. Ott látott egy bénát, aki az ágyán sóhajtozott. Így szólt
hozzá: „Kelj föl, fogd ágyadat és járj!" (Jn 5,8). És ez az ember, aki 38 éve
bénaságban szenvedett, most kegyelmet talált Isten szemében, felkelt és járni
kezdett.
Nem sokkal utána ismét találkozott vele a Mester és így szólt hozzá:
„Látod, most meggyógyultál. Ne vétkezzél többet, hogy rosszabbul ne járj."
(Jn 5,19).
Jézus nem azt erősíti meg, hogyha vétkezik, akkor 38 évnél hosszabb
ideig lesz béna, hanem azt mondja, ha vétkezik, az még súlyosabb csapás,
mint ez a 38 év óta hordozott bénulási betegség. A bűn nemcsak betegség,
hanem szükségszerűen a halálba vezet. Szt. Pál is megerősíti ezt:
,,A bűn zsoldja a halál." (Róm 6,23).

A bűn okozza a halált, mert megvonja tőlünk Isten életét, vagy mégin kább az Istentől foszt meg minket, aki maga az élet.
„Elhagytak engem, az élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ...ciszternákat, amelyek megrepedeznek, így nem tarthatják
meg a vizet." (Jer 2, 13 ).
Alapvető bűn az Istenben való hitnek a hiánya, amit végeredményben az
okozhat, hogy túlságosan bízunk önmagunkban. Inkább bízunk magunkban
Uavainkban, gondolatainkban, biztonságunkban stb .... ), mint Istenben. A
Paradicsom tiltott gyümölcse maga az ember, aki túlságosan bízik önmagában és a saját eszközeiben, amelyekkel önmagát akarja megvalósítani, ahelyett, hogy Isten útját járná. A bűn jobban árt magának az embernek, mint az
Istennek. (Péld 8,36; Jer 26, 19).

„Vajon engem bosszantanak-e -mondja az Úr- nem inkább magukat
szégyenítik meg vele?" (Jer 7,19). Isten annyira szeret minket, hogy megtiltja
számunkra a bűnt, mert mindent tud a rosszról, amit a bűn véghezvisz bennünk, és éppen ezért az Isten nem akarja, hogy ezáltal a bűn szolgaságába
jussunk. A teljes gyógyulás lényege végülis abból áll, hogy felszabadulunk a
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bűn

kötelékei alól, amely bennünket fogva tartott azáltal, hogy rosszat tet tünk, amit nem akartunk már és ami megakadályozott bennünket abban,
hogy a jót tegyük, amelyre törekedtünk. Isten nemcsak, hogy megbocsátja
bűneinket, hanem meg is erősít, hogy többé ne vétkezzünk. Ezenfelül átala kítja szívünket, hogy azt tegyük és azt akarjuk, amit Ö parancsol nekünk.
Nem valamiféle külső parancs ez, hanem a Szenti élek által átalakított teremtmény parancsoló igénye. Nincs olyan ember, aki mélyebben átélné emberségét, mint az, aki már fölszabadult a bűn szolgaságából.
Isten a bocsánat Istene (Neh 9, 17), aki mindig megbocsát, sőt végérvényesen megbocsát. Ö azonnal minden bűnünket megbocsátja, ha mi arra
kérjük Öt. A kereszten függő Krisztus drága vére orvosság, amely meggyógyít
bennünket összes bűnünkből.
Milyen hatalmas Isten vagy Te, aki eltünteti és eltávolítja az igazságtalanságot. .. és aki elfeledi népének lázadásait? Nem őrzöd magadban haragodat örökké, mert Te olyan Isten vagy, akinek öröme kizárólag a szeretet. Te
mindig megszánsz minket és legyűröd aggodalmainkat és gonoszságainkat.
Te vagy végül az, aki valamennyiünk bűnét „a tenger mélyére veted." (Mik
7,18-19).
Számunkra fontos, hogy éljünk ezzel az orvossággal, hála a hit kegyelmének és a kiengesztelődés szentségének. A hitünkön keresztül részesülünk a
kereszten függő Krisztus érdemeiből. Megtérésünkkel máris mozgásba hozhatjuk az Ö megváltása gyümölcseinek teljes erkölcsi hatóerejét. Teljesen
elegendő, ha megvalljuk, hogy vétkeztünk könyörülete ellen és máris számíthatunk Jézus Krisztus megbocsátó szeretetére. Ha elismerjük vétkeinket, Ö
aki hűséges és igaz, megbocsát nekünk és megtisztít minden igazságtalanságtól (lJn 1,9).
Ezen a területen a kiengesztelődés igen nagy szerepet játszik, mert ez a
boldog találkozás szentsége. a tékozló fiú hazatérése a megbocsátó és irgal mas atyai házba. Hazatérés az Atyához, aki elébe teszi az új sarukat (méltóság), a legfinomabb ruhákat (az új élet), majd következik a gyűrű (örökség),
végül nagy ünnepséget készít, mert a halottnak vélt fiú most hazatér és új
életre támad (Lk 15,11-24).
Jézus azért küld te el az apostolokat, hogy fel támasszák a halottakat (M t
l 0,8), mert nincs annál holtabb, mint aki elveszítette az isteni életet a bűnök
sokasága miatt.
Ennek ellenére igen sokan nem értik még meg ennek a csodálatos szentségnek a lényegét. Félnek és ezer kifogást keresnek, hogy ne kelljen gyónni.
Volt egy pap, aki az Északi-sark egyik kis falucskájában élt és ott végzett
lelkipásztori munkát. Ha szeret te volna meglátogatni egyik kollégáját, akinél
meggyónhatott volna, kénytelen volt igénybe venni egy ósdi kisméretű repü - 77 -

lőgépet, mivel más nem állt rendelkezésére. Ez volt az oka annak, hogy egyszer a következőket mondta:

- „Többet nem fogok gyónni, mert ha elmegyek, hogy egy bocsánatos
meggyón jak, ehhez túlságosan sokba kerül egy ilyen repülőgéppel való
utazás. Ha pedig súlyos bűnöm van. és szeretném meggyónni. akkor meg félek
ilyen öreg masinára felszállni, mert hátha lezuhan útközben, és gyónás nélkül
kell meghalnom." ... bűnt

Az egyik napon hazafelé tartottam a falumba autómmal. Anélkül, hogy
észrevettem volna, jóval túlléptem a megengedett sebességet. Nemsokára egy
közlekedési rendőr utolért motorkerékpárjával. Miután megállított, pisztolyát a kezébe véve közeledett felém. Nagyon haragudhatott, mivel vagy 10
perce száguldott utánam, hogy utolérhessen. Miután papírjaimat megvizsgálta, megkérdezte tőlem:
- „Ön tehát az a híres Tardif atya?"
- „Igen -válaszoltam-, talán szeretné, hogy meggyóntassam?"
Erre a kérdésre szín te rém ül ten tekintett rám, sietve visszaadta papír ja imat, és azt mondta, hogy nem ér rá. Én akkor arra gondoltam, milyen meglepő, hogy ez az ember fegyverével és minden hatalmával együtt félelmet
érzett a gyónás hallatára. Emiatt a félelem miatt elmaradt a gyónás is, meg a
büntetés is.
- Igen, félünk a gyónástól, mert nem értjük, hogy ez az isteni szeretet
szentsége. Valahányszor bocsána tol kérünk az Úrtól, bármi is volt a bűnünk,
Ő megbocsát. Soha nem botránkozik meg bűneinken. Csupán annyit vár el
tőlünk, hogy azokat ismerjük el és kérjünk tőle bocsánatot, de anélkül, hogy
mentegetőznénk vagy lényegtelennek tüntetnénk fel azokat. Csak egyetlen
bűn van, amit Isten soha nem bocsáthat meg: az. amelyért nem kérünk bocsánatot, amit nem ismerünk el bűnnek és amelynek kapcsán önigazoláshoz
folyamodunk.
A pap Isten bocsánatának az eszköze. Nem bíró és nem is hóhér, hanem
rajta keresztül áramlik az isteni irgalom. Nincs nehezebb és valóságosabb
feladata, mint hogy fogadja a bűn szennyébe süllyedt embereket, és hogy
azután odavezesse őket a Paradicsom kapuja elé. A pap az egyetlen személy.
minden egyházközségben, akinek hatalma van arra, hogy bocsánatot adjon a
bűnökért és kiszolgáltassa az eukarisztia szentségét. Senki sem helyettesí theti őt. V3:_iahányszor a pap gyóntat, tulajdonképpen mindig ő az isteni próféta,
aki az Ur nevében jelenti ki, hogy: „En feloldozlak téged bűneidtől". Isten
nevében beszél. Azonfelül, hogy a szentmise egy kiváltságos alkalom, ahol
elnyerhetjük a fizikai gyógyulást is, a kiengesztelődés szentsége a legjobb
pillanat arra, hogy eredményesen könyörögjünk belső gyógyulásért. Az
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egyik pap nagy meggyőzödéssel a következőkkel mondott ellent nekem: „Én
nem tudok minden emberért hosszan és elmélyülten imádkozni, mert akkor
már nem lenne időm a munkámra." A következőképpen válaszoltam neki:
„De mi más munkád lehetne, mint megszabadítani azokat, akik a bün kötelékeiben vannak és a kiengesztelődés követe lenni?"
Ö arra gondolt, hogy újra fogja festetni a plébánia nagytermét. Ez lett
volna az a munkája, melyet senki más nem tehet meg, csak ő. Így azon dolgozott, amit mások is vígan megtehettek volna helyette. De vannak olyan papok
is, akik előszerettel számolgatják az összegyült perselypénzt, ahelyett, hogy
Isten csodáiról beszélnének vagy hogy megszabadítanák az embereket a bün
szolgasága alól.
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D. Lábadozás (utógondozás)
Minden betegség esetében, amelyeket módunkban volt látni, van egy
lábadozási időszak. Ennek nagy jelentősége van, mert ettől fü~ a teljes gyógyulás. Akár külső, akár belső gyógyulásról van szó: amikor az Ur véghezvisz
egy csodálatos gyógyulást, az embernek szüksége van utána egy lábadozási
időszakra, nehogy visszaessen. Íme néhány szempont erre vonatkozóan:

a) A szentségi élet
Annak, akit meggyógyított az Úr, szüksége van bizonyos erősítő táplá lékra. amit Isten nyújt neki a szentségeken keresztül. Szentségi életről beszélünk, mert ez az élet az isteni élet. amelyet Isten a szentségeken kersztül ad
nekünk. Egyáltalán nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, ha teljes gyógyulást
szeretnénk elérni.

b) Imaélet .
Amikor imádkozunk, akkor létrejön a közvetlen kapcsolat az egészség
forrásával. Az Úrral való kapcsolat mindig fontosabb, mint ha vért vagy oxigént adunk a betegnek. És ha megszakítjuk ezt a kapcsolatot, akkor elveszíthetünk jóval értékesebb dolgot is, mint a lelki vagy fizikai egészség. Az ima
minden esetben a szeretettel való egyesülés.

e) Igeolvasás
Isten Igéje megtisztít (Jn 15,3) és meggyógyít. „Nem gyógyfű és nem
tapasz orvosolta őket, hanem a Te szavad Uram, amely mindent meggyógyít." (Bölcs 12, 19) A Szentírás olvasása és a hittel történő imádkozás így
válik a leghatásosabb gyógyszerré, mert ez az örök élet tanítása (Jn 6,68).

d) A testvéri közösség
Olykor előfordulhat, hogy elvész a belső gyógyulás gyümölcse, mert az
ember elszigetelődik és nem kapcsolódik a testvéri közösséghez. Sőt azt is
- 80 -

mondhatjuk, hogy Isten végülis azt kívánja. hogy az Ö Fiának egész teste
egészségessé váljon és ne csak egy-egy tagja. A teljes gyógyulás megengedi
számunkra, hogy legyen meg a képesség és a mód ahhoz, hogy Krisztus testének titkába elmerülhessünk. A szeretet és a hit közössége a végső hazának
örök reménysége.

e) A szolgálat

Valamennyien a boldogságot keressük és ezért szeretnénk teljesen gyógyultak lenni. A teljes gyógyulást azonban Jézus Krisztus boldogságában
találjuk meg. Jézus egy aranyszabályt ismertetett meg velünk, amikor ki mondta, hogyan lehetünk boldogok: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni ."
(ApCsel 20,35)
Amilyen mértékben önmagunkból kilépünk, hogy másoknak adjuk magunkat, olyan mértékben tudjuk a tökéletes gyógyulást elérni.
Amikor Jézus megszabadította Mária Magdolnát a hét ördögtől. az
asszony igen hosszú lábadozási perióduson ment keresztül, míg elérte a teljes
gyógyulást. Ha megfigyeljük a körülményeket Mária Magdolnánál. úgy találjuk, hogy ő végigment azon az öt ponton, amelyet itt felsoroltunk.
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VI. A MEGSZABADÍTÁS
Létezik egy olyan terület, amely rendkívül kényes, de ugyanakkor valóságos is. Ez a gonosz lélek működése a világban és az emberekben. Jézus
gyakran beszél erről a gonosz szellemről. Harcol ellene és hatalma ellen,
amellyel irányítani akarja a világot. Sőt Jézus messiási küldetésének egyik
tanú jele: a démonoktól megszabadítani minket. „De ha én Isten ujjával űzök
ördögöt, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa." (Lk 11,20; Mt 8, 16; Lk
7 ,21) Jézus legyőzte kereszthalála által a sötétség fejedelmét, és feltámadása
által egyben arról is gondoskodott, hogy eljuthassunk szeretetének országába.
Péter négy pontban foglalja össze Jézus messiási
10,38).

működését

(ApCsel

- Fel volt kenve Szentlélekkel és hatalommal,
- jót tett,
- gyógyí tolt,
- megszabadította az ördögtől megszállottat.
Ebben a szintézisben képesek vagyunk rá, hogy megértsük a szabadítás
értelmét. Ez nem elszigetelt szolgálat, hanem beleépül az evangelizációba.
Ebben olyan emberek tevékenykednek, akiket Isten felkent Szentlélekkel, s
akik Jézus nevében képesek működni. Nem csupán arról van szó, hogy a
démonokat elűzzük, hanem tenni kell a jót is, a legjobbat: hagyni, hogy az
üdvösség működjön az egyes emberben és a közösségben egyaránt.
Az apostolokat is azért küldte szét a világba Jézus, hogy evangelizál janak
és űzzék ki a gonosz szellemeket (M t 10,7-8), és boldogan tértek vissza Jézushoz, amikor megtapasztalták, hogy parancsolhatnak nekik (Lk 10, 17).
Egyesek arra gondolnak, hogy ezekből a szövegrészekből az ördög létezésére és cselekedeteire következtetni már bibliai fundamentalizmust vagy a
középkori felfogáshoz való visszatérést jelent.
Nem célom, hogy a sátán létezését bizonyítsam, de kell, hogy a világ
ismerje meg és szeresse Jézust. A sátán rendkívüli ellensége Istennek. Meg
akarja akadályozni, hogy találkozhassunk az Úrral.
Ha nem ismerjük a különféle hazugságokat, amelyeket a gonosz szellem
felhasznál, akkor nem leszünk képesek kivédeni támadásait. VI. Pál pápa
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1972. november 15-i beszédében a következőket mondta: „Ma az egyház
egyik legfontosabb szükséglete hogy megtalálja a védekezés eszközeit a gonosz lélek ellen, akit ördögnek is nevezünk. A gonosz nem egyszerűen valami nek a hiánya, hanem egy működő erő, egy eleven szellemi lény, aki erkölcstelen, romlott, tisztátalan, perverz és ugyanakkor mindent lerombol és lezül leszt.Ezért harcol az egyház és a Biblia tanítása ellen és visszautasítja a Biblia
valóságának elfogadását."
Ki kell emelni, hogy a Miatyánk befejező szavai a következőképpen
hangzanak: „Szabadíts meg a gonosztól'', és nem pedig a „rossztól", ahogy
általában fordítják. (Mt 6,13)
Salvador Carrillo atya a sátán nagy győzelmének nevezi azt a körülményt, hogy sokan egyáltalán nem hisznek benne, és így lehetővé teszik számára, hogy teljes szabadsággal tevékenykedjen.
A Biblia keveset beszél a démonról. Az ószövetségi szentírásban alig
jelenik meg. Jézus eljövetele után hatása újfent csökken és csak rendkívül
kevés szövegrészben jelentkezik újra. Az evangélumokban éled újjá műkö 
dése Jézus Krisztus üdvözítő és megváltó jelenlétével szemben, itt mutatja
meg újból jelenlétét. Mi különös van hát abban, hogy most, amikor újra á tét jük Krisztus mindenható tetteit, a gonosz erői elszabadulnak éppúgy. mint
Jézus küldetésének idején?
Hangsúlyozzuk, hogy a sátán tevékenységének nem kell figyelmünk középpontjában állnia. Ez csak tünet... egy jel, amely arra mutat, hogy Jézus
csodálatosan működik közöttünk. Azért jött el, hogy bennünket megszabadítson a világ fejedelmének uralma alól. És megnyerte acsa tát a kereszten. A
sátán legyőzetett és ez az oka annak, hogy olykor szabadjára engedi dühét,
mert érzi tehetetlenségét. Jézus már széttiporta az ellenség fejét (Ter 3, 15).
Vannak, akik hangoztatják, sőt túlozzák is a sátán hatalmának nagyságát,
neki tulajdonítanak mindent, ami rossz, már az elsőnehészéget, ami éri őket,
vagy akár a legkisebb betegséget is. Ördögöt látnak mindenhol, és ők azok,
akik az első kis meghűlés esetén már szeretnének ördögöt űzni. Ez a másik
véglet, akik így gondolkodnak, hajlamosak elfeledkezni arról, hogy a lélek
ellensége nemcsak a sátán, hanem a világ és a test kívánsága is (v.ö.: lJ n 2, 16).
A sátán két dolgot szeret, hogy egyáltalán ne vegyünk róla tudomást, vagy
hogy neki osszuk ki a legnagyobb szerepet. Tevékenységi formája három
alakban jelentkezik: az elnyomásban, a zaklatásban - amely a legáltalánosabb-, végül a megszállottságban, amely kevésbé gyakori.
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evangélizálás közben az Úr elvégezte művét benne és az asszony megszabadult a zaklatástól.
Quebecben volt egy apáca, akinek áldozás közben istenkáromló gondolatai támadtak. Igen sokat sírt és szenvedett emiatt. Megbeszélte ezt a gyóntatójával is, aki azt tanácsolta neki, hogy imádkozzon Szűz Máriához. Sem a
bűnbánat, sem pedig a böjt nem segített. Egyik nap egy karizmatikus pap
elment a kolostorba, imádkozott a szerzetesnőért, hogy megszabaduljon az
istenkáromlás szellemétől. Az ima hatására az apáca teljesen meggyógyult.

Az újszövetségi szentírásban különféle szellemekkel találkozunk:
-a „tisztátalan lélek", amely a leggyakoribb (Mt 12,43; Mk 1,23.26.27;
Mk 3,11; 5,2.8.13; 7,25; Lk4,33-36; 6,18; 8,29; 9,25-42; 11,24),
- a „néma lélek" (Mk 9, 17),
-A „süket és néma lélek" (Mk 9,25b),
- a „gonosz lelkek" (Lk 7,21; ApCsel 19, 12),
- a „rossz szellemek" (Lk 8,2),
-A „jövendölés szelleme" (ApCsel 16, 16),
- az „égi magasságok gonosz szellemei" (Ef 6, 12),
-a „megtévesztő szellem" (lTim 4.1),
- a „betegség lelke" (Lk 13, 11 ).

a) A szabadítás imája

A szabadítás szolgálata Jézus Krisztus nevében és az Ö hatalmával valósul meg. Az Ö ,µevében kérjük az Atyát, és az Ö nevében állunk ellen a gonosz
lélek csapdáinak. Csak az Ö hatalmával tudunk megszabadulni minden elnyomás és zaklatás alól. Ennek a szabadításnak két irányvonala van:
- imádkozni az Atyához Jézus nevében, hogy szabadítsa meg az illető
személyt minden alól, ami őt rabságban tartja. Ez az irányvonal teljesen
nyilvánvaló,
- parancsolni Krisztus hatalmával, aki a következőket mondotta: ,,Az
én nevemben ördögöt űznek"(Mk 16, 17), ebben az esetben nem kérésről van
szó, hanem parancsról, hogy a gonosz hagyja szabadon az illetőt, és engedje
békességben élni. Ezt a hatalmat gyakorolják Jézus Krisztus nevében.
Talán a legegyszerűbb és leghatékonyabb ima Pál apostol gyakorlatában
található: „Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle" (ApCsel
16,18).
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nem teheted meg velünk, itt Julio gyülekezetén belül, vajon mit fognak gon dolni az emberek?"
Az Úr azonban nem gyógyította meg a beteget. Ekkor nyelveken kezdtem
imádkozni, és gondolataimba szinte villámként hasított bele a felismerés és
egy név „a betegség szelleme". Ekkor Jézus nevében a következőképpen szól tam:
- „Betegség szelleme, Jézus nevében parancsolom neked, hogy hagyd el
és tedd szabaddá Istennek ezt a gyermekét. Megparancsolom neked Jézus
szent nevében, hogy alázkodjál meg előtte, hogy ő rendelkezhessék veled és
határozottan megtiltom neked, hogy zaklasd és háborgasd ezt a személyt. aki
Isten gyermeke és egyáltalán nem tartozik hozzád."
Julio ebben a pillanatban enyhe borzongást érzett és a lehető legnagyobb
természetességgel felemelkedett és járni kezedett. A sátán azért igázta le,
hogy ne tudjon tanúságot tenni csodálatos gyó$yulásáról. Isten azonban okosabb volt, és újra meggyógyította betegünket. Igy kettős lett a bizon yságtevése is. Egyszer tanúságot tett a gyógyulásáról, majd arról beszélt, hogyan szabadult meg a sátán bilincseitől.
Amikor nyelveken imádkoztunk az Úrhoz, Ö segítségünkre sietett, támogatást nyújtott nekünk gyengeségünkben, és megadta a legfontosabb karizmatikus megkülönböztető képességet, hogy világosan felismerjük, mi történt Julióval. A betegség szellemétől szenvedett. Ez talán kissé szokatlannak
tűnik azok szemében, akik nem olvasták az evangéliumot, pedig ott találhatunk egy olyan esetet, amely teljes mértékben azonos a mi esetünkkel. ,,Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már 18 éve hatalmában tartott.
Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott fölegyenesedni", (Lk
13,11). Jézus ezt az asszonyt megszabadította, amikor így szólt hozzá:
,,Asszony, megszabadultál betegséged tői".
Más szövegrészekben szintén megtaláljuk, hogy az emberek az apostolokhoz vezettek betegeket, olyanokat, akiket „tisztátalan lelkek" gyötörtek
(ApCsel 5, 16).

-85 -

B. Zaklatás
Zaklatásnak nevezzük az ellenségnek az emberek szellemével szembeni
befolyását. Az elnyomás külső síkon vagy materiálisan jut kifejezésre, a zaklatás az ember belső lelki világában jelentkezik.
Vannak emberek, akiket borzalmas zaklatás gyötör, ilyenek lehetnek a
szexuális jellegű zaklatások, öngyilkos gondolatok, istenkáromló beszéd, az
az érzés, hogy méltatlannak érezzük magunkat Isten bocsánatára. Ezekben
az esetekben olykor az is előfordulhat, hogy az ok nem is kizárólag fizikai
vagy pszichológiai, hanem olyan zaklatásról van szó, amely valósággal rabszolgává süllyeszthet és elragadhatja azokat az erőket, amelyek segítségével
győzhetünk. Maga a szorongatás vagy zaklatás végeredményben egy kísértés-fajta. Azonban ahelyett, hogy ez átmeneti lenne, állandósulhat és azon felül olyan ereje lehet, amely meghaladja emberi képességeinket és ennek
következtében képtelenek vagyunk legyőzni.
Egyik nap Mexikóban elhoztak hozzám egy asszonyt, aki évek óta különös betegségben szenvedett. Imádkoztunk gyógyulásáért, majd felkértük Öt
is, hogy imádkozza velünk együtt a „Miatyánk "-ot. De nem volt képes kimondani a következő szavakat: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek".
Nagy haragot érzett egyik ellensége iránt, aki megbosszulva sérelmét,
rontást bocsátott rá. Ettől kezdve sokat szenvedett és gyülölte azt az embert.
Ez nemcsak egyszerűen egy érzés volt, han~m igazi rabság. Imádkozni kezd tünk, hogy szabaduljon meg a kötelékektől, de minden fáradozásunk ered mény nélkül végződött. Ekkor eszembe jutott az a fiatalember, akit a tanítványok nem tudtak megszabadítani a sátán kötelékeiből, erre elvezették Jézushoz. Ezért mi is az Oltáriszentség elé mentünk és ott kértük Jézust, hogy
szabadítsa meg az asszonyt drága vére által. Az Úr azonnal megszabadította
a boszorkányság szellemétől és a gyülölettöl. Hosszú idők óta most először
tudta elmondani a beteg teljes egészében a „Miatyánk"-ot.
A Dominikai Köztársaságban volt egy férfi, aki feleségül vett egy aszszonyt két kisgyermekkel. Az asszony azonban nem volt képes felhagyni régi
prostituált életmódjával. Olyan vágy volt ez, amely meghaladta erejét és
amelyet nem tudott fékezni, hiába törekedett rá. Ekkor folyamodtunk az
imához, hogy megszabadítsuk a bűn kötelékei alól, de eredménytelenül. Végül egyszer megértettük, hogy a tisztátalan szellemet kell kiűzni belőle. Az
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evangélizálás közben az Úr elvégezte művét benne és az asszony megszabadult a zaklatástól.
Quebecben volt egy apáca, akinek áldozás közben istenkáromló gondolatai támadtak. Igen sokat sírt és szenvedett emiatt. Megbeszélte ezt a gyóntatójával is, aki azt tanácsolta neki, hogy imádkozzon Szűz Máriához. Sem a
bűnbánat, sem pedig a böjt nem segített. Egyik nap egy karizmatikus pap
elment a kolostorba, imádkozott a szerzetesnőért, hogy megszabaduljon az
istenkáromlás szellemétől. Az ima hatására az apáca teljesen meggyógyult.

Az újszövetségi szentírásban különféle szellemekkel találkozunk:
-a „tisztátalan lélek", amely a leggyakoribb (Mt 12,43; Mk 1,23.26.27;
Mk 3,11; 5,2.8.13; 7,25; Lk4,33-36; 6,18; 8,29; 9,25-42; 11,24),
- a „néma lélek" (Mk 9, 17),
-A „süket és néma lélek" (Mk 9,25b),
- a „gonosz lelkek" (Lk 7,21; ApCsel 19, 12),
- a „rossz szellemek" (Lk 8,2),
-A „jövendölés szelleme" (ApCsel 16, 16),
- az „égi magasságok gonosz szellemei" (Ef 6, 12),
-a „megtévesztő szellem" (lTim 4.1),
- a „betegség lelke" (Lk 13, 11 ).

a) A szabadítás imája

A szabadítás szolgálata Jézus Krisztus nevében és az Ö hatalmával valósul meg. Az Ö ,µevében kérjük az Atyát, és az Ö nevében állunk ellen a gonosz
lélek csapdáinak. Csak az Ö hatalmával tudunk megszabadulni minden elnyomás és zaklatás alól. Ennek a szabadításnak két irányvonala van:
- imádkozni az Atyához Jézus nevében, hogy szabadítsa meg az illető
személyt minden alól, ami őt rabságban tartja. Ez az irányvonal teljesen
nyilvánvaló,
- parancsolni Krisztus hatalmával, aki a következőket mondotta: ,,Az
én nevemben ördögöt űznek"(Mk 16, 17), ebben az esetben nem kérésről van
szó, hanem parancsról, hogy a gonosz hagyja szabadon az illetőt, és engedje
békességben élni. Ezt a hatalmat gyakorolják Jézus Krisztus nevében.
Talán a legegyszerűbb és leghatékonyabb ima Pál apostol gyakorlatában
található: „Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle" (ApCsel
16,18).
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Néhányan kiűzik a szellemet, de nem tiltják meg neki, hogy visszatér jen.
=..: eledkeznek az evangélium e szavairól: „Mikor a tisztátalan lélek kiszáll az
emberből, puszta helyen bolyong ... azt mondja visszatérek házamba, ahon nét kijöttem ... hoz magával hét másik lelket, magánál is gonoszabbat" (Mt
12,43-45). Ezért szükséges kiadni számára ezt a parancsot: „Megtiltom neked, hogy visszatérj " (Mk 9,25).
Annak érdekében, hogy ezt az imát eredményesen végezhessük, az Úr
védelmét és hathatós segítségét kell kérni.
A héber családok a bárány vérével óvták és védték az ajtófélfát a kivonulás éjszakáján, melyet tiszteletben tartott az öldöklő angyal. Ugyanúgy az
Isten Bárányának vére védelmez és megszabadít, óv és befed bennünket a
gonosz minden hatásától.
Általában így imádkozom: „Kérem magamnak és mindazoknak, akik itt
jelen vannak az Isten Báránya vérének közbenjárását, aki elveszi a világ bű
neit, hogy megtisztítson minden bűntől és azért, hogy megóvjon minket a
gonosz kísértéseitől."
Emlékszem a szabadítás első eseteinek egyikére, amikor elkövettünk
tévedéseket, de sokat is tanultunk belőlük. Anélkül, hogy előzetesen kértük
volna az Úr támogatását, belekezdtünk egy szabadító imába egy ima csoportban, ahol több, mint harmincan voltak jelen. Imádkoztunk, majd megparancsoltuk a gonosz szellemnek, hogy távozzon. Az illető személy megszabadult,
de ugyanakkor egy másik egyénnél tapasztalhattunk ugyanolyan jeleket.
Imádkoztunk és az Úr megszabadította őt is, de a jelek most újra jelentkeztek
egy másik embernél. Azonkívül, hogy megtanultuk, kémünk kell az Úr hathatós védelmét, egész életünkre megtanultunk néhány fontos dolgot:
- egyáltalán nem elegendő kiutasítani a gonosz szellemet, meg kell til tani azt is, hogyvisszatérjen (Mk 9,25), és el kell küldenünk a kereszt lábához,
hogy Krisztus rendelkezzen vele,
- ezt az imát valamely kisközösségben végezzük el, mégpedig magánhelyen, de azzal a kikötéssel, hogy ott ne tartózkodjanak kíváncsiskodók vagy
gyerekek,
- a csoportot érett és megfontolt személyekből kell kialakítani, akik
nem látnak lél)ten-nyomon ördögöket, de fel tudják ismerni a gonosz jelenlétét és annak hatalmát,
- mi kaptuk meg a hatalmat minden jó felett és mi törjük össze a gonosz
hatalmának kötelékeit Jézus nevében, drága vérének és dicsőséges sebeinek
hatalmával.
Még egyfontos szempont: egyáltalán nem elegendő, ha kiűzzük valakiből
asötétséget.MegiskellgyújtanunkbenneKrisztusvilágosságát.Hahitelesen
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folytatjuk az evangelizációt és Krisztust hitelesen nyújtjuk az emberek felé,
számos szabadítási esetet elkerülhetünk, mert amikor Jézus Krisztus, a legerősebb megjelenik, akkor kiűzi a leggyengébbet (Lk 11,22). A fény elűzi a
sötétség szellemeit (J n 1,5).
Eredményes szabadításról csak a teljes evangelicázión belül beszélhetünk. Elűzni a gonosz szellemet csak azért, hogy valamit kiűzhessünk, ennek
nincs semmi értelme.Jézus először azért küldte el apostolait, hogy hirdessék
az Ő országát, nem pedig azért, hogy a démonokat kiűzzék. A kíűzés az evangelizáció következménye (Mt 10,7-8).
Általában visszautasítom, hogy olyan személyek szabadításáért imádkozzam, akik nem elkötelezett hívők és még személyesen nem élték át a megtérést.

b) Az önszabadítás
Zaklatás és elnyomás esetében lehetőségünk kínálkozik arra, hogy önszabadítási imát végezzünk. Természetesen számításba kell venni mindazokat a tényezőket, amelyeket ezzel kapcsolatban eddig elmondtam. Keresztelésünkkor kapott hitünk által részesedünk Krisztus győzelmében, és Jézus
nevében hatalmunkban áll kiűzni a gonosz szellemeket, amelyek zaklatnak,
nyugtalanítanak és kínoznak. Krisztus hatalmával az egyén szabadnak nyilváníthatja ki magát Jézus vérének kegyelméből. A karizmatikus megkülönböztető képesség szerint a következő imát lehet elmondani: „Te (öngyilkosság, megvetés, harag, tisztátalanság, neheztelés, félelem stb.) gonosz szelleme
megparancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy távozz tőlem és menj
Jézus lábaihoz, hogy Ő rendelkezzék veled. Megtiltom neked, hogy visszagyere hozzám és árts nekem. Amen."
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C. A megszállottság
Ezzel az esettel ritkán lehet találkozni és csak azok után említhetjük
meg, miután a többi lehetőséget már kimerítettük. Abban az esetben beszélhetünk erről, amikor egy személy tudatosan nyújtja át az akaratát a sátánnak, eladja a lelkét, és sátáni szerződést köt a saját vérével aláírva, vagy
valamely sátánimádó szektához tartozik. Továbbá találhatunk olyan egyéneket is, akiket szüleik, rokonaik ajánlottak fel az ördögnek, ahogyan ezt számos boszorkánymester tette.
Ez a rabság olyan erős, hogy az illető személy elveszíti szabad akaratát,
és egyben a lehetőségét is arra, hogy láncaitól megszabaduljon. Ebben az
esetben már szükség van bizonyos külső hatalomnak az igénybevételére, és
ekkor folyamodnak általában az ördögűzés liturgikus cselekményéhez. Ezt
nevezzük tulajdonképpen formális ördögűzésnek, amelyet csak a püspök
vagy a püspök által kinevezett pap végezhet el, imákkal, böjtökkel és a hit
győzedelmes erejével.
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VII. A GYÓGYÍTÁS SZOLGÁLATA
Egyes szerzők, miközben felhívják figyelmünket a gyógyulás akadályaira, hosszasan sorolják az olyan cselekvéseket vagy magatartásokat, amelyek
gátolják az Úr működését. Ezek azonban vitathatók, mivel Jézus mindenható
és semmi sem akadályozhatja meg az Ö „üdvözítő" működését. Ö ugyanis
szabad és hatalmas, ennélfogva képes a cselekvésre, akár a mi együttműkö
désünkkel, akár anélkül. Hol ezen a módon hat ránk, hol pedig más módon.
Bizonyos azonban, hogy mindig ellenszolgáltatás nélkül gyógyít. Például
vannak, akik azt állítják, hogy a hit hiánya olyan ok, amely miatt az Úr nem
gyógyít meg valakit. Ezzel szemben tanúja voltam gyógyulásoknak muzulmánok és hitetlenek között is. Isten sokkalta nagyobb, mint a mi hitünk hiánya. Nem írhatunk elő számára viselkedési szabályokat. Az Ö útjai nem a mi
útjaink, az övéi a legjobb utak (lzaiás 55,8).
Ezért szeretek inkább olyan módokról és segítőeszközökről beszélni,
melyek támogatják Isten cselekvését. Isten kegyelme hatékony, de ha előké 
szített talajba kerül, akkor több gyümölcsöt terem számunkra.
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A. Evangelizálás közben
A legrosszabb dolog lenne, ha elszakítanánk a gyógyítás szolgálatát az
evangelizációval való összefüggéseitől. A gyógyítás és a Jézus Krisztusban
való üdvösség világos és határozott kifejezésének különválasztása könnyen
félreértésekhez vezet.Jézus azt ígérte:
,,Az én nevemben ördögöket fogtok űzni, új nyelveket fogtok beszélni,
kezeteket betegekre fogjátok rátenni és azok meg fognak gyógyulni", egyenesen következik abból a parancsból, hogy: „Menjetek el az egész világra és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek" (Márk 16,14-16).
Evangelizálni annyit jelent, hogy elvégezzük az embernek Jézus Krisztus
által való teljes üdvözítését. Ez az üdvösség kiterjed a testre, a lélekre és a
szellemre. Gyógyítani úgy, hogy közben nem beszélünk az üdvösség evangéliumáról, csak kuruzslást jelent. Az Isten segítségével véghezvitt gyógyítás
során mindig jelen van az envangelizálás. Jézus elküldte apostolait, hogy
evangelizál ják az egész világot és ezen a módon gyógyítsák is meg a betegeket.
Ne csak gyógyítsanak, hanem üzenetet is közvetítsenek. Ennek a két dolognak mindig együtt kell járnia. Márk evangéliumának utolsó szavai így hangzanak:

,,Azok pedig szétszéledtek és mindenütt hirdették az igét.
Az Úr együttműködött velük és tanításukat csodákkal kísérte és hitelesítette."

Ezért nem szeretek úgy imádkozni betegekért, hogy ne jelenteném ki:
Jézus élő valóság és ha nem adhatom bizonyságát annak, hogy az evangélium
igaz és ereje ma is hat. Én magam vagyok a tanú ja csodák és gyógyítások egész
sorának, melyek Jézust hirdetik. Nem értem, hogyan lehetnek még olyanok,
akik meglepődnek és nem hiszik el a csodákat. Engem inkább az lepne meg,
ha Jézus nem tartaná be a betegek meggyógyítására tett ígéretét, miközben
mi az Ö nevét hirdetjük.
1974-ben Québecben a kongresszuson arra kértek fel, hogy az egyik
ülésszakon térjek ki az evangelizációt kísérő jelekre.A konferenciateremben
2 OOO ember volt, s mivel a folyosóról nagy zaj szűrődött be, magam mentem
becsukniazajtót,hogynagyobblegyenazáhitat.Afolyosóntolókocsibanegy
asszony ült. Több mint öt és fél éve nem járt. Hívtam, hogy jöjjön be a terembe, de azt válaszolta: „SzÍlol.esen mennék, de nem engednek be, mivel a terem
már tele van, én pedig nem tudok járni." - „Jöjjön", mondtam és betoltam
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tolókocsiját a terembe, majd becsuktam az ajtót és elkezdtem előadásomat.
Hangsúlyoztam, milyen fontos, hogy hirdessük a feltámadt Jézust, aki meggyógyít és megment minden embert, az egész emberiséget.
Tanúbizonyságát adtam annak, hogyan gyógyultam meg én magam, és
elmondtam, hogyan gyógyít az Úr, szeretete melegével. Hansúlyoztam, hogy
mennyire fontos életünkben az Úr csodáinak tanúbizonysága. Ekkor valaki
felállt és azt mondta: „Keresztény vagyok és hiszek Istenben, de orvos is
vagyok, és úgy hiszem, mielőtt kijelentenénk, hogy meggyógyultunk, orvosi
vizsgálatra lenne szükség ennek igazolására, úgy mint Lourdes-ban."
„Mint orvosnak, jogában áll ezt megtennie. De amikor valaki, úgy mint
én magam is, tapasztalja a gyógyulást, nem várhat az orvosok véleményére
ahhoz, hogy hálát adjon Istennek a gyógyulásért."
Azt felelte, hogy óvatosnak kell lennünk, s közben olyan szavakat használt, amelyeket én nem is értettem. Szavai hideg zuhanyként hatottak az
összegyűltekre, mivel én azt se tudtam, mit válaszoljak.
Miközben az orvos kezdett mindenkit bölcsessége és óvatossága bűvkö
rébe vonni, a tolószékben ülő nő erőre kapott. Felemelkedett és egyedül kezdett járni. Egy gépkocsibaleset következtében öt és fél éven át nem tudott
járni. Aztán egy súlyos operáció folyamán eltávolították a térdkalácsát. Vagyis orvosi szempontból járóképtelen volt. Az Úr azonban mindenki legnagyobb csodálatára talpra állította. Tapsvihar tört ki. Egyesek sírtak, mások
gratuláltak.A nő neve: Helén e Lacroix. A mikrofonhoz ment és tanúságot tett
gyógyulásáról. Amikor befejezte szavait, az emberek tapsoltak, én pedig az
orvoshoz fordultam és megkérdeztem, szükségesnek tartja-e, hogy orvosi
vizsgálatra várjunk, vagy már most hálát adhatunk Istennek. Az orvos letérdelt. Ez mindannyiunk számára a legmeghatóbb pillanat volt. Szégyellte magát és bántotta, hogy nevetségessé vált. Azt mondtam neki: „Ne bánkódjon.
Isten ma nagy csodát akart tenni és önön keresztül nyilvánította ki dicsősé
gét, azt mondván: „Mivel Émiliano Tardif atya nem tud neked válaszolni,
majd én válaszolok neked". Ilyen volt az első gyógyulás, amit evangelizálás
közben saját szememmel láthattam.
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B. A várakozás hitében
A gyógyítás éltető friss vizét a hit irányítja, amely megnyilvánul az
életünkben. A hit közösséget teremt magával az Istennel és általa résztveszünk a tökéletes üdvösségben, a testi vagy lelki gyógyulás által. A hit azt
jelen ti, hogy bízunk Istenben, függünk tőle, fel tétel nélkül átadjuk magunkat
Neki és az Ö terveinek, és az üdvösséggel kapcsolatban lemondunk saját
terveinkről és vágyainkról. Vagyis a hit figyelmünket Jézus Krisztusra irányítja, aki értünk halt meg és támadt fel halottaiból. Vannak olyan emberek,
akik saját magukra figyelnek, nem az Úrra. Többet gondolnak saját gyógyulásukra, mint arra, aki eljöhet hozzájuk. Arról van szó, hogy Jézusban kell
hinnünk és nem saját hitünkben, mert ez semmire sem vezet. A hit legnagyobb eredménye, ha hiszünk abban, hogy Isten nem függhet tőlünk és Ö
hatalmasabb mint a mi kicsinyhitűségünk.
„Hittel való várakozás" -nak nevezzük azt a bizonyosságot és bizalmat,
hogy tudjuk, van egy Istenünk, aki - miközben saját ígéretei szerint cselekszik-, meg akar gyógyítani minket. Ha ily módon hiszünk, az olyan, mintha
vékony vezetékek helyett vas tagokat húznánk ki, hogy Isten hatása hatalmas
erősségű legyen.
Általában nem tartom helyesnek, ha olyan betegekért imádkozunk,
akiknek a hitét előzőleg nem erősítettük meg néhány tanúságtétellel, hogy
várják az Urat és bízzanak benne, aki meg akarja őket gyógyítani.
Egyszer egy püspökkel szentmisét mutattam be. Prédikációja valóságos
volt, ragyogóan világított rá a kereszt és a szenvedés értékére. Az
áldozás után meglepetésként ért a kérése, hogy imádkozzam a betegekért. A
következőt válaszoltam: „Eminenciás uram, a prédikációja oly szép volt a
keresztről, hogy most már senki sem akar meggyógyulni; de ha megengedi,
beszélnék a kereszt hatalmáról és a gyógyulásról, mint Isten szeretetének
jeleiről. .." Jézus megígérte, hogy bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy
megkapjátok és úgy is lesz .. . (Márk 11,24). Az evangélium tele van olyan
emberek történeteivel, akik kértek és kaptak, kerestek és találtak, zörgettek
és megnyitották előttük a kaput. Isten arra kér minket, hogy hitünkben legyünk egyszerűek. Mégis vannak olyanok, akik így imádkoznak:
drágakő

„Uram, ha ez az akaratod és ez jó az örök üdvösségemnek és megfelel
annak, hogy megszentelődjem, úgy gyógyíts meg engem". Egyesek annyi
feltételt szabnak, hogy úgy tűnik, bocsánatért esedeznek hitük hiánya miatt.
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Szegényeknek kell lennünk, mint akik teljesen apjuktól függnek . Egy gyer mek soha nem szól így az anyjához:
főtt

„Mama, ha ez nekem jó és ha nem árt a kolcszterinszintcmnck. adj egy
tojást!"

A gyermek egyszerűen kér, és az anyja tudja, hogy ez jó-e a gyereknek
vagy sem. Szegénynek és alázatosnak kell lennünk; bizalommal kérjetek és
kapni fogtok. Vannak olyanok is, akik korlátozni szeretnék az Úr hatalmát és
így imádkoznak: „Uram, beteg a szívem, a torkom, a térdem, de ha meggyógyítod a szívem, az nekem elegendő volna."
Ők is rosszul imádkoznak. Teli kosárral kell kérni anélkül, hogy korlátok
közé szorítanánk az Isten működését. Ö nagylelkű és bőségesen ád. Amenynyire a Szentlelket mérték nélkül adja, ugyanúgy, korlátozás nélkül adja
adományait is.

Amikor XIII. Leo pápa püspökségének 50. évfordulóját ünnepelte, aZ
egyik bíboros kedveskedve így szólt: ,.Azt kérjük az Istentől, hogy adjon
önnek még 50 hasonló évet"; a pápa szellemesen azt felelte: „Ne korlátozzák
az isteni gondviselést!"
1975. június 13-án vidékre mentem Szent Antal ünnepére. Gyóntattam.
prédikáltam, áldoztattam és imádkoztam a betegekért. Sietve hagytam ott a
sekrestyét, mert még hátra volt pár keresztelés és sok egyéb dolgom is. Egy
fiatal lány jött velem szemben, az anyját vezette és igen határozottan így szólt
hozzám: •.Atyám, imádkozzon, hogy az anyám meggyógyuljon!" Kissé mérgesen feleltem: „De hiszen épp most imádkoztunk valamennyi betegért".
Ekkor az evangéliumi asszony hitével mondta. „Igen, de az anyám süket
és nem készült fel arra a pillanatra, amikor ön éppen ezért imádkozott".
Együttérzés, szánalom fogott el ily szegény és egyszerű emberek iránt.
Intettem, hogy gyorsan üljenek le. Imám mindössze ennyi volt: „Uram. gyógyítsd meg, de gyorsan, mert sok dolgom van". Tüstént lehajoltam és megkérdeztem az anyát: „Mióta süket?" - „Nyolc éve". Meglepetten hallottam
válaszát, mivel úgy gondoltam, hogy nem hallotta kérdésemet. Ekkor halka bban így szóltam hozzá: „Ön jó anya lehet". Mosolygott! Meghallotta! De
elsősorban az Úr hallotta meg oly eredeti imámat.
Az anya úgy érezte, hogy egy gyors fuvallat megnyitotta füleit. Ekkor
ellenőrizhettem az Úr szavait, vagyis: „Mielőtt hívnátok engem már válaszolok; még be sem fejezik szavukat, már meghallgatom őket" (Izaiás 65.24) .

•.A szó nincs még a nyelvemen s lám, az Úr tud már mindent" (Zsoltárok
139,4).
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.. A hit és a gyógyulás szorosan összefonódik" - mondta nagyon szépen
Maria Teresa G. de Baez. Reumaszerű ízületi gyulladásból gyógyult meg
Isten scgí tségével. Ezáltal egész családja közelebb került az Úrhoz: „N incsenek rá szavaim. mert most nemcsak testi gyógyulásomért kell köszönetet
mondanom Istennek. hanem valami nagy dologért, vagyis a hitért, s ennek
köszönhetem. hogy Isten ott van dalaimban, álmaimban és szemem fényé ben." Paraguay- Nagyboldogasszony 1985. VIII. 25.
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C.

Bűnbánat

Elősegíti a testi és lelki gyógyulásokat. A betegség (nem konkrét esetről
van szó) végeredményben a bűn „gyümölcse". Ha megbánjuk bűnünket és
Istenhez fordulunk, a bűn következményei szükségszerűen megszűnnek. Ele gendő elolvasni ezzel kapcsolatban az 1 Korintusi 11,30-at. Bevallom, vannak olyan emberek, akik bűnben élnek és az Úr meggyógyította őket; de
tanúja vagyok annak is, hogy legtöbbször azok részesülnek gyógyulásban,
akik eljutottak a bűnbánatig. A szokásos út az, amit az evangéliumban találunk:

- Először is bűn gyógyítására kerül sor: ,,A te bűneid meg vannak bocsátva".
- Azután a test gyógyítása következik: „Kelj föl, fogd az ágyadat és
menj!" (Márk 2,5-11).
Altagracia Rosario, 26 éves fiatal lány két éve volt süket, több hónapja
vak, s ráadásul vészes vérszegénység miatt fekvőbetegként már a halálát várta. 1975-ben az édesanyja elvitte a pimenteli 5. összejövetelre. Mindenütt
annyi ember volt, hogy csak a földre tudta lányát lefektetni. Szegény süket és
vak beteg sokat szenvedett, és nem értette, mi történik. Másnapra teljesen
egészséges volt, jól látott és hallott. De a legcsodálatosabb nem a szeme és a
füle gyógyulása, hanem az volt, hogy az Úr eltöltötte a szívét és el tudta hagyni
bűnét, melyben hosszú időn át élt. Ezután San Francisco de Macorisban, a
falujában hitoktató lett és tanúságot tett. Hónapokon át a Jézus által adott új
élet boldogságával élt, majd ismét megbetegedett, magas láza lett. November
18-án vidáman mondta anyjának: ,,Anyám, szívemben hallottam az Úr hangját. Azt mondta, hogy két nap múlva eljön hozzám. hogy magával vigyen."
Édesanyja így válaszolt: ,,Altagracia ne mondd ezt.A láz miatt beszéls; félre
és gondolod azt, hogy az Úr hangját hallod. Ne ismételgesd ezt. mert az emberek ki fognak gúnyolni". Ennek ellenére minden tanítványának. aki meglátogatta, elmesélte ezt. És valóban, november 20-án boldogan halt meg. Temetése nagyon szép volt. az öröm és reménység dalai szóltak, hiszen teljesen
meggyógyult: nem volt se gyász, se könnyek. csak boldogság és öröm. mi\ el
végérvényesen csatlakozott ahhoz, akit szeretett.
Anette Giroux, 28 éves asszony Parkinson-kórban sze11\'edett. Szülei
elvitték 1979. pünkösdjén a Montreali Kongresszus záróm isé jérc. Az eg~ ik
pap amikor lement a lépcsőn és át akarta adni neki az oltáriszentséget. hc,·csen tiltakozott: „Nem, nem áldozhatok, mert bűnben élek." Két é\-c rndhá - 97 -

1assagban élt. Ekkor és ott határozta cl. hogy megváltoztatja életmódját.
Biinbánatot tartott. meggyónt, megáldozott és vállalta a hit kockázatát. Ha1aténc a7t mondta annak a férfinak, akivel együtt élt: „Mától kezdve ne
tekints az asszonyodnak. hacsak nem akarsz házasságot kötni velem az egyház színe előtt. Három napon belül visszatérek a szüleimhez." Külön szobát
vett ki. s két nap múlva arra ébredt. hogy egész testét forróság önti el. Felkelt
s ki jelentet te, már nem érzi rosszul magát. Teljesen meggyógyult, s így lélekben és testben gyógyultan hazatért szüleihez. Két hónappal később megtartották az esküvőjét azok jelenlétében, akik hallották tanúságtételét. Először
megbánta bűnét. s ezután meggyógyult fizikailag is.
A most következő esetben épp az ellenkező történt: Marino 10 éve nem
lépett be templomba. mégis kigyógyult alkoholizmusából, sőt fekélyéből is.
Azon a napon, amikor Sara asszony, az édesanyja tanúságot tett csodálatos
gyógyulásáról, Marino boldogan tért haza. Áldozni akart, de nem tehette,
mivel vadházasságban élt egy asszonnyal, s gyerekeik is voltak. Válásra nem
volt lehetőség, hiszen még az első feleségével volt házas; de nagy vágyat érzett
arra, hogy Istennel lehessen; külön szobában rendezkedett be és úgy élt a
feleségével néhány hónapon át, mintha testvérek lennének. Pünkösd napján
végre áldozhatott és az Úr az igehirdetés karizmájával töltötte be lelkét, hogy
evangelizáljon. Számos lelkigyakorlatra kísért el az országban és a házaspároknak arról beszélt, hogy a házasságban maradjanak hívek az Úrhoz. E nehéz út nyomán az érsek gondosan tanulmányozta az első házasságát és nemsokára talált elengedő okot arra, hogy azt semmisnek nyilvánítsa. Így az egyház színe előtt házasságot köthetett azzal az asszonnyal. akivel együtt élt. Ezt
a misét maga az érsek celebrálta. A templom televolt olyan párokkal, akiknek
a házastársi hűséget hirdette. A lényeg az, hogy az Úr teljes gyógyítást akar:
testit, lelkit és szellemit. Néha a testi gyógyulás segíti a megtérést, néha pedig
„- a bűnbánat segít a testi gyógyulásban.
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D. A megbocsátás
Sokszor lehettünk tanúi annak, hogy az ellenségeinknek nyújtott megbocsátás magával hozza Isten gyógyító közreműködését. Az ima, melyre az
Úr tanított minket, világosan beszél: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." (Máté 6, 12). Más szövegek is ezt
mondják.
Másrészt, amikor Jézus megígéri az ima hatékonyságát és a kéréseinkre
való választ, ez majdnem mindig szoros kapcsolatban áll a megbocsá lással és
függ is tőle (Máté 18,21, Márk 11,25).
Sokan úgy gondolják, hogy megbocsátani annyit jelent, mint veszteni, és
nem veszik észre, hogy nyeresé~et jelent, mivel megszabadulunk gyűlölködé
seinktől és nehezteléseinktől. Ez Jézushoz tesz hasonlóvá minket.Jézus szerette ellenségeit és megbocsátott nekik. A megbocsátás kitárja lelkünket az
isteni bocsánat és kegyelem számára. A következő tanúság ezt mutatja: „Egy
alkalommal éreztem, hogy az Úr azt kéri tőlem, bocsássak meg valakinek, aki
rosszat tett nekem. Ellenálltam a kérésnek és a következőképpen mentegetőztem: „Uram, miért akarod, hogy imádkozzam érte, hiszen Te mindenképpen végtelen jó vagy és megáldod őt akkor is, ha én nem kérem ezt Tőled." Egy
belső hang határozottan ezt válaszolta: „Ostoba, te nem látod azt, hogy ha
érte imádkozol, az első aki meggyógyul az te magad vagy?"
Megbocsátani annyit jelent, mint feltámasztani magunkban az új életet,
amit Jézus hozott. Megbocsátani és megbocsátást kérni olyan, mint az a
villámlás, mely termékeny, meleg esőt jósol. Évaristo tanúságtétele jól szemlélteti ezt: „Egész kiskoromtól kezdve komoly problémák voltak az apám és
köztem, s ezért el kellett hagynom házunkat. Úgy gondoltam, hogy az idő
majd begyógyítja gyerekkorom keserű emlékeit, de nem így történt. Mindig
éreztem fájdalmas emlékeim súlyát. Isten kegyelme lehetővé tette, hogy
megismerjem a Karizmatikus Megújulás mozgalmát s ez sok köteléktől sza badított meg és erős ösztönzést jelentett hitemben is. Hiányzott azonban
valami.Nem ismertem azt a spontán és természetes örömöt, amit a megújulás
minden tagjánál láttam. Keserűnek éreztem magam és közönyösnek. Így teltek az évek, mígnem 1977. februárjában apám súlyos beteg lett. Tudtam,
hogy itt az alkalom a kibékülésre, de se erőm, se bátorságom nem volt hozzá.
Február 13-án, amikor apám már agonizált, magammal harcoltam, mert úgy
éreztem, nincs erőm a megbocsátásra. Imádkozni kezdtem és így szóltam az
Úrhoz: „Teljesen egyedül nem bírom." Egy belső hang világosan azt felelte:
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„Te egyedül nem tudod, de az én nevemben már meg tudod tenni; minden
lehetséges annak, aki hisz." Az Úr erejének segítségével közeledtem apámhoz, megöleltem és teljes szívvel megbocsátottam. Nemcsak én bocsátottam
meg, hanem könnyes szemmel kértem az ő bocsánatát is. Apám haldokló arca
megváltozott, vagy talán csak én láttam most más szemmel, mert az Úr engem
változtatott meg. Ekkor Jézus Krisztus szívének szeretetével szerettem apámat és Jézus karjainak melegével öleltem át. E naptól új éneket énekeltem
Istennek, az öröm himnuszát, hét éven át. Az Úr megengedte, hogy lássam
dicsőségét, hála a megbocsátás révén nyert lelki gyógyulásnak. Most már
boldog vagyok és örömmel hirdetem, hogy az Úr vitt végbe csodát bennem és
tanúsíthatom, hogy mindenre képes vagyok annak a segítségével, aki erőt
ad."
Másik nagyon szép tanúságtétel Olga G. esete a guatemalai Cabreraban.

„ 10 napon át nagyon erős, deformációval járó fájdalmat éreztem a lábamban
és karomban. Tizenöt orvost kerestem fel gyógyulásom érdekében és egyikük
azt mondta, hogy amputálni kellene a bal lábamat. 1976. május l-én teljes
rokkant lettem. Eletem hátralévő részét az ágyban vagy a tolószékben kellett
volna eltöltenem, s ezt gyűlöltem. Tudtam, hogy a gimnáziumban mise lesz a
betegekért. Úgy döntöttem, hogy tolószékemen elmegyek oda. Éppen elhelyeztek elől, amikor belépett Casariego bíboros. Megállt előttem, megfogta a
kezem és azt mondta: ,,Az Úr szeret téged, s ma meg fog gyógyítani." Amikor
a lelki gyógyulásról szóló ima kezdődött, én sírva fakadtam és teljes szívvel
megbocsátottam azoknak, akik nekem rosszat tettek. Majd amikor Tardif
atya testi gyógyulásomért imádkozott, úgy éreztem, hogy valami meglök és
azt mondja: ,,Allj fel és járj!" Hőhullámot éreztem, majd megborzongtam.
Könnyes szemmel felálltam és az oltárral szemben járni kezdtem.

Az Úr olyan csodálatos, hogy testileg, erkölcsileg és lelkileg meggyógyított. Áldott legyen az Ö neve és örökké dicső! Dicsőség Neked Uram, a mindenség királyának.
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E. Ima, közösségben

Jézus azt ígérte: „Mondom nektek, ha ketten közületek, egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük".
(Máté 18,19-20).

Isten speciális hatalmat adott a közös imádságnak. Ezt sokszor tapasztaltuk szolgálatunk során. Ezért szeretünk annyira közösségben imádkozni.
Ekkor gazdagodik az ítélőképesség (a megkülönböztetés adománya), mert az
egyiknek látomása van, a másik üzenetet kap, a harmadik az ismeret szavát
mondja és mindannyian nyelveken imádkozunk. Természetesen a legnagyobb közösségi pil1ana t az eukarisztia megünneplése, s ilyenkor megsokszorozódik a gyógyulások száma. Sajnos, vannak olyanok, akiknek az a rossz
szokásuk, hogy a közös ima után külön, értük szóló imát is akarnak. Általában
ezt megtagadjuk, mert ez azt jelentené, hogy a most elmondott imának nincs
értéke. Ha összefoglalom a szolgálatom során tapasztaltakat, azt mondhatom, hogy óriási a különbség a közösségben elmondott ima és a betegenként
elmondott egyéni ima között. Természetesen 10 év óta lelkigyakorlataim
prédikációi során tapasztaltam fizikai gyógyulásokat mindkét formában, de
lelki gyógyulásért szóló ima esetén többször volt eredmény a közös imánál,
mint egyéni ima esetében. Ekkor mindig egy közösség imádkozik egyetlen
személyért.
Végeredményben úgy vélem, hogy a gyógyítás kevés ember adománya,
de sok közösségnek megvan ez a karizmája. A szomszédos vidékről tizenöten
jöttek el az egyik pimenteli ima-össze jövetelre. Énekelve jöttek, Istent dicső
ítették, a rózsafüzért imádkozták. Ez egy zarándoklat volt és egész úton
imádkoztak.
Hazatérve megbeszélték egymás közt, amit az Úr tett és azt látták, hogy
mind a tizenöt kigyógyult valamiből. Ekkor együttesen tanúságot tettek.
Türelmetlenül várom azt a napot, amikor megerősítik azt, ami az evangéliumban olvasható: valamennyien meggyógyultak.
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F. A beteg imája
Szükség van arra is. hogy a beteg imádkozzon. Túl könnyű mások imáját
kérni fáradozás nélkül, azaz máshol mosni saját piszkos fehérneműnket, mi közben mi semmivel sem foglalkozunk. Az ilyen emberek gyors, kényelmes
és erőfeszítést nem igénylő megkönnyebbülést keresnek. A mélyreható gyógyulás csak akkor nyilvánulhat meg, ha állandó közösségben állunk a megtisztító és megszentelő Istennel. Milyen nagyszerű csodákat lehet Iá tni olyan
emberek esetében, akik imádkoznak! Ha hinnénk az ima erejében, jobban
tudnánk imádkozni és minden más tevékenységgel szemben előnyben részesítenénk. Sokan azt mondják, hogy az imával az ember csak az időt fecsérli,
mert semmit sem csinál. Ezek az emberek nem veszik figyelembe, hogy a
legfontosabb nem az, amit mi csinálunk, hanem az, amit Isten csinál, miközben mi imádkozunk.
Hazámban egy asszony mindenütt azzal zaklatott, hogy imádkozzak érte. Ha az utcán láttam, kitértem előle, annyiszor sürgetett már. Egy napon jött
valaki az Egyesült Államokból, hogy lelkigyakorlatot tartson. A lelkigyakorlat végén szokásához híven jött az asszony, és arra kérte az atyát, hogy imádkozzon érte. Ekkor az illető atya szívében Isten közbelépett, belső hangot
hallott, mely azt mondta neki: „Ne imádkozz érte, mondd neki, hogy imádkozzék ő. mert szüntelenül fárasztja szolgáimat."
Ettől merőben eltér az. ami Kongóban történt: Brazzaville-ben a zárómise során az Úr sok csodálatos gyógyítást vitt véghez. Amikor a nap leáldozott,
az emberek olyan boldogan jöttek ki a stadionból, mintha a Sinai hegyről
jöttek volna, ahol Isten dicsőségét látták. Miután mindenki elment, az őr
bezárta a kapukat és lekapcsolta a fényeket. Az üres lépcsősorokon egy
asszony maradt hat éves, mankós kisfiával. Az őr azt mondta neki: „Asszonyom, menjen el, már minden befejeződött, szeretném bezárni a kapukat."

- „Nem, még nem mehetek, a fiam még nem gyógyult meg. Folytatom
az imádkozást." A kép olyan megható volt, hogy az őr megenged te, marad janak még egy kicsit. Mégkét órán át maradt ott az asszony imába merülve. Este
8 óra 15 perckor a kicsi egyedül felemelkedett és mankók nélkül járni kezdett
a holdfényben. A sápadt ezüstös fény a jelenetet még szebbé és meghatóbbá
varázsolta.
- Ez volt tehát az „állha tatosság az imában", amelyről nekünk az evangélium beszél (Lukács 11, 5-8).
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G. Mária közbenjárása
A gyógyítás szolgálata során nem szabad elfelejtkeznünk Mária közvetítő

hatalmáról. Tudjuk, hogy ő nem gyógyít meg senkit, de közbenjárhat
értünk, úgy mint Kánában, hogy megkapjuk a „bort", ami hiányzik életünkből. A következő tanúságot személyesen mesélte el valaki, aki tagja volt közösségünknek: „Egyik nap panaszaimmal elmentem a nőgyógyászhoz . Azt
mondta, hogy operációra lenne szükségem. Mivel haboztam, így szólt: „Betegséged előrehaladott állapotban van. Tudom, hogy hited igen erős, ezért
adok neked egy esztendőt, hogy imádkozz és kérd az Ura t,gyógyí tsa meg, hisz
azt mondod, megteszi. Ha nem gyógyulsz meg, szükség lesz az operációra."
Elfogadtam az indítványt, mivel tudtam. hogy az Úr csodákat visz véghez.
Néhány nappal később Émiliano Tardif atya felkért minket a férjemmel,
hogy szervezzünk egy lelkigyakorlatot Chicagóban. Bár nagyon rosszul éreztem magam, semmit sem szóltam, mert biztos voltam abban, hogy Isten ha talma segítségemre lesz szavai hirdetésében. Chicagóban rosszul éreztem
magam. A férjem és Tardif atya imádkoztak értem, de a vérzés folytatódott.
Ekkor elvittek a város egyik híres sebészéhez, aki szintén azt mondta, hogy
operációra van szükség. Mivel erre nem volt mód, hisz otthonomtól távol
voltam, felírt néhány orvosságot, amit hála Istennek nem vettem be, mert
mint később egy orvos mondta, rosszat tett volna. Folytattuk evangelizációs
utunkat Kanadába, s állapotom tovább romlott. Ismét elmentem egy orvoshoz, aki nem értette, hogyan lehetek ilyen elégedett, annak ellenére, hogy
annyira gyenge vagyok. Kórházba akart küldeni, de én hittem Istenben, az én
Uramban. Elmentünk az aznap kezdődő összejövetelre is; a végére a vérzés
még súlyosabb lett. Ekkor felkerestük a Notre-Dame-du-Cap szentélyt, és
míg férjem és Tardif atya értem imádkoztak, én így szóltam Szűz Máriához:
„Szent Anyám, szeretlek és anyai gondoskodásodra bízom magam. Szégyellem magam Fiad, Jézus előtt, mivel nem volt elég hitem, hogy neki adjak
hálát, mert ő gyógyít meg. Te kérd meg Öt, hogy tegye erősebbé bennem a
hitet a gyógyulás iránt, amit a Te Fiad ad nekem."
Problémáimat teljesen Mária kezébe tettem, hogy ő vállal ja azokat Jézus
Ahogy visszatértem Santo Domingoba, Tardif atya azt kérdezte, hogy
bevettem-e a kanadai orvos által előírt gyógyszereket. Mondtam, hogy elfelejtettem, de ezért hálát adok Istennek, mert így dicsősége határozottabban
nyilvánul meg. Mivel csodálatosan jól éreztem magam, a nőgyógyászomat
csak hat hónappal később kerestem fel. Kissé agresszíven fogadott: „Ha azt
előtt.
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hiszed. hogy prédikálás közben meggyógyulsz ... a prédikálás nem gyógyít,
magadat csapod be."
Nyugodt voltam, hiszen tudtam, az Úr már csodát tett életemben. Meg\"Ílsgáit és meglepetten azt mondta: „Yolanda, ez igaz. az Úr gyógyít. Te
teljesen egészséges \'agy. Az Úr elvégezte azt az operációt, amit én csináltam
volna. Mennyire szeret téged!"
- „Doktor úr, ö téged is szeret, a szívedet akarja megoperálni, hogy
meggyógyítson, új emberré válj és hirdethesd, hogy Jézus élő és az Atya
dicsőségére gyógyít."
Éppúgy, mint az a vérző asszony, aki megérintette Jézus ruháját s meggyógyult, Yolanda is. ahogy közeledett Jézus palástjához-vagyis Máriához
- megérintette és meggyógyult.Jézus, Mária személyében jelent meg. Olybá
tűnt, mint a palást, amely meggyógyítja mindazokat, akik azt hittel érintették
(Márk 6,56). Máriáé a legnagyobb gyógyítási karizma. Leginkább szabadítási
imájában figyelhettük meg, hogy mekkora Mária imájának a hatalma, hogy
Jézus összetöri azokat a láncokat, melyek rabszolgává teszik a bűn vagy a
Sátán valamilyen elnyomása, gyötrése által sanyargatottakat. Számtalan
esetben láttuk, hogy a rózsafüzér mennyire hatásos. Yolanda elmesélt egy
másik tanúságtételt is:
- „Egyik nap hoztak egy embert hozzánk, aki valami különös nyomást
érzett, furcsa hangok jöttek ki ajkán és süketnéma lett. Sőt, az is előfordult,
hogy nyolc napon át nem evett. Tekintettel arra, hogy ilyen súlyos esetről volt
szó, azt mondtam, hogy a férjem nincs itthon és javasoltam, hogy jöjjön
később vissza. Így kitértem egy rendkívül nehémek ígérkező ima elöl, amelyre nem éreztem magam képesnek.
Ebben a pillanatban azonban belső hangot hallottam:
„Yolanda, te gyógyítasz, vagy én?" Bocsánatot kértem az Úrtól, és elismertem, hogy kizárólag Ö gyógyít. Így elkezdtük az imát. A férfi letérdelt.
Ahogy rátettem a kezem, kiáltomi kezdett, majd megragadta mindkét kezem. Olyan nagy hatást gyakorolt rám, hogy azt se tudtam, mit csináljak, mit
mond jak akkor. Az egyetlen, ami szívemből feltört, az az „ Üdvözlégy Mária"
ima volt. Ahogy belekezdtem, a férfi elvesztette erejét és amikor odáig jutottam az imában, hogy ,,Áldott vagy Te az asszonyok között", velem imádkozott. Az ima végén már nyugodt volt és egyszerűen így szólt: ,,Adjon valamit
ennem".
Hogy Szűz Mária eredményesen tud a szeretet erejével közbenjárni Fiánál, azt inkább a gyakorlat, semmint a teológia révén tanultuk és állapítottuk
meg.
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H. Ráhagyatkozás (életátadás)
Mi imádkozunk, de Isten kezét nem irányíthatjuk. Az. Ö terve sokkal
szebb lehet, mint a miénk (Efezus 3,20). Ö meggyógyíthat és a teljes gyógyulást adhatja: a végleges találkozást az örök életben, ahol nincs se könny, se .
gyász, se halál. Éppen ezért alapvető a ráhagyatkozás, hogy bizalommal az
Atya kezeire bízzuk magunkat. Ez a ráhagyatkozás már önmagában is óriási
kegyelem. Aki rábízza magát Istenre, az olyan tökéletes békét talál, amit a
világ nem nyújthat számára. Javaslom Charles de Foucauld atya imáját:

Atyám, rád hagyatkozom,
tedd velem azt, ami Neked tetszik.
Bármit is teszel velem,
megköszönöm.
Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok.
Csak a te akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben.
Semmi mást nem kívánok, Istenem,·
kezedbe ajánlom a lelkem.
Neked adom, én Istenem,
szívem egész szeretetével,
men szeretlek Téged.
És men ez a szeretet sürget,
hogy magamat Neked adjam,
hogy a Te kezedbe tegyem az életemet
fenntanás nélkül,
végtelen bizalommal,
men Te Atyám vagy!
E dicsőítéssel kísért életátadás olyan testi- és lelki gyógyulásokat eredményez, amit el sem tudunk képzelni. Nem a könyörgő, hanem a dicsőítő ima
mutatja leginkább a ráhagyatkozást és a hitet. Mindig és mindenhol dícsérni
kell az Urat. Ezrével vannak olyanok, akik megtapasztalták saját életükben a
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dicsőítés hatalmát és erről tanúságot tettek. Amit nem érünk el könyörgéssel,
azt mindig elérhetjük dicsőítéssel.

Sokan kérték, imádkoztak, esdekel tek a gyógyulásukért, de azt csak akkor kapták meg, amikor feltétel nélkül az irgalmas Atya kezeire bízták magukat. Íme egy tanuságtétel:
„Négy év óta szenvedtem gyomorfekélytől, de 1980. június végén
kórházba kellett mennem, mert a fekély perforálódott és súlyos
belső vérzést okozott. Három nappal később elhagytam a kórházat. Egy gasztroenterológus gyógyszereket adott és szigorú, órákra megszabott diétát írt
elő. A gyógyszereket bevettem, de mivel gyakran kellett utaznom, hogy Isten
igéjét hirdessem, az étrendet nem tudtam betartani. Emiatt egy év múlva
ugyanaz volt a problémám. Kórházba mentem és ott endoszkópos vizsgálatot
csináltak l 98 l .május26-án.Négyprepilorikusésegynyombélfekélytfedeztek fel, valamint gyomorhurutot és egy hiatális sérvet. Az orvos azt mondta,
hogy operációra van szükségem.
-

sürgősen

Van addig egy hetem, mert jobban szeretné a műtétet nyugodtan elvégezni s nem kapkodva. Ki jöttem a kórházból, de éjfélkor a vérzés újra jelentkezett. Ekkor gondban voltam, féltem, hogy operációra vissza kell mennem a
kórházba. Az igazi problémám azonban sokkal nagyobb volt: a hittel volt
problémám. Kicsit szomorú voltam és kissé csalódott az Úrban. Bevallom,
úgy éreztem, kicsit elhagyott az Úr. Ahelyett, hogy imádkoztam volna, szemrehányásokat tettem: - „Uram, valóban nem értelek Téged. Tudod jól, hogy
azért nem tudom betartani a kellő diétát, mert sok városba és országba utazom, hogy a Te igédet hirdessem. Tudod azt is, hogy a lelkigyakorlatokon és
összejöveteleken nincs mindig idő az evésre. Tudod, hogy nem tudom megtenni mindazt, amit az orvos kér, és Te, aki meggyógyíthatnál, hogy folytassam igéd hirdetését, nézd, hogy bánsz velem".
Ekkor világosan hallottam az Úr hangját, amint ezt mondta:
- „Miért félsz az éjszakától, ami téged új naphoz vezet?"
Ez az üzenet volt számomra a Szentlélek és az élet. Hittem az Úrban és
feltétel nélkül átadtam magam annak a tervnek, amit ő szánt nekem egészen
a halálomig. Kevéssé volt fontos, hogy meggyógyuljak, egyedül az Ö akarata
számított.
Bármi történjék is, én a kezében voltam, függtem Tőle. Biankó csekket
írtam alá, hogy azt tegye velem, amit akar. Az ő útja sokkal jobb volt, mint az
enyém. Éjszaka volt, de a hit bizonyosságával tudtam, hogy új teremtést
hirdető hajnal vár rám. Ekkor visszafeküdtem és teljes békességgel elaludtam. Abban a pillanatban tudtam, hogy már tettem valamit az életemben.
Néhány héttel később annyira jól éreztem magam, hogy abbahagytam a
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gyógyszerszedést, és többé nem aggódtam a diéta miatt sem. Hat hónappal
később lelkigyakorlatot szerveztem Houstonban. Emlékeztem, hogy az Úr
azt az indítást adta, hogy utazzam pénz nélkül, teljesen tőle függve. Ellenáll tam, mert ki akartam használni az alkalmat egy alapos gyomorvizsgála t elvégeztetésére. De az Úr erősebb volt mint én és teljesen ígéreteire hagyatkoztam.
S a leghihetetlenebb módon, ottartózkodásomnak és a gasztroenterológiai központban elvégzett vizsgálatairnnak a teljes költségéről gondoskodott.
Az orvos pedig azt mondta, amit már tudtam: „N incs szüksége operációra. A
fekélyek begyógyultak."

Örömmel tértem vissza Mexikóba, s újból megállapítottam, hogy annak,
aki rábízza magát az Atyára, annak semmi sem hiányzik. Ez két éve történt.
Tökéletesen jól érzem magam. Semmilyen orvosságra nincs szükségem és
semmilyen étel nem árt nekem.
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1. Nyelveken imádkozni
Nyelveken imádkozni csodálatos dolog. Mivel mi nem tudunk úgy
imádkozni, ahogy kell, „Segítségünkre van a Lélek. .. a Lélek azonban maga
könyörög helyettünk, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal" (Róm 8,26).
Itt most nincs megfelelő idő, sem megfelelő alkalom arra, hogy igazoljam
a nyelvek adományát.
Ez a mai egyházban realitás. Mindössze tapasztalatomról szeretnék beszámolni: sokkal több gyógyulást láttam, amikor nyelveken imádkoztak,
mint amikor a szokásos módon.
Egyszer egy televíziós adásba hívtak meg a kolumbiai Bogotába. Arra
kértek, hogy imádkozzam a betegekért. Különös volt, hogy az adás mindössze
egy percig tartott s címe az volt: „Isten perce".
Ez túl kevésnek tűnt s ezért reklamáltam: „Önök három percen át hirdetik a söröket és az Úrnak csak egy percet adnak. . ." Az idő annyira szorított,
hogy az adás alatt nagyon gyorsan imádkoztam. A.mikor befejeztem, kinyitottam a szemem, az órámra néztem és láttam, hogy van még 30 másodpercem. Ekkor már az volt a problémám, hogy mit kezdjek ezzel a „rengeteg"
idővel. A televíziós kamerákkal szemben nyelveken kezdtem imádkozni. Diego J aramillo atya szerint, (aki nagy karizmatikus prédikátor), ez alkalommal
sokan meggyógyultak. A nyelveken történő imádkozás szabaddá teszi az utat
a karizmatikus megkülönbözetéshez és hogy több ismeret szava legyen bennünk. Ilyenkor vagyunk a leginkább szabadok ahhoz, hogy az Úr felhasználjon minket, mivel teljesen átadjuk magunkat neki.
Montrealban a második karizmatikus találkozón arra kértek, hogy imádkozzam a betegekért. A szentmisén, amit közvetített a televízió is, 55 OOO
ember vett részt. Sok imát mondtam el nyelveken, és az ismeret szavait úgy
továbbítottam, ahogy eljutottak hozzám, pi: „Egy 7 4 éves édesanya ül otthon
a televízió előtt. Ebben a pillanatban az Úr meggyógyítja vakságát''.
A mise végén az egyik pap, aki bízott bennem, odajött hozzám és azt
mondta: „Nem vagy te bolond? Hogyan jelentheted ki 55 OOO ember előtt,
hogy egy vak ember ül a televízió előtt?" Észrevétele annyira logikus volt,
hogy nem tudtam mit válaszolni. Másnap azonban amikor meglátogattam a
családomat Montrealtól 200 km-re, megérkezésemkor valaki azt mesélte:
,,Atyám, itt a közelben él az az asszony, akinek meggyógyult a szeme a televízió előtt. "Én annyira megörültem, hogy ellátogattam az asszonyhoz. Jo-
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seph Edmond Poulinné volt a neve, s valóban 74 éves volt. A retinája volt
beteg. Egy speciális orvosi kezelés után az orvosokmegmondták;hogy betegsége előrehaladott és gyógyíthatatlan. Az egyik barátnője indítványozta,
hogy üljön a televízió elé, amikor a montreali kongresszus gyógyító miséje
lesz. Amikor én az „ismeret szavával" kimondtam gyógyulását, nagy melegséget érzett a szemében.
Megkérdeztem, hogy tud-e olvasni. Azt mondta, hogy nem. Ekkor még a
következőket mondtam:

- ,.Az Úr nem hagyja félbe amit csinál. Most azért fogunk imádkozni,
hogy"el tudja olvasni Isten igéjét." Három nappal később telefonált nekem,
hogy elmondja a jó hfrt: olvassa a Bibliát.
A nyelvek adománya felkészített arra, hogy közöljem az Úr nevében azt,
amit éppen tenni szándékozik.

I

í
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J. Ellene mondani az ördögnek
Amikor a sötétség hatalmától függünk, akkor az Isten üdvözítő tevékenysége megszűnik. Ezért kell világosan megtagadni mindenféle okkultizmust, ezoterizmust, mágiát, horoszkópot vagy a jövendölés és babona minden egyéb típusát. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni, sem pedig egyszerre kettőhöz tartozni. Vagy Krisztussal vagyunk, vagy Krisztus ellen. ővele
gyűjtünk, ellenében pedig szétszórunk.
Ez az a szempont. amit lényegesnek tartok, mivel a pokol hatalmai révén
is lehet gyógyulásokat elérni. Annak érdekében, hogy elkerüljük a zűrzavart,
. feltétlenül meg kell tagadni mindenféle kapcsolatot az okkult tudományokkal, az amulettekkel, a spiritizmussal, a varázslattal és mindennel,
ami Isten szerepét bitorolja.
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VIII. ÖT LEVÉL
Ebben az utolsó fejezetben családunknak és barátainknak szóló legutóbbi körleveleinkből idézünk olyan részleteket, amelyekben az utóbbi három év folyamán gyakorolt szolgálatunk eseményeit adhatjuk meg.

Sanchez, 1980. december 30.
Kedves testvéreim és barátaim!
Szeretnék elmesélni nektek néhány epizódot afrikai utazásomból, ami kor Kamerunban és Szenegálban voltam. Dominikából indultam december
4-én. 18 órás repülés után, nagyon fárad tan érkeztem Kamerunba este 7ckor.
Egyetlen dolgot kívántam, ágyban pihenni. De „kellemes meglepetés" várt a
repülőtéren. Amikor bemutattam az útlevelemet, azt mondták, hogy nincs
vízumom. Azt feleltem, hogy Dominikában arról biztosítottak, kanadai állampolgárnak nincs szüksége vízumra ahhoz, hogy Kamerunba utazzék. Hiába erősködtem, hogy nem tudtam az új törvényről, az érveim nem számí toltak. Egyszerűen azt mondták, hogy: - „ma nem hagyhatja el a repülőteret.
Itt tölti az éjszakát és holnap el kell mennie Svájcba, hogy vízumot szerezzen,
s akkor majd visszatérhet." De Svájc hét órai repülőútra volt innen.
Egy francia házaspár ugyanebben a helyzetben volt. Ök teljesen nyugodtak voltak és biztosak abban, ho~ beléphetnek az országba, mert már kapcsolatba léptek a francia nagykövetséggel. Én az Úrhoz imádkoztam: „ Uram,
én csak veled tudok kapcsolatba lépni. Ha ezt a kameruni lelkigyakorlatot te
tervezted, akkor Te megnyitod előttem a kapukat. De ha ez nem Tőled származik, nincs miért belépnem ide. Mindent a kezeidbe teszek." Egy pillanatig
nyelveken imádkoztam. Erre egy hatalmas, erős rendőrt rendeltek mellém.
mintha megszökhettem volna bárhová is. Úgy gondoltam, ha nem evangelizálhatom Kamerunt, legalább ezt a muzulmán rendőrt megtérítem: s ezzel
elkezdtem Jézusról és a csodáiról beszélni.Éjfél után a rendőr álmosabb volt
mint én. Ekkor érkezett egy telefonüzenet azzal az utasítással, hogy engedjenek be az országba. Az egyik testvér mindent megmozgatott azért, hogy szerezzen nekem egy két hétre szóló vízumot.Elmentem kipihenni magam. Másnap visszatértem a repülőtérre, hogy egy másik gépre szálljak, amivel az
ország belsejébe utaztam. A franciák még mindig ott voltak, az arcuk szomorú és fáradt volt, mert nem aludtak. Nem léphettek be az országba, vissza
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kellett menniük Párizsba. Ebből a következő tanulságot vontam le és mondtam nekik:
- „Én nem az emberek, hanem Isten kezére bíztam az ügyemet és beléphettem az országba. Istenünk hatalmasabb, mint a francia nagykövetség."
Ez az első, evangiláziciós tapasztalatom Afrikában nagyon szép volt. Azt
gondolhattam, hogy a Dominikai Köztársaságban vagyok. Az arcok egyszerűek és vidámak, az emberek szimpatikusok és nyíltak. Ugyanaz a klima,
ugyaz a vidék és ugyanaz az Isten művelte csodáit. Szombat este misét celebráltunk a betegekért és Isten a Pimentelben 1975-ben tapasztalt jeleket és
csodákat kezdte megismételni. Sok meglepő gyógyulást láttunk. Például, egy
ötéves kislány járóképtelen volt. de ettől a pillanattól kezdve tudott járni.
Másnapakatedrálisha11 l évő misére meghívtam az édesanyjával együtt, hogy
tegyen tanúságot az összegyűltek d ött. Ezután arra kértük, hogy mindenki
előtt, szemben az oltárral járjon a gyerek. A kislány megtette, s mindenki sírt
és dicsőít e tt e 1s tenünket. Tapsvihar tört ki a székesegyházban.Jézus élő volt
Afrikában . A lelkigyakorlatom során látott legnagyobb áldás a következő
volt: egy misszionárius úgy határozott, felhagy hivatásával, hogy megnősül 
jön. Mielőtt végleges döntésére sor keriilt volna . barátai meghívták a lelki gyakorlatra. Elfogadta a meghívást és az Úr megmentette. Btinbanatot tartva
újból a szívét nyújtotta az Úrnak és újból megerősítette, hogy papi hivatásában követi az Urat. A lelkigyakorlat több mint háromezer ember jelenlétében
e_gy szabadban tartott misével ért véget. 38 pap mutatta be a szentmisét és az
Úr újból jelekkel és csodákkal kísérte az Ige hirdetését. Az ismeret szaván
keresztül az Úr azt mondta nekem: „Itt van egy 16 éves, bal fülére süket
fiatalemer, akit az Úr meggyógyít". Természetesen a fiatalember ezt az üzenetet nem hallotta, hisz süket volt, de ez nem akadályozta az Urat abban, hogy
cselekedjen.
A mise végén egy fiú közeledett az oltárhoz, s kijelentette, hogy 16 éves
és süket volt. Az Úr most gyógyította meg. Mindenki a7 Urat dicsőítette.
Másnap Yaoundé katedrálisában folytatódtak a csodák. Egy banktisztviselő
három éve volt rövidlátó, az Úr meggyógyította. Másnap minden munkatársának elmesélte az Úr csodatételét. Mivel mindig vastag szemüveget hordott
s most már nem használta, valamenn ~ i e n elm ent ek C?en a napon a misére.
Több mint 3 OOO ember gyűlt össze. Az olta1 l ki kell ett tennünk, mert az
emberek nem fértek el a katedrálisban. A szentmise bemutatása alatt egy
kislány béna balkarja gyógyult meg. Egy rendőrt a Lélekben való nyugvás
gyógyított ki gerincbajából. Egy afrikai szerzetes közösség főnöknője szintén tapasztalta a Szentlélekben való nyugvást és meggyógyult a fekélye.
Olyan sok gyógyulás volt, hogy lehetetlen lenne valamennyit felsorolni. Néhány nap alatt újra láttuk mindazokat a jeleket, amelyek igazolják, hogy
Jézus a Messiás: a vakok láttak, a sánták jártak, a süketek hallottak és a
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bűnösök megtértek. Ezek után Szenegálba utaztam.• ahol a gyógyulások tu catjai emlékeztették a népet arra, hogy Jézus élő valóság.

A Sacré Coeur egyik misszionáriusa, mikor Iá t ta ezt a hatalmas csodát és
az emberek oly elragadtatott reagálását, azt mondta nekem: „Pon tosan erre
az adományra van itt szükségünk. Tudtam, hogy az Úr el jön majd így közénk,
mert amikor a muzulmánok látják, hogy Jézus csodákat tesz, akkor elhiszik,
hogy Ö élő valóság és több mint egyszerű próféta. Ez az az adomány, amire itt
szükségünk van ... " és állandóan ezt ismételgette azon gyógyulások kapcsán,
melyek hatására az emberekben kicsírázott és egyre nőtt a hit. Vajon a világ
melyik országában nincs szükség ilyen csodákra? Nem tudok egyről sem.
Sangmelima protestáns prefektusa személyesen jött elbúcsúzni tőlem, és
megköszönte felesége májbajának és nővére rossz vérkeringésének gyógyulását. Nagyon meghatódott volt, és sangmelimai tartózkodásom emlékéül
ajándékot hozott, egy valódi elefántagyarat. A bőröndömben nem fért el,
ezért külön csomagoltam és folytattam utazásom. Mivel az agyar súlyos volt,
pótdíjat kellett fizetnem csomagjaimra. Leszálláskor majdnem a repülőn
felejtettem.
Egyik kezemben a kis bőrönd, másikban pedig a „kis ajándék", ami kezdett nagyon zavaró és költséges lenni.Új helyemre érve egy szakértő megcsodálta finomságát és azt mondta: ,,Atyám, ez az agyar nagy összeget ér. Remélem, nem lesz problémája a repülőtéren, mert nagyon szigorúak az elefántcsont-kereskedelemmel kapcsolatban." Igy az életem megváltozott, vettem
egy speciális bőröndöt, amit nagyobb gonddal őriztem mint eddigi csomagjaimat. A repülőtereken egyre több problémám volt, elinduláskor és megérkezéskor a csomagok miatt pótdíjat kellett fizetnem, s így kellett imádkoznom: „Uram, tanúja vagyok annak, hogy felnyitod a vakok szemét. Most
csukd be a vámosokét, hogy ne lássák az agyarat. Tudod, egy „kis ajándék".
Ha hotel szobában laktam, őriznem kellett ezt a „szent" agyarat és gyakran
az ágyam alatt rejtettem el. Prédikációimról visszatérve első dolgom volt,
hogy megkerestem az agyarat, megnéztem, megvan-e. Néha percekig szemléltem, simogattam és gondosan rakosgattam.
Egyszer imádkozás közben hirtelen az értékes agyarra kezdtem gondolni
és arra, hogy mennyi gondot és aggodalmat jelent nekem, amióta vele utazom. Ekkor hangosan felkiáltottam: „Uram, milyen igazad van, amikor azt
mondod „Boldogok a szegények", hiszen amikor nem volt meg az elefántagyar, nem voltak problémáim. Felkeltem és felajánlottam az agyarat az Úrnak. A béke azonnal vissza tért szívembe, eltűntek a gondok a túlsúl ydí jakkal
együtt és megszűnt az imáim alatti szórakozottság is.
Ennek köszönhetően megtanultam, hogy az elefántagyarak neve: hatalom, pénz, dicsőség, vagyis anyagi dolgok, és ezek mindig a rabszolgaság
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forrásai. A legrosszabb az, hogy ezen dolgok előtt mindig megalázkodunk, és
ez eltávolít minket az igaz Istentől. Mennyire zavaróak ezek az agyarak!
Mennyi túlsúlydíjat fizetünk ezekért! Mennyire nehezek, különösen akkor,
ha az agyarakon kívül az egész elefántot is cipeljük. Nekünk, akik bizalmu~
kat az Urba helyezzük, nincs szükségünk anyagi javakra. Ez az, amit az Ur
megmutatott nekem. Ö mindenek Mestere. Kamerunba és Szenegálba a jegyem ára 1 780 dollár volt. Mivel ez igen nagy összeg e szegény országokban,
arra kértem őket, hogy munkámért semmit se adjanak . Csak a jegyemet
fizették ki, azaz 1 800 dollárt. Az egyik pap, aki tudta ezt, így szólt: „Ez nem
igazság, mert sokat dolgoztál és csak 20 dollárt adtak érte. Ez naponta egy
dollárt sem tesz ki." - „Ne nyugtalankodj, - mondtam-, az Úr a százszorosát adja nekem." Amikor visszatértem a plébániára, egy egész halom levél
várt. Az egyik így szólt: „Úgy gondoltuk, küldünk egy kis ajándékot az evangelizációdért." A kis ajándék szó az elefántagyarat juttatta eszembe és letettem a megrémítő levelet. Egy 2 OOO dolláros csekk volt benne. Pont a százszoros összeg. Megborzongtam. Nem tudtam, hogy Jézus ilyen pontosan számol.
Az biztos, hogy jó zsidó és kiismeri magát a pénzügyekben.

La Romana, 1981. december 10.
Múlt vasárnap, Krisztus Király ünnepén Santo Domingóban megünnepeltük a második nemzeti karizmatikus kongresszusunkat. 42 OOO ember
képviselte a Dominikai Köztársaság 1 500 imacsoportját. November 22-én
Krisztus Király tiszteletére a hit nagy seregszemléjére került sor a főváros
olimpiai stadionjában. A kongresszus témája: „Jézus Krisztus, a világmindenség Királya". Ez egész rendkívüli volt. Reggel 9-től este 6-ig a kék ég alatt,
ünnepi atmoszférában énekeltünk, imádkoztunk, hallgattuk az előadásokat,
ízlelve Atyánk, az Isten szeretetét. Délelőtt 11-kor én következtem a „J ézus
élő valóság" című beszéddel. Egész csoportommal együtt gyógyítóimát
mondtunk azért a sok betegért, akik szinte minden országból eljöttek. Az Úr
rendkívüli áldásban részesített minket. 14,30-kor a tanúságtételek idején
sok tanúbizonyságra került sor. Többek között egy férfiéra, aki nagy nehézségek árán jött el a kongresszusra. és itt teljesen meggyógyult. Szíve miatt a
bal oldala bénult volt és csak mankóval tudott járni. Délután fél háromkor
teljesen egyedül jött fel az emelvényre, mankó nélkül. Zokogva köszönte meg
az Úrnak iménti gyógyulását. A nemzeti karizmatikus kongresszus napján új
érsekünk, Nicolas de Jesus Lopez csodálatos beszédet mondott a karizmatikus megújulásról, amely már az egész világon elterjedt. Az a néhány pap, aki
még vadul harcolt az egyházmegyén belül a megújulás ellen, nagyon zavarba
jött az új érsek ilyen határozott és nyílt állásfoglalása miatt. Dicsőség az
Úrnak!
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Nagy örömmal jelentem most be, hogy többé már nem vagyok Sanchc1
plébánosa, s ez azért is öröm, mert nagyon nehezen tudtam összeegyeztctn i.
hogy egyszerre legyek plébános is, meg világot járó evangelizátor és lelkigya korlat-vezető. Felmentettek hát feladataimtól a múlt év áprilisában, s azóta
teljes munkaidőmben igehirdetéssel foglalkozom. Székhelyem La Romana
plébániája, ahol Dumas atya a plébános. André atya egyedül volt 30 ezer
lakosra. Utazásaimról hazatérve segítettem neki egy kicsit, és ez nagyon jól
keigészítette egymást. Vegyíteni kell egymással a plébániai munkát és a lel kigyakorlatokat. Ebben az évben mind az öt kontinensen tanúja lehettem a
föltámadt Krisztusnak. Ezer egyéb fontos dolgot félretéve most a következőkről szeretnék beszélni:
A Svájci Ökumenikus Konferencia után Lisieux-be, Marseilles-be és
Pray-le-Monialba mentem. Majd visszatértem a Dominikai Köztársaságba,
hogy jelen legyek a kolumbiai Ce jában egy papi lelkigyakorlaton, végül pedig
Mexikóba mentem a Monterreyben tartott lelkigyakorlatra, ahol különös
incidens történt velem. Az útlevelem lejárt. Elküldtem Venezuelába a caracasi kanadai nagykövetségre, meghosszabbításra. Közeledett a mexikói in dulás napja, és az útlevelem nem érkezett meg. Előző nap telefonáltam Cara casbaésottazt mondták, hogy már elküldték. Semmit sem tudtam tenni, csak
várhattam, hogy megjöjjön. Délután felhívtak a mexikói Monterreyből és
megkérdezték a repülő járatom számát, érkezési idejét. Azt feleltem. hogy a
velem utazó csoport nélkülem fog megérkezni, mert nincs útlevelem. Mindenki megdöbbent, mivel minden készen volt és 14 ezer ember fogadására
számítottak. Megígérték, hogy azé jszakát imádsággal fogják tölteni, bízva az
Úr segítségében, hogy megkapjam az útlevelet.
Másnap elhagytam a Dominikai Köztársaságot útlevél nélkül. Beszéltem
a Kivándorlási Hivatal vezetőjével, aki megerősítette azt, hogy egy kanadai
állampolgár beléphet az Egyesült Államokba egyszerű személyi igazol vánnyal (a repülőgép útba ejtette Miamit, Mexikóba menet). „Ha az Eastern
társaság vállalja a kockázatot, és önt a fedélzetre felengedi, én hagyom, hogy
elutazzon". Beszéltem az Eastern Air Lines alkalmazottjával: „Ha a Kiván dorlási Hivatal vállalja a kockázatot, mi felvesszük a fedélzete." Ekkor én így
imádkoztam: - „ Uram, Te vagy tehát, aki minden kockázatot vállalsz ... " és
felszálltam a Miamiba induló gépre. Megérkezéskor mindenki bemutat t ta az
útlevelét, a vízumát és a bevándorlási kártyáját. Én csak a jogosítványomat
nyújtottam. Az ellenőrző rendőr azt kérdezte:
- „Hát ez meg mi?"
- ,,A jogosítványom, csak ez van. Egy kanadai beléphet vele az Egyesült
Államokba". Megszánt és hagyott tovább menni. Amikor a csatlakozójára t -
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hoz mentem, a bevándorló hivatal tisztje ismerte a törvényeket és haragosan
azt mondta:
- „Nem mehet Mexikóba, sem máshová. sőt még Miamiban sem marad hat ezzel, ez semmire sem jó. Bárki szerezhet jogosítványt Kanadában. de ez
nem jelenti azt, hogy az illető kanadai. Az Egyesült Allamokba személyi
igazolvánnyal lehet belépni és nem jogosítvánnyal. Soha nem engedik be
ezzel Mexikóba. Vissza fogják küldeni." - Én tévedtem, összekevertem a
jogosítványt a személyi igazolvánnyal.
Hála Istennek tovább utazhattam, de Mexikóba érve egy nem kevésbé
nehéz probléma merült fel. Ekkor így imádkoztam: - „ Uram, csukd le ennek
az embernek a szemét, hogy ne lássa, mi hiányzik nálam." Az ellenőrző rendőr éppen kávét ivott, társával beszélgetett...Nem nézte meg a papírt, amit
átnyújtottam. Ráütötte a bélyegzőt s én beléptem az országba. Az Úr, aki
becsukta a bevándorlási hivatal alkalmazottjának szemét, felnyitotta egy öt
éve vak asszonyét. Jézus a lehetetlennek látszó dolgok mestere. A monterreyi
lelkigyakorlat után misét mondtunk a betegekért egy szabad téri szentélyben.
Az oltárt 6 OOO ember vette körül, akik a záporesőben teljesen átáztak. Az
áldozás után az Úr meggyógyított egy férfit, aki gutaütés következtében néhány évvel ezelőtt elvesztette beszélőképességét. Az Úr felszabadította a
nyelvét és így kiáltott: „Dicsőség Istennek, Dicsőség Istennek". Akik ismerték, nagyon meglepődtek és a mikrofonhoz vitték tanúságtételre. Ekkor két
sánta emelkedett fel és kezdett járni. Az egyikük tanúságot tett a mikrofonnál, miközben a plébános könnyezett. A velünk együtt miséző papok közül
sokan meghatódtak és sírtak. Én nevettem és azt kiáltottam: „J ézus élő valóság, láthatják". Ez hát az összefoglaló ez évi tevékenységemről. Biztosan azt
mondják majd nekem, hogy miért csak a lelkigyakorlatokról beszélek. De ez
az, ami a szívemet jelenti, ez az, ami a hivatásom: prédikálni mindenho!J ézus
szeretetét, szívének irgalmasságát.

La Romana, 1982. december 10.
Kedves Szüleim és Barátaim!
Remélem, mindannyian jó egészségben vagyok, s az Úr öröme tölti be
lelketek. Én még soha nem voltam ilyen egészséges mint most. Örülök, hogy
ezt az evangelizáció szolgálatába állíthatom, mivel ezt az egészséget adta
nekem az Úr 10 évvel ezelőtt. Már arra is gondoltam, hogy írok egy kis könyvet a tanúságtételről, s elmesélném, mit láttam a megújulás mozgalmában
apostolkodásom 10 éve alatt. Nem tudom, lesz e rá időm, de ez az ötlet gyakran eszembe jut. Megpróbálnám megírni és a címe az lehetne: „Jézus él!
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November végén tértem vissza Francia Polinéziából. Ez az út életem
egyik legszebb utazása volt. Soha sem láttam még ennyire rokonszenves, az
Isten Igéjét ennyire befogadó népet. Ott mindenféle örömmel és áldással teli
evangelizációs időt töltöttem.
Mégis, hogy némi fogalmat ad jak arról, miként fogad lak az emberek, egy
valamit elmesélek: Santo Domingóból érkeztem-Tahitibe hajnali kettőkor,
10 órás repülés után (a távolság kétszer akkora mint San to Domingo és Párizs
között). Legnagyobb meglepetésemre legalább 20- karizmatikus várt a repülőtéren ebben az időpontban! Azért jöttek, hogy virágfüzérekkel fogadjanak,
megcsókol janak és énekel jenek, pl. az ,,Alabaré" -t. Teljes szívvel énekeltek.
Annyi virágfüzért akasztottak a nyakamba, hogy alig láttam. Zsiráfnyakra
lett volna szükségem, hogy minden füzér elférjen rajtam. Két nap múlva
kezdődött az első kongresszus a Megújulás vezetői számára. Francia Polinézia több szigete képviseltette magát. Az első francia nyelvű lelkigyakorlaton
220 ember vett részt. Azok, akik távolabbi szigetekről érkeztek, háromnapos
hajóutat tettek meg, hogy egy ötnapos lelkigyakorlaton vegyenek részt!
Nagyfokú áldozatkészséget tapasztalhattam itt. Nem volt tehát meglepő,
hogy bőven kaptuk az áldást. Bizonyos szempontból hasonló eseményeket
tapasztaltam, mint amit 1975-ben Pimentelben éltem át. Az első misszionáriusok 1834-ben érkeztek francia Polinéziára, Tahitibe.
A misszió 150. évfordulója alkalmából az egész egyházmegyében evangelizációs lelkigyakorlatokat készítettek elő ebben az évben. A karizmatikus
lelkigyakorlataink e program részét képezték. Az emberek nemeslelkűsége
ezer és ezerféleképpen jelentkezett. Életemben ennyi ajándékot még nem
kaptam! 18 inget, 2 pár cipőt, egy elegáns kék öltönyt, stb. Induláskor be se
fért minden a bőröndömbe. A kinai katolikus közösség egy szép nagy bőrön
dött adott, a legszebbet, amit valaha is kaptam ajándékba. A túlsúlyom 25 kg
volt és egyetlen fillért sem kellett érte fizetnem. Nem fogom elfelejteni Tahi ti
népét, sem pedig azokat a szigeteket, ahol közel egy hónapot töltöttem evangelizálással, Isten igéjére nyitott szívek között. Két szigeten prédikáltam,
több vallási közösséget és leprás beteget kerestem fel. Szentmisét tartottam
nekik, találkoztam misszionárius testvérekkel, s az utolsó héten esténként
előadást tartottam, misét celebráltam a betegekért imádkozva. Minden este
mintegy 3 OOO - 5 OOO ember volt jelen. Bibliamagyarázat helyett az újonnan meggyógyultak tettek tanúbizonyságot.
Legjobban annak a férfinak a tanúsága hatott rám, aki egyik szemére
teljesen vak volt, a másikkal alig látott és operáció előtt állt. A betegek miséje
alatt, a szentostya felmutatásakor nagy fényt látott a templomban és szemei
megnyíltak. Meggyógyult!
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Érkezésemkor virágfüzérekkel borítottak el, elutazásom kor pedig kagylófüzérekkel díszítettek. Ahogy felmentem a repülőre, olyan zajt csaptam,
hogy az emberek nevettek. Az ajándékokat szétosztottam plébániám hívei
között. Mulatságos volt polinéziai füzéreket és ingeket látni a Kis-Antillák
lakóin.

1983. október 23.
Kedves Szüleim és Barátaim!
Most érkeztem meg Jugoszláviából és köszönteni szeretnélek titeket,
remélve, hogy békességben éltek és az Úr örömmel tölt el titeket. Úgy gondolom, nincs jogom hallgatni arról, amit ezen a l)osszú evangelizációs utamon
láttam, mely augusztus 18-án kezdődött és október 15-én, Avilai Szt. Teréz
napján fejeződött be.
Augusztus 18-án indultam, hogy Franciaországban, Ars-ban részt vegyek a francia kadzmatikus közösségek találkozóján. 4000 ember gyűlt
össze, hogy egy héten át imádkozzon, elmélkedjen és tan ulmán yoka t fol ytasson: részesüljön az Úr örömében. Nagyon szép találkozó volt, sok, különféle
áldással kísérve.
Onnan utaztam Jugoszláviába. Utitársaim a québeci Pierre Roncourt
abbé és doktor Philippe Madre diakonus volt, aki Franciaországban a „Juda
Oroszlánja" karizmatikus közösség vezetője.
Hiteles tanúságok és vizsgálatok szerint a Szűzanya megjelent Jugoszláviában Medjugoreban, s békére, imádkozásra vonatkozó üzeneteket adott.
Az biztos, hogy Tomislav Vlasics atya plébániája hit- és zarándokközpon t tá
vált, s ott sokan megtértek.
A keddi hétórás mise előtt értünk Medjugorebe. Tomislav atya hívott
minket, hogy misézzünk együtt. Több, mint háromezer ember volt jelen a
szentmisén. A templom előtt egy-egy széken ülve 12 pap gyóntatta a bűnbá 
nók hosszú sorát. Ez egy közepes létszám volt. Azt mondják, hogy két év óta
szombaton és vasárnap mindig hét-, nyolcezer ember gyűlik össze.
A mise végén Tomislav atya azt mondta. „Jó, hogy nem ma kezdődik a
lelkigyakorlat, mert sok beteg zarándok van itt, és így van időnk velük foglalkozni. Megkérhetnélek, hogy imádkozzál értük a mise után?" Örömmel beleegyeztem, és egy pap tolmácsolása mellett imádkozni kezdtem. Ettől az
esté tői kezdve az Ur elkezd te gyógyítani a be legeket, s a gyógyultak tanúságot
tettek a mise végén. A gyógyulás híre gyorsan elterjedt a környéken. Másnap
estére legalább 8 ezer ember gyűlt össze.A rendőröket nyugtalanította a nagy
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tömeg. Mi imádkoztunk, az Úr gyógyított, az emberek tanúságot tettek. Csütörtökestemár l 4000ember gyűlt egybe ... de közben mi börtönbe kerültünk.
Ez történt: reggel még evés előtt a fiatalok egy csoportjának tanítást
adtunk a Szentlélek-keresztségről. És utána imádkoztunk értük. Az Úr mindenkit megáldott. Néhányan megkapták a nyelvek adományát. Nagy volt az
öröm, a békesség a közösségben. Elmentünk reggelizni. Az étkezés végén a
Nemzetbiztonság három rendőre megjelent és megparancsolták, hogy kövessük őket útleveleinkkel egy kihallgatásra. Le voltunk tartóztatva! Citlukba,
- 7 km-re onnan - vittek bennünket egy olyan bíróság elé, amely azzal
vádolt bennünket, hogy megzavartuk Jugoszlávia békéjét és hogy a kormányzat engedélye nélkül prédikáltunk. Mindhármunkat bezártak egy kis szobába. Örültem, hogy nem egyedül mentem Jugoszláviába.
Hármasban könnyebb volt elviselni a börtönt. 5 óra felé- mivel nagyon
meleg volt-, egy pohár vizet kértünk. Azt válaszolták, hogy nincsen pohár.
Előző nap kenyéren és vizen böjtöltünk a világbékéért, amint azt az apácák,
a papok és az imacsoport minden szerdán megteszi. Vártam hogy közeledjen
a csütörtök és meg is érkezett, de a börtönben kenyér és víz nélkül. 18,15
körül, amely a templomban a rózsafüzér időpontja, testvéreimmel imádkoztunk a börtönben és a Salve Reginát énekelve fejeztük be. Belépett egy rendőr
dühösen, és megparancsolta, hogy hallgassunk el.
Nem tudtam, hogy a raboknak nincs joguk énekelni. Azt hiszem, hogy
békénk és örömünk hatással volt rá. A falon Tito marsall nagy fotó ja függött.
Akkor azt mondtam Pierre Rancourt-nak, hogy fényképezzen le, hogy legyen
egy ju&~szláviai börtönemlékem. Ti tó képére mutatva mosolyogva így szoltam: „0 a hibás". Amikor a vakum fel villant, befu toltak a rendőrök és dühbe
gurultak. Kérték a készüléket, én pedig reszkettem, mint egy csínytevő gyerek. Kinyitottam az objektívet, hogy a film tönkremenjen és így megmenekültem egy kompromittáló helyzettől. Miután átkutatták bőröndjeinket, 24
órát adtak, hogy elhagyjuk az országot, különben hosszabb időre börtönbe
kerültünk volna. Másnap reggel - elbúcsúztunk a papoktól, apácáktól; nagyon kedvesek, de ugyanakkor szomorúak voltak, amiért így végződött látogatásunk. Taxinmentünka 350km-refekvőZadarba.Kétamerikaizarándok
150 dollárt adott, hogy segítsenek kifizetni a taxit. Zadarban az Adria partján fekvő túristavárosban este 9 órakor hajóra szálltunk, reggel hatkor Olaszországba, Riminibe értünk. Ott felszálltunk a milánói vonatra. Este repülővel
Párizsba mentünk, és vacsorára meg is érkeztünk. Két napra volt szükségünk
ahhoz, hogy Jugoszláviából hazaérjünk, mert aznap nem tudtunk repülőre
szállni. Az evangéliumnak igaza van, amikor Jézus nevében a jutalom százszorosát és üldözéseket ígér. Következő levelemben majd elmesélem kongói
kalandjaimat. Ott ünnepeltük a kongói nép kereszténységének 100. évfordulóját. Isten áldjon meg benneteket!
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1983. november 15.
Kedves Szüleim és Barátaim!
Elmondom afrikai utazásomat és néhányat azon csodák közül, melyeket
ott láttam. Szeptember 19-én éjszaka utaztam Párizsból Afrikába. 15 napon
át kellett Kongóban, és 5 napon át Zairében (volt Belga-Kongó) prédikálnom.
Szeptember 20-án reggel érkeztem meg Kinshasaba, Zaire fővárosába. A
jezsuita atyák igen szépen fogadtak, különösen Guy Verhaegen S. J. atya, a
Kinshasai Karizmatikus Közösség vezetője. Ökért fel arra, hogy a Megújulás
vezetői számára lelkigyakorlatot tartsak. Pihentem egy keveset a 8 órás repülés után, majd elmentem a kongói nagykövetségre vízumot kérni. Másnap a
vízummal Kinshasából hajón Brazzaville-be, Kongó fővárosába utaztam.
Alig 10 perces az út. Amint megérkeztem, rögtön Linzoloba mentem, Mária
zarándokhelyre, Brazzaville-tői 20 km-re. Ott volt az első lelkigyakorlat.
3.500 fős tömeg várt a szabad ég alatt erre a 4 napos lelkigyakorlatra.
Miután köszöntöttem Ernesto Kombo S. J. atyát, aki ezt megszervezte,
rá tértünk témámra: ,,A hit Isten Igéjében". Micsoda Iá tván yvolt; az emberek
ezrei ültek a földön, terítőkön vagy ülőkéken s mind Isten Igéjére figyeltek.
Ez egy népszerű misszió volt az evangelizáció 100 éves ünnepén, ami egybeesett a Kongói Megújulási mozgalom 10. évfordulójával is. Két előadást tartottam reggel, egyet délután, majd egy misét homiliával és imát mondtam a
betegekért. Este nagy karizmatikus imaössze jövetelt tartottunk a Szentlélek
minden olyan megnyilvánulásával, amit az Úr adni akart számunkra. Egyik
este szentségimádást végeztünka, kitettük az Oltáriszentséget a szabadba, az
oltárra, a barlang mellé. Este 9-től éjfélig spontán imádkozás, énekek és prédikációk váltották egymást. Kongóban nagy és mély hitet találtam, olyan
hitet, amivel nagyon ritkán találkozom a világban evangelizációs utazásaim
során.
Képzeljétek el, milyen hitre van szüksége ezeknek az embereknek ahhoz,
hogy a hét közepén négy napot szállodáke.élkül lelkigyakorlattal töltsenek.
Mindegyik úgy helyezkedett el, ahogy tudott. A szabadban aludtak, terítő
kön és táskájukból ettek. Ez alkalommal is túláradt Isten nagylelkűsége és
ragyogóan megmutatta dicsőségét. Kongóban a kormányt 8 éve marxisták
vezetik. Az ország függetlensége után demokráciával próbálkoztak, de a kormány megbukott és a hatalmat a kommunista párt vette át. 1977-ben Ngouabi kommunista elnököt meggyilkolták és egy másik kommunista került a
helyére. 4 nappal utána rendőrök jelentkeztek a Brazzaville-i Émile Biayenda kardinális székhelyén és megparancsolták neki, hogy kövesse őket egy
hatósági szembesítésre. A nép soha többé nem láthatta kardinálisát, a lelkek
pásztorát, aki rendkívüli képességgekkel rendelkezett, az egész papság elmondása szerint.
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...Két éve II. János Pál pápa ellátogatott Kongóba és Brazzavilleben a nép
tomboló ujjongása közepett szentmisét mutatott be a szabad ég alatt.
Azt mondják, azóta a Denis Sassov ezredes vezette kormány javítani
igyekszik kapcsolatait az egyházzal, különösen ezen a 100 éves evangelizálási
évfordulón.
Ilyen körülmények között érkeztem meg tehát, azzal a céllal, hogy két
héten át prédikáljak a népnek a lelkigyakorlatokon, amire Brazzaville mostani, érseke hívott meg.
A világ egyik országában sem láttam annyi gyógyulást, mint Kongóban
ezeken a lelkigyakorlatokon. Azon jelek alapján, melyek az evangelizációt
kísérték, talán csak a francia Polinézián tapasztaltakhoz hasonlíthatnám a
történteket. Ott tavaly prédikáltam egy háromhetes lelkigyakorlaton. Ez is
evangelizálási évforduló volt. A jelek sokkal határozottabbak és megragadóbbak voltak Kongóban. Izaiásnál olvashatjuk: ,,Azon a napon a süketek
meghallják a könyv szózatát, és a homály és sötétség elmúltával látni fog a
vakok szeme. A szelídek újra örülnek az Úrban, és a szegények újjonganak
Izrael Szentjében." (lz 29,18-19).
Később ezt olvashatjuk: „Örül jön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon
a sivatag és viroljon. Virulva viruljon, mint a liliom és örömében újjongva
daloljon .. . mert meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk ragyogó fönségét. Erő
sítsétek meg az elernyedt kezeket és a roskadozó térdeket szilárdí tsá tok meg.
Mondjátok a csüggedt szivűeknek: bátorság, ne féljetek! Nézzétek el jön Istenetek... Akkor megnyílik a vakok szeme, s a süketek füle hallani fog, ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas és a némák nyelve ujjongva ú jjong" (lz 35,
1-6).

E néhány nap alatt tanúi voltunk e jeleknek „a szegények" között. Az Úr
az üdvösség igéjét a legkülönfélébb jelekkel és csodákkal kísérte. Az evangélium ma is igaz és hatékony, hogy hihessünk az Úrnak. A linzoloi lelkigyakorlat első éjszakája óta a betegekért mondott ima után az Úr szava a következőket mondatta velem:
„Itt van egy férfi, sokat szenved a jobb lába miatt, biceg és alig tud a jobb
lábán megállni. E pillanatban erős remegést érez és nagy forróságot a beteg
lábában. Az Úr most fogja meggyógyítani. Te aki érzed ezt a gyógyulást, légy
bizalommal.Jézus nevében mondom, állj fel és járj!"
Egy hosszú pillanatnyi csend borult az összejövetelre, senki sem mert
megmozdulni. Mivel nem értett mindenki franciául, lefordították a mondottakat a vidék dialektusára. (A tolmács Ernesto Kombo atya volt, aki mindenhová elkísért.) Ekkor felkelt egy 28 éves férfi és úgy „ugrándozott, mint a
szarvas". Egyik lábát kötés fedte. Sánta volt, hosszú ideje szenvedett a jobb
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lábával és emiatt nem tudott dolgozni. Mindennek bizonyításául kijött az
emelvényre, és az emberek elé állt. Jobb lábán még pólya, de többé már nem
bicegett. A tömeg tapsolt, és mindenki az Urat dicsőitette. Mindenki „meglátta az Úr dicsősé_eét" a saját szemével, s az áldások és gyógyulások bőséges
áradatát, amit az Ur ontott erre a szárazságtól szomjas földre.
Másnap számos tanúságtétel volt. Egy vak visszanyerte látását és köszönetet mondva az Úrnak, tanúságot tett. A legnagyobb meglepetés azonban a
második nap ért minket, amikor egy születése óta süketnéma 10 éves kislány
gyógyult meg. ,,A süketek füle hallani fog, ... a némák nyelve ujjongva ujjong„ ."
Ez a születése óta süket kislány annyira megrémült, amikor meghallotta
az éneket a mise végén, hogy páni félelemmel kiáltozni kezdett, befogta a
fülét és elfutott. Nagy lassan nyugodott csak meg, és másnap reggel öröm tői
ragyogva jött az édesanyjával együtt, hogy megmutassa nekünk a plébánián
gyógyulását. Mondtunk neki egy francia szót és ő érthetően megismételte. A
gyerek egészen el volt bűvölve attól, hogy meg tudja ismételni, amit mondtunk. Olyan volt, mint a „papa-mama" kiejtését tanuló gyermek. Ez a gyógyulás nagy meglepetést keltett, és híre eljutott a fővárosig. Sok tanúságtétel
történt minden délután a szentmise után. A tömeg a lelkigyakorlat végére
legalább 5000 fős volt. Ebből az első linzoloi lelkigyakorlatból van egy felejthetetlen élményem is. De ez még csak a kezdet volt. Vasárnap a katedrálisban
mise volt a betegekért. A szabad ég alatt kellett megtartanunk, mivel több
mintkétezrengyűltekössze.EmisealattazÚregyfélreérhetetlenjeletadott,

igéje igazságával kapcsolatban, olyant, mint amikor azt mondja az evangéliumban a bénának: „ Tudjátok meg tehát, hogyazEmberfiánakvanhatalmaa
földön a bűnök megbocsájtására. Mondom neked kelj föl, fogd az ágyad és
menj haza". (Lukács 5,24).
A betegekért mondott ima után egy nyolc év óta fél oldalára bénult férfi,
aki eddig nem volt képes egyedül a mozgásra, azt érezte, hogy az Úr meggyógyította. Egy ige felállásra szólította fel. Mindenki megdöbbenésére felállt és
egyedül ment az oltárig. Ott zokogva mondott köszönetet az Úrnak néhány
szóval a mikrofonba. Gyógyult volt.
A következő két napon Brazzaville-ben a papoknak az apácáknak tartottunk lelkigyakorlatot. Két szentmisét kellett tartani két templomban, s minden beteget meghívtak. Az elsőt a Szt. Péter templom előtt tarotttuk, a teret
teljesen megtöltő több ezer ember jelenlétében. Prédikációmban az „Oltáriszentségről, a gyógyulás szentségéről" szóltam.
Az Úr megerősítette ismét, hogy valóban jelen van a szent Ostyában,
azzal, hogy kétszélütöttetgyógyított meg. Az egyik egy 35 éves asszony, akit
hordágyon hoztak el. Két és fél éve nyomta az ágyat. Áldozás után az Úr
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felállította. Segítettem neki, a kezemet nyújtottam. Elérte az oltárt, bár nagyon nehezen tette meg az odavezető három lépcsőfokot. Szinte megbolondult az örömtől, s a tömeg előtt táncolni kezdett. A közösség elragadtatottan
lelkes volt. Ekkor a másik beteg, egy férfi, akit barátai a karjukban hoztak el,
szintén felállt és egyedül, nyugodtan az oltárig ment. A különféle gyógyulások megsokszorozódtak. Jézus újra elmondta népének: ,,Az elernyedt kezeket erősítsétek meg, a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg". Mondjátok a
bizonytalan szívűeknek: „Ne féljenek, nézzétek eljön Istenetek." Kedden
már nem tudtuk a templomokban bemutatni a szentmisét, nem fértünk el. A
Szt. Anna plébániához tartozó stadionba kellett mennünk, amely 15 OOO
embernek adott helyet. Délután háromkor a stadion zsúfolásig megtelt, kint
többen voltak, mint bent. Be kellett zárni a kapukat. A szentmisét az érsek
mutatta be és több pap is segédkezett. Azokról a jelekről prédikáltam, ameIyeketJ ézus említett, amikor Kere$ztelő Szt.J ános tanítványai azt kérdezték:
„Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?"
„Ezért így felelt nekik Jézus: „Men jetek és jelentsétekJ ánosnak, amiket
láttatok és hallottatok: vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak,
süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek meg hirdetik az
evangéliumot" (Lk 7,19.22-23).
A betegekért mondott ima után sokakat megérintett a Szentlélek hatalma. Másnap sokan tettek tanúságot. Legjobban az a gyerek lepett meg minket, aki születése óta süketnéma volt és a stadionban gyógyult meg.Édesapja,
Brazzaville egyik középiskolájának tanára, azon azé jszakán barátaival megünnepelte a gyógyulást és köszönetet mondott Istennek a csodáért. Azelőtt
hitetlen volt, de most mindenkinek hirdette: „Isten létezik, meggyógyította
fiamat".
Ettől kezdve jelentkeztek a kormányzat reakciói. A Nemzetbiztonsági
Hivatal embereit nagyon bosszantotta, ami történt. Egyik éjszaka eljött a
kormány egyik tagja, hogy jelezze, milyen nagymértékű rossz közérzet uralkodik a kommunista kormányban, a nemzetbiztonsági ügynökök kezdenek
haragudni ránk. Azt mondta nekünk: „Készülődjetek, mert Lenin veszélyben van". Sokat nevettünk, másnap ismét azt mondta nekünk: „Egyre több
bírálat nyilvánul meg a párttagok között. .. Marx haldoklik".

A prédikációk alatt, ott voltak a kormánybesúgók akik mindenhová követtek bennünket. Másnap reggel elutaztunk egy kis repülőgépen, Poin te Noire-ba, Brazzaville-tői 700 km-re és Louteté-be.
Gyógyító szolgálatom 10 éve alatt még sohasem láttam annyi áldást a
tömegben, mint ott Pointe Noireban a betegekért mondott első szentmise
alatt. A sánták jártak, a süketek hallani kezdtek, a némák kiáltoztak és a
vakok visszanyerték Iá tásuka t.
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Szerettükvolna írásba foglalnia tanúságtételeket.Azelsőszentmiseköz
ben több, mint 100 gyógyulás történt. Ez valóban szép centenáriumi ajándék
volt az irgalmasságában íly bőkezű Istentől. •.A szegények újjonganak Izrael
Szentje miatt". A legnagyobb hatást annak a pro tes tán s lelkésznek a tanúságtétele érte el, aki évek óta szélütés következtében béna volt. A mise előtt
hozták oda taxival, majd tolókocsin tolták be. Isten, aki igazi Atya és összegyűjti gyermekeit a szeretetben, meggyógyította a szentmise alatt a protestáns lelkészt. Így nyilvánult meg Isten igazi „ökumenikussága ''.
Másnap a tanúságtételek idején ez az ember egyedül állt fel székéről,
nyugodtan, segítség nélkül a mikrofonhoz ment, kezét az égre emelte és
könnyek között mondott köszönetet az Úrnak. Megértik biztosan, micsoda
öröm volt akkor szívünkben. „Erősítsétek meg az elernyedt kezeket".
A munka örömmel teli, de kimerítő volt.Jézus jelei és csodái legyőzték a
szívét. Már csak a zárómise volt hátra a stadionban, ahová 40
ezer embert vártak. Nagyon fáradt voltam, és azt mondtam Kombo atyának:
„Holnap később szeretnék felkelni, hogy kipihenjem magam".
hitetlenkedők

Még le sem feküdtem, amikor a Nemzetbiztonsági Híva tal három ügynökének kellemetlen látogatásában részesültem, akik engem kerestek, s bizonyára nem azért, hogy együtt imádkozzanak velem. Megparancsolták, hogy
kövessem őket egy kihallgatásra. Én meg azt mondtam magamban: „Csak ne
ugyanaz történjen velem, mint Jugoszláviában." Mint ott, a jazsuita atyák itt
sem akarták, hogy egyedül menjek a rendőrökkel ezen azé jszakán. Emlékeztem arra, hogy 1977-ben a kardinális egyedül ment el velük, és kivégezték. Így
elkísértek a rendőrségre. Ott Martin és Kombo atyákkal együtt megtudtam,
hogy rab vagyok. Azzal vádoltak, hogy illegálisan tértem vissza az országba.
Valóban, hiányzott a pecsét a vízumomról. Mivel nem volt meg ez a pecsét, a
kommunista logika ebből arra következtetett, hogy hajón vagy úszva hatoltam be Kenyába. Hosszú kihallgatások voltak, amelyek során megpróbáltak
önmagammal ellentmondásba hozni.
Világosan láttam, hogy fogvatartásom oka ugyanaz, mint Jugoszláviában: a prédikációim. A jelek, amelyeket az Úr nekünk adott, hogy igéjét
kísérjék, ellentmondtak a marxista kormány tanításának, bár előadásaim
során soha nem beszéltem politikáról. Nevettem, mikor arra a félelemre és
azokra a gondokra gondoltam, melyet az a Jézus jelentett számukra akit
halottnak tartottak. Annyi óvintézkedést tettek, hogy az ember azt gondolta
volna, hogy hisznek a feltámadásban. A kihallgatás alatt, amely 2,5 órán át
tartott, még azt is megkérdezték tőlem, hogy szoktam-e hazudni. Tudakolták,
hogy a Vatikán egyetért-e szolgálatommal. Egy marxista kormány őrködött
szolgálatom tisztaságán. Azután ki vallatták Kom bo és Martin atyákat. Amíg
Martin atyát vallatták, Kombo atyával voltam, s elmeséltem neki szolgála-124 -

tom humoros vonásait és kalandjait. Az atya nevetett és én boldog voltam.
Őreink dühöngtek, amiért ilyen boldognak Iá ttak bennünket, s elválasztottak

egymástól, mindegyikünket egy-egy sarokba. Iskolában megbüntetett gyerekekhez hasonlítottunk. Ettől még jobban nevetnünk kellett, mert nem tud tuk, hogy a börtönben tilos vidámnak lenni.
Éjfél után szúnyogcsípésektől gyötörve valami olyasmit tettem, amit
még nem volt alkalmam ilyen őszintén cselekedni. Az evangélium azt kéri
tőlünk, hogy imádkozzunk azkért, akik üldöznek minket és imádkozzunk
azokért, akik rágalmaznak bennünket. Igy azután a börtönben elmondtam 5
rózsafüzért a biztonsági ügynökökért. Reggel 5 órakor visszatértem a jezsuitákhoz, háziőrizetben, útlevél nélkül. Minden nyilvános fellépést megtiltottak és azt mondták, hogy hétfő d.u. újból kihallgatnak. A jezsiutákhoz viszszatérve lefeküdtem és megpróbáltam aludni. D.u. 3 óra felé jól kipihenve
keltem fel.
Az Úr ekkor üzenetet küldött szívembe és ez megvilágosított. Az üzenet
olyan világosan szólt, mint egy prófécia: -Miután megkóstoltad a virágvasárnap örömét, nem gondolod, hogy teljesen természetes, hogy egy kissé
megízleld a nagyhét fájdalmát is? - Én így válaszoltam: - Nagyon helyes
Uram, csak ne érjünk el nagypéntekig... -

Végül kiutasítottak az országból. Utoljára együtt ebédeltem az érsekkel
és a jezsuita atyákkal. 13 órakor hajóra szálltam egy szabad ország, Zaire
felé. Éljen a szabadság!
Zaireben a Karizmatikus Megújulás vezetőivel háromnapos lelkigyakorlatot tartottam. A lelkigyakorlat előtt Guy atyával együtt köszöntöttem
Kinshasában Malulla bíborost, aki nagyon szeretetreméltó és figyelmes volt.
Röviden elmondtam, mit vitt véghez az Úr Kongóban. Amikor beszéltem a
két süket, az öt gutaütött, a két vak és a sok egyéb beteg gyógyulásáról, nagy
szemeket meresztett. Nagyon szimpatikusan megkérdezte: „De atyám, hogyan magyarázza mindezt?" Azt feleltem: „Az a magyarázat, hogy az evangélium igaz."
Azonnal válaszolt: „Nyilvános misét fog tartani Kinshasa betegeiért.
Kémi fogom e célra a Népek Palotáját, hogy mindenkinek legyen helye. Vasárnap este a vezetők lelkigyarkorlata után a betegekért mutatunk be szentmisét. Ezt ismertetni fogom a város minden templomában." Vasárnap délután tehát a Népek Palotájának terén, ott ahol a pápa celebrált misét, a bíboros más papokkal együtt velem mutatta be a szentmisét 10 OOO ember előtt.
Ezt az óriási, elegáns palotát - 1 OOO gépkocsi tud parkolni a terén - Mao
Ce-Tung építtette, hogy ezzel is csábítsa a népet a marxizmus felé. Ezt a teret
a jelen pillanatig csak kétszer használták: a pápa miséjén és a miénken!
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Még az Evangélium ellenségei is térdet hajtanak az Úr Jézus előtt. Elmondtam, hogy a Megújulás 10 éve alatt mit láttam öt kontinensen és azt is,
hogy mit tapasztaltam most Kongóban. Az Úr sokszor megáldott minket.
Ezért arra kértek bennünket, hogy hétfőn délután ugyanott még egy misét
mondjunk a betegekért. Ekkor több mint 30 OOO ember jött el. Emlékeztem
az Úr próféciájára Pimentelben, amikor azt kérdeztük, miért küldött ennyi
embert: „Evangelizáljátok népemet, azt akarom, hogy a nép dicsőítsen." E
második mise alatt sokan tanúskodtak azok közül, akik vasárnap délután
gyógyultak meg. Az Úr dicsősége most is tündökölt. Végül 19 órakor a kardinális áldást adott a jelenlévőkre és ekkor eleredt az eső. Hónapok óta nem
esett Zaire-ben és az emberek énekelve mentek el, mivel az esőben újabb
áldást láttak.
Ez a kissé hosszabb levelem fogalmat adhat arról, hogy milyen könyvet
képzelek el. Azt tervezem, hogJ írni fogok majd arról az életörömről, amit
azóta látok és hallok, hogy az Ur meggyógyított 10 évvel ezelőtt. Gyógyulásommal azt a kegyelmet kaptam, hogy minden eddiginél jobban felfedezhet tem az ima hatalmát és a Szentlélek jelenlétét a ma egyházában. Hálát adok
az Úrnak azért, hogy veletek együtt átélhettem ezt az új Pünkösdöt! Tiszta
szívvel áldlak titeket, maradjunk mindig egyek az imában.

-126 -

IX. AZ UTOLSÓ UTAZÁS

Egy különös esemény ismertetésével szeretném befejezni könyvemet.
15 napos polinéziai lelkigyakorlat sorozat után repülőre szálltam. Jóleső
érzés volt egy kicsit megpihenni. Miközben a gép a felhők fölé szállt, úgy
tűnt, mintha az eget érintenénk. A magnómba tettem egy John Littleton
kazettát és elkezdtem hallgatni: „Utazásaid nem fejeződtek be .. . utazásaid nem fejeződtek be."
E szavak úgy érintettek, mint egy prófécia és hangosan azt mondtam:
„Ámen". A szomszédom újságot olvasott, most szeművege fölött rám
nézett és bizonyára azt gondolta, bolond vagyok, aki magában beszél. ..
Igen, az az igazság, hogy utazásom 55 éwel ezelőtt kezdődött, amikor
Isten végtelen szeretetéből a világra jöttem. Jelenleg visszautazom a
végleges hazámba, a menyországba, ahol nincs gyász, sem fájdalom , se
könnyek, se betegség, se halál. Minden nappal közelebb kerülök ehhez a
mindig nyitott Házhoz, ahová a jó Jézus elment már helyet készíteni
nekünk a szentek mellett. Arról a reggelről álmodom, amikor a kristály
ajtók és a jáspis falak elé érkezem. Látom, amint a rubinokkal, zöld
smaragdokkal és kék topázokkal díszített új Jeruzsálem kristálytengerének partján járok, aranyló utacákon. Megfürdöm az élet vizében, amely úgy csillog, mint a Bárány trónjának ezüstje, a virágzó fák
mellett, melyek évente tizenkétszer gyógyító gyümölcsöket adnak. Az
utazás elkezdődött és nincs visszaút. Ahogyan a szarvas vágyakozik az
éltető vízforrás után, ellankadt testem és szívem örömmel kiált az élő Isten
után. Fentről egyre erősebb örvénylés érkezik és hajt az ég felé. Egyetlen
ok miatt szeretném, ha az utazás hosszabb ideig tartana: a mámorító
kábulat miatt, ami reményt ad arra, hogy várakozásom beteljesedik.
Egy pillanat alatt a harsona hangjára felismerem Ót szemtől-szembe.
Sion falainál én az övé vagyok és Ó az enyém. A Bárány vérével írt, névre
szóló meghívót kaptam, hogy vegyek részt a Bárány menyegzőjén. A
menyasszonyt ajándékok és karizmák ékesítették, a csillagok és a nap
diadémmal díszítették fel, ruháját erényekkel szórták tele, és szemében
szerelmesének lángja ragyogott.
Az utóbbi években tanúja voltam Istenünk szeretetének és irgalmasságának. Ha cselekedeteiben ilyen nagy, milyen lehet akkor Ó maga? Ha
irgalmasságának sugarai ily tündöklőek, milyen lesz Ó maga, az Igazság
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Napja? Ha a hitben felismerjük vonásait, milyen lesz a látásban, ami nem
téveszt meg?
Éppen ezért repülőn vagy szamárháton ülve, mindig énekelek:
Micsoda őröm, amikor azt mondják: menjünk az Úr házába.
Már a küszőbődőn járnak lépteim mennyei Jeruzsálem.
Én Uram, én Istenem, hozzád intézem ezen utolsó szavaimat:
Istenem, te megvizsgálsz és ismersz engem,
Te tudod, mikor ülők le és mikor kelek fel.
Gondolataimat látod messziről,
Tudod, ha elutazom vagy ha lefekszem,
Minden lépésem

ismerős előtted.

A szó még nincs nyelvemen,
És te már ismered azt Istenem.
Te vagy mögöttem és Te vagy előttem,
S a kezed f őlőttem tartod.
Hová futhatnék Lelked elől?
Hová menekülhetnék Színed elől?
Ha [e/szállnék az égi,g, ott vagy,
Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy.
Ha felőlteném a hajnal szárnyait
És a legtávolibb partokon szállnék le,
Ott is a te kezed vezetne
és a Te jobbod tartana.
Ha azt mondanám, borítson el a sötétség,
És az éj úgy vegyen körül,
mint máskor a fény,
Neked maga a sötétség sem homályos,
És az éj világos neked, mint a nappal.
Mert te vagy az, aki csontjaimat formáltad,
Anyám méhében te szőtted a testem,
Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál,
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És amiért csodálatos minden műved.
Lelkem ismered a legmélyéig,
Egyetlen csontom sem ismeretlen előtted,
Amikor a homályban keletkeztem,
És a föld mélyén elindult életem,
Szemed már látta tetteimet,
S könyvedben mind felínad

őket.

Meghatároztad napjaimat,
Mielőtt

még egy is megjelent belőlük.

Terveid Uram, felfoghatatlanok,
S milyen tömérdek a számuk!
Ha megszámlálnám, több mint a homokszem,
S ha végére érnék, az csak kezdet volna.
Én befejezem a számolást,
De Te megmaradsz még nekem.
(v.ö.: Zs 139,1-18)
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ALIG MEREM LEÍRNI ...

... nehogy valakit vakmerő bizakodásra indítsak, de mégis le
kell írnom, hogy az Úr dicsőségét szolgáljam· ketten (M.Eszter és K.Nelli) meggyógyultak, amikor a könyv magyar fordításának a kéziraiát olvasták. A gyógyulás mellett a szívük
megtelt örömmel. Örültek Isten közelségének, szeretete megtapasztalásának. Örültek hitük megelevenedésének: Jézus él!
Jézus itt van!
Ezt hangsúlyozza Tardi/ atya az egész könyvön keresztül.
Azén imádkozik, hogy minden olvasója megtapasztalja az
élő Jézust. E"e a megtapasztalásra, sőt Jézussal való találkozásra hfv ez a könyv. A Szentlélekben megújult imacsoportok és közösségek munkakönyvként is használhatják.
Elég csak a főcímekre pillantani: testi gyógyítás, belső gyógyítás, kiengesztelődés, szabadítás a démonoktól, evangelizáció... Mindezekből láthatjuk, hogy a legiJ.galmasabb
kérdésekről van szó, melyekben az élő Jézus hatalma nyilvánul meg. Olvasás közben megelevenedik előttünk az evangé. lium·
„ Vakok
látnak,
sánták
jámak, ... süketek
hallanak, ... "(Lk 7,22)
Ez a könyv prófétai... Amit leír, affa szüksége van minden
kereszténynek, aki a"a vágyakozik, hogy hite megteljen
örömmel, erővel, élettel és szeretettel...
Aki elolvassa megéni, mit jelent a modem keresztény élet:
egész szívvel hinni, egész életünket Istennek adni és a teljes
evangéliumot megvalósítani!
A Kiadó

