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„Hogyan tovább, ha elkapott az Isten?” 
 
Dr. Papp Miklós görögkatolikus parókus atyával, a Sapi-
entia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető 
tanárával folytatódott március 11-én a Ferences esték. 
Az előadás-sorozat tavaszi évadának témája a misztérium, 
így Miklós atya is e téma köré fűzte fel gondolatait.  
 

Nem könnyű lényegre tö-
rően visszaadni az ezen a 
péntek estén elhangzotta-
kat, hiszen közel két órás 
előadást hallhatott a kö-
zönség (nagy volt az érdek-
lődés, teljesen megtelt a 
plébánia Oratórium terme), 
azonban Miklós atya elő-
adása elején kijelentette, 
hogy egy nagyon izgalmas 
este elé nézünk, hiszen a 
misztikáról fog beszélni, és 
ha a misztikáról beszél, ak-
kor nem fogunk úgy haza-
menni, mint ahogy belép-

tünk a terembe. Ugyanis „ha kinyitjuk a szívünket, megtör-
ténhet az, hogy az Isten itt néha át fog suhanni a termen”. 
Mindjárt azzal indított, hogy az életünknek több síkja van 
(családi, gazdasági, liturgikus… stb.), azonban a valóságban 
az életünk egyetlen szerves folyamat. Egyetlen életünk 
van, amelyet átjár a spiritualitás, a misztika. Hangsúlyozta, 
hogy a hit tudás (amit megtanultunk, amit tudunk Istenről) 
és a hit élmény (ez a misztika) egymást viszi előre. Mindkettő 
kell, mert ha csak az egyik van, akkor az kevés. Ha csak 
tudás van élmények nélkül, akkor az nagyon száraz lesz. 
Sokan ezért nem tudják a hitet továbbadni gyerekeiknek, 
unokáiknak. Azonban ha csak az élményekre törekszünk, 
a hit tudásra nem, akkor megint rossz irányba indulunk, a 
„rajongó szekta mentalitás” felé. Ahol csak az egyik van 
meg, azt a hitet könnyű lesz elhagyni, tehát mind a kettőért 
morális felelősségünk van, fogalmazott Miklós atya. Vagyis 
figyelnünk kell arra, hogy a megélt Isten kapcsolatunkban 
legyen öröm, élmény, nyissunk ajtót, ablakot, hogy az Isten 
élményszerűen is közel jöjjön hozzánk! Viszont figyeljünk 
arra, hogy a reflektált istenképünk, amit tudok az Istenről, 
egyre tisztább, egyre intelligensebb legyen.  
Mik azok az istenélmények? Hogy találkoztam Istennel, az 
nem abszolút objektív fénykép, de nem is abszolút szubjektív 
érzés. Az istenélmény nem egy abszolút tárgy, vagy hely, 
amit meg lehet mutatni, hogy na, ott találkozhatunk 
Istennel, mert az misztérium, titok és egyedi. Bárhol meg-
látogathat engem az Isten. De azért mégsem abszolút 
szubjektív érzés, mert az istenélmények valamilyen módon 
hasonlítanak egymásra. Épp ezért Miklós atya szerelmes 
tapasztalatnak nevezte az istenélményt, hasonlóan érzünk,  
de mégis mindegyikőnké egyedi misztérium, mint a sze-
relem. Fontos azonban, hogy az istenélményhez elkötele-

zettség kell, senkire nem erőltethetjük rá a sajátunkat. 
Két fajta istenélmény van. Az egyik a rendkívüli. Ha ilyen 
van (bárhol, bármikor), akkor ezt kell az első helyre tennünk, 
ugyanis nincs minden héten ilyen. Ez egy fordulópont az 
életünkben, hisz „elkapott az Isten”, ami után meg kell 
állnunk (vonuljunk el, menjünk lelkigyakorlatos házba). 
Misztikus élményeink csúcsa pedig maga Krisztus. 
Az istenélmények második fajtája a mindennapi misztika. 
A mindennapi életünkben is lehet szemlélődés, és ehhez 
nem kell guruvá válnunk. A Jézust követők életében lesz 
mindennapi istenélmény. Az egyszerűben kell meglátni 
Isten fényét. El kell jutnunk odáig, hogy minden nap Isten 
jelenlétében legyünk, hogy legyenek transzcendentális 

tapasztalataink. Azaz ha talál-
kozunk valamivel, és azon túl-
nézünk, akkor az élő Istennel 
találkozunk. Ezek a minden-
napi misztikus tapasztalataink. 
Szívünkhöz sok bejárat van, 
amelyen keresztül megláto-
gathat bennünket az Isten, 
nekünk csak minél többet kell 
nyitva tartanunk.  Előadása 
második felében Miklós atya 
ezeket az „ajtókat” mutatta be. 
A teljesség igénye nélkül: ter-

mészet, közösség, lelkiismeret, papok, szerzetesek, szentek, 
művészetek, történelem, tudósok… 
A bevezetőben említettem, hogy Miklós atya azzal kezdte 
előadását, hogy ha a misztikáról beszél, akkor nem fogunk 
úgy hazamenni, mint ahogy beléptünk a terembe. Úgy 
gondolom, mások nevében is írhatom, igaza volt!  

/Kótáné Koltay Veronika/ 
 
Végső búcsút vettünk Albin atyától 
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Ima a választásokig 
 

Keresztény közéleti sze-
replők, írók, művészek, 
orvosok, papok szólí-
tottak meg mindannyi-
unkat Szent István király 
ünnepén, hogy a 2022-
es választások vasárnap-
jáig: 
“Imádkozzunk minden-
nap azért, hogy a par-
lamentbe olyan képvi-
selők kerüljenek, akik a 
tízparancsolat szellemé-
ben – annak minden 
pontját komolyan véve 
– igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazán-
kért és azokért, akik a 
közhatalmat gyakorol-
ják, hogy „a magyarság 
saját útját járva, a tága-
sabb jövő reményében 
az ég felé építkezzen, 
és múltjában, keresz-
tény gyökereiben biztos 
talajt érezzen a lába 
alatt”!
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NAGYBÖJTI KÉSZÜLET − 2022 
„Ne féljetek ... és ne engedjétek, hogy megzavarjanak titeket, hanem imádjátok az Úr Krisztust a szívetekben, 
mindig készen arra, hogy bárkinek megfeleljetek, aki számonkéri a bennetek élő reményt.” (1Pt 3,14–15)

Hirdetések 
Szent József ünnepéhez kapcsolódóan a mai vasárnapon a délelőtt 10 órai szentmisében imádkozunk az édesapákért 
és a családokért, valamint a szentmise végén megáldjuk az édesapákat.  
Nagyböjti időszakban, péntekenként du. 4 órakor – legközelebb március 25-én – a Hittanos és Ministráns csoport 
tagjaival – imádkozzuk a keresztutat.  
Március 25-én pénteken Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Szentségimádást tartunk az esti szentmise után Ma-
gyarországért, Ukrajna békéjéért.   
A jövő vasárnap, március 27-én nyári időszámítás kezdődik. A szentmisék rendje ennek megfelelően változik. A 
hétköznapi és a szombat esti szentmise 18 órakor kezdődik, a vasárnap délutáni szentmise kezdési időpontja 16 óra 
marad. 
Április 10-én Virágvasárnap a du. 4 órai szentmise után Joseph Haydn: Krisztus 7 szava a keresztfán c. oratóriumát 
hallgathatjuk meg a Győri Filharmónikus Zenekar előadásában. Az előadás támogatására adományokat gyűjtünk.  

 
Keszthelytől- Tapolcáig - Ifis kirándulás 
 
A hosszú hétvégét kihasználva egy kisebb csapattal felkerekedtünk, hogy 
kiránduljunk egyet, Tapolcától, a Szent-György hegyen át, Szigligeten 
keresztül Badacsonytördemicig. Én Budapestről érkezvén 1 órás hátrányban 
voltam a szombathelyi csapattal szemben, de nyakamba kapva a lábamat 
a Szent-György hegyen sikerült utolérnem őket, ahol csodálatos panoráma tárult elénk. Gyönyörű, tavaszias napsütésben 
beláttuk az egész Balaton felvidéket, a Badacsonyt és utunk egyik célját, Szigligetet, a várral. Útközben megálltunk az 
útszéli kereszteknél, valamint betérve Hegymagas és Szigliget kis kápolnájába imádkoztunk közösségünkért és a 
békéért. A 18 km-es túra során nosztalgia töltött el minket, hiszen a csapatban voltak olyanok, akik két éve a Balatont 
körbetekervén érintették a Hegymagas és Szigliget közötti utat. Egyébként kirándulásunk nem titkolt célja Magyarország 
csodálatos helyeinek megismerésén túl az országos kéktúra bemutatása is volt, mert vannak közöttünk, akik szorgalmasan 
gyűjtik igazolófüzeteikben a pecséteket, (így ez határozta meg útvonalunkat is.)                           /Bera Szabolcs/           


