mentése, a kárhozattól való megszabadítása, üdvözítése.”

BOCSA JÓZSEF Sch.P.

Dr. SZEGEDI LÁSZLÓ – Dr. SZEDERKÉNYI LÁSZLÓ

A jézusi vagyis a keresztény igazságok hirdetése és
megélése révén. Imádsággal, és mindennek az elfoga
dásával, ami történik velünk, és a Szûzanyán keresztül
Istennek való felajánlásával. Jézus keresztáldozatával
váltotta meg a világot, vitte végbe az engesztelés mû
vét. Isten nem végez fél munkát, kiteljesíti az embe
riség megváltásának a mûvét a történelem során, végsô
céljához vezeti az emberi történelmet. Ezt elsôsorban
a szentségeken keresztül, fôleg az Oltáriszentségen, a
szentmiseáldozaton, az oltáráldozaton keresztül viszi
végbe. Ha ezek révén nem tudja megvalósítani, ak
kor véráldozattal teszi. Az engesztelés minél szélesebb
körû elterjesztésével azon munkálkodunk, hogy minél
több méltó oltáráldozat, és minél kevesebb véráldozat
legyen. Ki-ki a saját fegyvereivel harcol. Más fegyvere
van egy katonának, papnak, tanárnak, politikusnak,
írónak… Saját speciális fegyverei mellett forgatnia kell
mindenkinek az ima, az önmegtagadás, a cselekedete
ink, szándékaink felajánlásának, az Isten által életünk
ben megengedett nehézségek türelemmel, jó lélekkel
való elviselésének a fegyvereit is. És az is az engesz
telôk fegyvereihez tartozik, hogy ellenségeinket nem
kiirtani akarjuk, hanem megbocsátva nekik, szeretve
ôket, imádkozva értük az ô üdvösségükön is munkál
kodunk. Nem elpusztítani akarjuk ôket, hanem imád
kozunk a megtérésükért, hogy kihulljanak a gyilkos
fegyverek kezeikbôl, és ne az örök kárhozatra jussa
nak, hanem ôk is üdvözüljenek.

Jónak, szeretônek, irgalmasnak, igazságosnak, haragvó, bün
tetô Istennek? A mai ember hajlamos Istenben csak az elsô
három tulajdonságot látni: Ô nem lehet más, csak jó, irgalmas, szeretô
Isten. Az utolsó három tulajdonságáról nem akar egyáltalán tudomást
szerezni, a sok szentírási hely ellenére tagadja, hogy ezek a tulajdonságok
megvolnának Istenben. Ezáltal a Mennyei Atya egy mindent hely
eslô ôsatyává válik, aki nem szól bele ﬁai dolgába, mindent rájuk hagy.
Jézus egy kedves kis Jézuskává válik, aki minden barátságos gesztusunknak
örül. A Szentlélek pedig tökéletes elutasítást nyer, hiszen Ô semmilyen
szempontból nincs elôtérben. Az ember így belecsúszik a tiszteletlenség
be, a szabadgondolkodásba és az istentelenségbe, Isten teljes elutasításá
ba. Mert milyen Isten is az, akirôl lehet akárhogyan gondolkodni, aki
nem támaszt követelményeket, akivel akárhogyan lehet bánni, minden
következmény nélkül? Csoda-e, ha ilyennek látva és láttatva annyian elu
tasítják ôt?
Isten jóságos, bölcs igazságos Isten. Igazságosságából kö
vetkezik, hogy a jót jutalmazza, a rosszat bünteti – ha kell, mivel Ô nem
erôszakolja rá magát senkire, tiszteletben tartja mindenki szabad akaratát
– örök kárhozattal is. Ideiglenes büntetései (azok a “rosszak”, amik föl
di életünkben érnek minket) mind sorompók annak útjában, hogy ne
kelljen örökre szólóan büntetnie. Haragja nem szeszélyes emberi harag,
hanem szent harag, amely ugyanezt a célt szolgálja: hogy visszatartson a
rosszba való végleges belemerevedéstôl azaz attól, hogy szabadságunk
ban véglegesen elutasítsuk Ôt. Ezek a negatívnak látszó tulajdonságai
is, fôleg pedig az Ô szentsége, mind felhívások az engesztelésre, életünk
neki szentelésére, a megduplázott önátadásra.
Ez a könyv – bemutatva az engesztelés lelkiségét –
megmutatja, hogy az engesztelés révén hogyan kerülheti el minél több
ember Isten büntetését, igazságos haragját, hogy megtérve és bûnbánatot
gyakorolva hogyan találhat rá a valóban irgalmas és szeretô Istenre.
“Az engesztelés a mi részünkrôl eggyé válást jelent Jézus engesztelô áldo
zatával a világ bûneiért, illetve bûnöseiért. Az engesztelés célja a lelkek
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AZ ENGESZTELÉS LELKISÉGE

Hogyan gyakorolhatjuk engesztelô hivatásunkat?

M

ilyen a mi istenképünk, milyennek látjuk Ôt?

A magyarságnak az engesztelés a fô hivatása.
Honnan ered ez a hivatás? A szentistváni felajánlásból.
Elsô szent királyunk halála elôtt a Szûzanyának aján
lotta koronáját és országát. Azóta Magyarország Mária
országa, Regnum Marianum. Ezzel a felajánlással egy
szoros kapcsolat jött létre a Szûzanya és a magyarság
között, az istenanyai engesztelô hivatás és a magyarság
hivatása között. A Szûzanya ott volt a legszorosabban
Szent Fia mellett a megváltás mûvének a véghezvite
lében. Mindenben egy volt vele, segítette Ôt, óvta,
védte, nevelte, oktatta, felkészítette hivatására. Mel
lette volt tanító útjain, és elkísérte keresztútján, ott
állt keresztje alatt is, amikor a megváltás mûvét be
teljesítette, vagyis kiengesztelte, összebékítette Isten
nel a bûnös emberiséget. A Szûzanya méltó társa volt
Szent Fiának az Isten és az ember közti kiengesztelô
désben. Magyarország a szentistváni felajánlás révén
a Szûzanyának ezt a feladatát, szerepét örökölte. Ma
gyarország Mária engesztelô országa. Az engesztelés
a magyarság fô hivatása. Egyik történelmi küldetése,
hogy elterjessze az engesztelés gondolatának a fontos
ságát, az engesztelés gyakorlatát az egész világon.

Mit jelent konkrétan ez az engesztelô hivatás?
A keresztény hit, értékek, az Egyház, a saját terület, a
nemzet, és tágabb körökben Európa és az egész világ
védelme az istentelenség ellen, az idegen, más vallású
agresszív betolakodók, az ezeket a kereszténység nya
kára küldô, azt kipusztítani akaró szellemi hatalmak,
és az általuk mozgatott emberi erôk ellen. Magyaror
szág a kereszténység védôbástyája. Ez a szerep a moha
medán törökök elleni harcokban alakult ki és szilárdult
meg. Elôzménye a tatárok elleni harc volt, amikor na
gyon fellendült az engesztelés. Folytatása az istentelen
szovjet kommunizmus elleni küzdelem. Mai kiteljese
dése a gyakorlati ateizmus, materializmus, az istentelen
politikai rendszerek elleni küzdelem.
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