
A neokatekumenális-útról a neokonfirmális útra… 
 

(Ezt a cikket azoknak a tanároknak ajánljuk, akiket érdekelnek a hit 

kérdései is.) 

 

Unokaöcsém, Kosinsky Béla, aki szintén rk.pap, a Budapest-Káposz- 

tásmegyeri Szentháromság Plébánia kormányzója és szervezőlelkész, 

kisgyermek korától a neokatekumenális úton járó plébános  templo-                                        

mába járt családostól, mint a legközelebbibe… 

 

Évtizedek keresztény életgyakorlata, szelleme hatotta át, nem véletlen 

hát, hogy bár világi, tehát egyházmegyés pap, ebben a szellemben éli 

ma is életét, a rábízottakat is „beoltva” a neokatekumenális-út lelkisé- 

gével!  

 

Jómagam is elolvastam e lelkiségi- és pasztorális életút Statútumát, 

amelyet II. János Pál pápa hagyott jóvá, s ezzel engedélyezett az Egy- 

ház számára (akkor még nem boldog- és nem szent II .János Pál pá- 

pa). Unokaöcsém is fordítói közé tartozik a Statútumnak, mivel kö- 

zépiskolai némettanári diplomával rendelkezik, egy rövid ideig tanított 

is Gödöllőn. A teológiát Svájcban, Lugánóban végezvén, a gyakorlati  

éveit pedig Olaszország különböző helyein, olaszul is kitűnően ért,  

többször tolmácsolt Kikónak, akinek a fejéből s nyilván a szívéből is 

jött a felismerés: a neokatekumenális út fontosságának felismerése: 

újólag hittanulóvá kell válnunk Krisztus iskolájában, és az elindulás 

nem is lehet más, mint az első és legfontosabb szentség értelmének, 

értékének, a benne kapott kegyelmeknek újra-gondolása, ezek felhasz- 

nálása, mivel az érvényes keresztség a Krisztusi Élet Kapuja, e szent- 

ség felvétele nélkül a többi hatot sem lehet érvényesen felvenni! 

 

Mivel Krisztus nem hiába és nem fölöslegesen rendelt hét szentséget, 

ahogy annak idején tanultuk: „se többet, se kevesebbet”, az elsővel 

kell kezdeni!  

 

De utána jön – jönnie kell –a többinek is, akkor van értelme elindul-                 

ni, ha tovább is lépünk, vagyis a második szentség, a bérmálás, amely 

megerősíti (a szó maga is ezt jelenti, megerősíteni) a keresztségben  



kapott kegyelmeket bennünk, a szentség felvevőiben, és ezen isteni a- 

jándékok tudatos, öntudatos felhasználására indít, segít. 
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Úgy mondhatjuk, hogy - persze jól, helyesen kell érteni – a keresztség 

által a mennyei Atya gyerrnekeivé leszünk, a bérmálásban 

részesedünk a Szentlélek ajándékaiban, hogy a szentáldozásban, 

kenyér és bor színe alatt majd Krisztus Testét és Vérét vegyük ma- 

gunkhoz, lelkünk, lelki életünk fenntartására, táplálására, erősítésére. 

 

A Szentlélek ajándékai pedig a következők: 

 1. a bölcsesség ajándéka: megízlelteti velünk a dolgok isteni értékét 

 2. az értelem  ajándéka: a hit titkainak mélyebb megismerése 

 3. a (jó)tanács ajándéka: nehéz esetekben megmutatja mit kell, vagy 

     mit nem szabad tenni 

 4. a (lelki)erősség ajándéka: a legnehezebb hősies cselekedetekre ké- 

     pesít 

 5. a tudomány ajándéka: a Teremtő és a teremtmények viszonyának  

     megismerése 

 6. a jámborság ajándéka: tökéletesíti bennünk az istentisztelet erényét 

 7. az Úr félelmének ajándéka: elvon a hamis földi javaktól és felkelti 

     bennünk az örök boldogság vágyát 

 

A szentségek között vannak olyanok, melyeket csak egyszer lehet ér- 

vényesen felvenni és vannak, melyeket többször, sokszor. 

Előbbiek közé tartozik a keresztség, a bérmálás és az egyházirend 

szentsége. A többi négyet többször – némelyiket minél többször (!)                                                                                             

vehetjük, - vegyük is sokszor - (Oltáriszentség, bűnbocsánat szent- 

sége, betegek- kenete (szentkenet) és a házasság szentsége. 

 

Azoknál a szentségeknél, melyeket csak egyszer lehet felvenni, de a 

szentség vételekor valami akadály volt a felvevő lelkében, pl. bérmá- 

lásakor súlyos bűn állapotában volt, s ezért a kegyelem nem fejthette 

ki gyümölcsöző hatását, az akadály elhárítása után a szentségi kegye- 

lem újraéled, reviviszkál, ettől kezdve gyümölcsözően érvényesíti 

a lélekben hatását. (Tudniillik az ember lelkében nem lehet jelen egy- 

időben a megszentelő kegyelem és a súlyos bűn, mely szembefordulás 



Isten üdvösségre vezető jóságával.) Évek, vagy akár évtizedek elmúl- 

tával is aktivizálható, „mozgósítani” lehet, hatékonnyá tehető az a 

kegyelem, melyet kaptunk, de már régen el is feledkeztünk róla. 

 

Az elején említettem, hogy a neokatekumenális-út középpontjában 

a keresztség szentsége áll, a neokonfirmális-út, illetve ez a szemlélet 

a bérmálást tudatosítja bennünk, ennek újragondolását: mi történt ak- 

kor velem, bennem. Föl lehet és föl is kell szítani magunkban mind- 

azokat a kegyelmi adományokat, melyeket annak idején elnyertünk. 

Használnunk kell, élnünk kell Isten kegyelmi ajándékaival! Ez hozzá- 

tartozik tudatos, öntudatos keresztény életünkhöz! 

 

Vác, 2015.február 23. 

                                                         Gedeon József 

                                                           ny.plébános 

 


