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Megújult külsővel, kissé megváltozott 
címmel és tartalommal adjuk most kezük-
be kiadványunkat, amely Megújulás című 
hírlevelünk örökébe lép. Változtattunk a 
címen, hogy határozottan rámutasson a 
megújulás forrására. Megnöveltük a terje-
delmet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
ebben az évben dupla számokat adunk ki, 
egyet Pünkösd előtt, egyet pedig az őszi 
Országos Találkozóra. Előfi zetőink vál-
tozatlan áron változatlan terjedelemhez 
jutnak hozzá, csak dupla számok formá-
jában.  A megnövelt lapszám lehetővé te-
szi, hogy hosszabb írásokat, tanításokat is 
közöljünk. Az elmélyülésre napjaink zűr-
zavarában igen nagy szükség van! Ugyan-
akkor igyekszünk informatívak, „magazi-
nosabbak” és szebbek lenni az ősi alapelv 
szerint: „Istennek a legjobbat!” Megújult 
lapunk olvasásához sok örömöt kívánunk!
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Éppen harmincöt éve született meg a Shalom közösség, amelynek 
mostanra már több, mint háromezer misszionáriusa van szerte a 
világban. Ha jól tudom, akkor valamikor ott kezdődött ez az egész, 
hogy egy szép lány megkérdezte, vele töltenél-e egy hétvégét. Hogy 
is volt ez a dolog?

Moyses: Az az igazság, hogy igazából egy másik nővel kezdő-
dött. Nem beszélhetek a saját történetemről anélkül, hogy ne 
beszélnék az édesanyámról. Mert amikor édesanyám összehá-
zasodott az édesapámmal, akkor nagyon szeretett volna egy 
fi úgyermeket adni Istennek, amiért nagyon sokat imádkozott. 
Megházasodott, férjhez ment, rögtön várandós lett és megszü-
letett az első lány. Nagyon nagy öröm, boldogság. Folytatta az 
imádságot, megint várandós lett, megszületett a második lány. 
Nagy boldogság. Két évre rá várandós lett harmadszorra: har-
madik lány. Aztán tizenkét év telt el anélkül, hogy várandós lett 
volna. Mindig imádkozott azért, hogy Isten adjon neki egy fi ú-
gyermeket. Negyedszer is várandós lett: negyedik lány. Egy évre 
rá: ötödik várandóság, ötödik lány. Ezután kezdte azt gondolni, 
hogy ez a fi ú, ez nem fog jönni. Hat év telt el, negyvenöt éves lett, 
várandós lett és végül megszülettem! Én nem értelmezhetem, 
nem érthetem meg az életemet édesanyám imádsága nélkül. Ma-
napság nagyon boldogan mesélem, de ez a történet fi atalként 
nagyon untatott engem. Mert mindig, amikor mentem vasárna-
ponként a misére, mindegyik asszony, megkérdezte anyukámtól: 
„Hol van az a fi úgyerek?” És én ezt nem akartam. Mondtam 

anyukámnak, hogy: „Anya, álljunk le ezzel. Az imádság a tied 
volt, de az élet, az az enyém.” Ő nagy bölcsességgel elhallgatott, 
abbahagyta.

Amikor tizenkét-tizenhárom éves lettem, nem akartam többet 
templomba menni. Azt gondoltam, hogy a templom, a mise az 
nagyon bürokratikus, olyan, mint egy múzeum. Hogy ez nekem 
semmit nem mond. El is mondtam a szüleimnek: „Én nem aka-
rok többé templomba járni.” Apukám rám nézett és így szólt: 
„Fiam! Amíg nálunk laksz, velünk eszel egy asztalnál, addig 
minden vasárnap misére mégy.” Nagyon mérges lettem. De na-
gyon hálás vagyok Istennek és édesapámnak ezért! Mert annak 
ellenére, hogy az utolsó padban ültem, mindig nagyon mérgesen 
Istenre, mindez együtt tartott az Istennel.

És most jön az, amikor belép a képbe a másik lány, akire rákér-
deztél. Az iskolában egy nagyon-nagyon szép lány odajött hoz-
zám és megkérdezte: „Van kedved együtt tölteni egy hétvégét?” 
– „Természetesen van”– feleltem.  Ő így folytatta: „Hát igazá-
ból egy templomban lesz, egy rendházban, nővérekkel, fi atalok 
találkozója”. Mire én: „Nem. Inkább nem”. Ő is nagyon bölcs 
volt: „Városunk összes fi atalja erre akar eljönni. Ki kell töltened 
egy jelentkezési lapot, és sok időt kell várnod, hogy megtudd, 
hogy eljöhetsz-e rá.” Annyira erőszakoskodott, hogy a végén azt 
mondtam, elmegyek… És még fi zetnem is kellett! Hazamentem 
s mondtam anyámnak, hogy pénzre van szükségem, mert ka-

tolikus fi atalok találkozójára megyek. „Hányszor kértelek már, 
hogy ne hazudjál, hogyha pénzre van szükséged!?”  Mondtam, 
hogy de, ez igaz! Anyukám nagyon meglepődött, mert sosem 
gondolta volna, hogy ez megtörténhet, de nagy örömmel oda-
adta nekem a pénzt. S az a hétvége teljesen megváltoztatta az 
életemet. Mert első alkalommal nagyon erős módon megtapasz-
talhattam Jézus Krisztus személyét. Emlékszem arra az estére, a 
kápolnában voltunk mi fi atalok, az Oltáriszentség előtt. Meg-
tapasztalhattam, hogy Isten szeret engem. Hogy Isten személye-
sen szeret engem. Egyedüli módon. Emlékszem, hogy amikor 
kijöttem a kápolnából, találkoztam azzal a lánnyal, és mondtam 
neki: „Isten szeret engem”. Rám nézett, s azt válaszolta: „Isten 
mindenkit szeret.” – „Te nem érted ezt! Isten ENGEM szeret!” 
Ez a személyes tapasztalat Jézus Krisztussal teljesen megváltoz-
tatta az életemet, és örömmel töltötte el az én fi atalságomat. 

Most ugorjunk egy kicsit nagyobbat. 1980-ban II. János Pál pápa 
meglátogatta az én városomat, Fortalezát. Ekkor már visszatér-
tem az Egyházba, és az ottani püspök megkért arra, hogy For-
taleza fi ataljainak a nevében adjak át a pápának egy ajándékot. 
Nagyon megörültem. Meg is kérdeztem, hogy mi is lesz az az 
ajándék, amit majd adok a pápának? Rám nézett és azt mondta: 
„Én nem tudom, ez a te dolgod.” Nagyon megijedtem. Mit adhat 
egy húsz éves fi atal a pápának? Elkezdtem imádkozni és nagyon 
erősen éreztem egy késztetést, hogy az életemet, a fi atalságomat 
adjam az Egyháznak, Istennek. Azt, amit ingyen kaptam, in-
gyen adjam. S ez történt 1980. július 9-én. II. János Pál pápa 
lábainál felajánlottam az életemet, hogy a fi atalokat evangelizál-
jam, akik Jézustól és az Egyháztól távol élnek. Összefoglalva: így 
született a Shalom közösség.

– A Shalom karizmája a béke. Miért pont a béke? Miféle béke ez?

Moyses: Számomra a béke egy személy. János evangéliumában, 
amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak – Ő már a feltámadott 
Jézus, aki legyőzte a halált –, az első szó amit az apostoloknak 
mond, ez: „Békesség!” A béke legyen veletek, vagyis: „Shalom! 
Az evangélium mondja, hogy Jézus  megmutatja az Ő oldalát. 
Hogy itt, az én szívemben van a valódi béke forrása. Ezért szá-
munkra a béke egy személy. Az élő Jézus Krisztus.  Mert Ő az 
egyedüli, aki a teljes békét oda tudja adni a fi ataloknak, az em-
bereknek. Ő az, aki kibékít minket Istennel és magunkkal. Aki 
minket egymással is kibékít. Ő a béke! Ezért mi, mint közösség 
érezzük, tapasztaljuk ezt. Nagy szükségét érezzük annak, hogy 
ingyen átadjuk ezt másoknak. A béke tapasztalatát. Ami sokkal 

Budapesti beszélgetés 
Moyses Azevedóval, 
a Shalom Közösség 
alapítójával

Napjaink egyik legjelent sebb katolikus missziós közösségének vezet je 2015. február 9-én tartott pódiumbeszélgetést a Loyola 
Caféban. A beszélgetés szerkesztett változatának közlésével szeretnénk tisztelegni a m  el tt, amelyet a Szentlélek Moyses életén ke-
resztül eddig kibontakoztatott. Hálásak vagyunk Istennek azért is, mert a Shalom öt  atal misszionáriusa immár ötödik éve jelen 
van Budapesten is!

több egy érzésnél. Ami sokkal több, mint egy tanács. Az új élet, 
amit egyedül Jézus Krisztus tud adni.

A Shalom misszionáriusainak feladata továbbvinni ezt a békét a 
fi atalokhoz. Jelen vannak most már Algériában, Madagaszkáron, 
Kínában, Kanadában, meg egy csomó más helyen. Én úgy képze-
lem, hogy mindenütt másfajta missziós lelkületre van szükség, és 
mindenhol mások a nehézségek, kihívások. De mégis, mivel indítja 
útnak a misszionáriusait? És hogyha már itt tartunk, akkor mi ma-
gyarok miért éppen ezt az öt fi atalt kaptuk, akik épp itt vannak?

Moyses: A béke a Jézus Krisztussal való kapcsolatból születik. 
Ez akkor konkretizálódik, amikor ezt közösségben, együtt éljük 
meg. Ez a tapasztalat visz el bennünket a misszióba. Így született 
meg ez a közösség, mint missziós közösség. Amit mi megtapasz-
taltunk, azt nem tudjuk magunkba tartani, nekünk ezt tovább 
kell adnunk.  Itt lép be képbe az Egyház dimneziója is: az Egyház 
látva ezt a tapasztalatot, rámutatott arra, hogy a Szentléleknek 
egy ajándéka, karizmája vagyunk helyi Egyházban, ahol szület-
tünk. És miután a Vatikánban is elfogadtak minket, az egész vi-
lágegyházban működhetünk. Mindig is bennünk volt az a vágy, 
hogy ahová az Egyház küld minket, oda mi elmenjünk.

Pontosan ez történt Magyarország esetében. Erdő Péter bíboros 
úr találkozott a közösséggel Brazíliában, és meghívott minket, 
hogy jöjjünk ide Magyarországra, hogy itt is evangelizáljunk, 
egységben az Egyházzal. De kit kell küldeni? Kit kell válasz-
tani erre a misszióra?  Ez egy misztérium. De ugyanakkor egy 
döntés, egy választás. Egyrészt Istennek a választása, és minden 
egyes misszionáriusnak a választása. Mert amikor ezek a fi atalok 

„Hányszoorr kértelek már, 
hogy ne hhazudjál, 
hogyha péénzre vann szüksééged!?”

A Shalom közösségben a gyermekek 
kézrátétellel imádkoznak egymásért
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Esély az Egyház és az egész világ számára 
– így nevezete a katolikus karizmatikus 
megújulást Boldog VI. Pál pápa annak 
1975-ben, Rómában tartott harmadik 
nemzetközi kongresszusán. A karizma-
tikus megújulás 1967-től kezdve viharos 
gyorsasággal terjedt el a világegyházban, 
ma is a legnagyobb létszámú és legerőtelje-
sebb katolikus megújulási áramlat. Nevét 
a Szentlélek ajándékának és kegyelmi ado-
mányainak – khariszma – megtapasztalá-
sáról kapta. Becslések szerint az elmúlt kö-
zel ötven évben kétszázmillió hívő életére 
volt meghatározó hatással. Mivel tagjai és 
közösségei intenzíven evangelizálnak, ez a 
szám naponta gyarapszik friss megtérők-
kel is.  Magyarországon több mint száz, 
egymáshoz lazán kapcsolódó közösség 
tartozik ide, amelyek a Kárpát-medence 
magyarlakta területein mindenütt meg-
található karizmatikus közösségekhez is 
kapcsolódnak. A megújulás jelentőségét 
nehéz lenne túlbecsülni a mai Egyházban. 
Ez akkor is így van, ha az egyházi nyil-
vánosságában nagyon gyengén jelenik 
meg, míg összehasonlíthatatlanul kisebb 
létszámú, de jól menedzselt közösségek és 
mozgalmak sokkal nagyobb ismertséggel 
és érdekérvényesítő erővel bírnak. Bár a 
karizmatikus megújulást a „mozgalmak”, 
„lelkiségek”, illetve az „új közösségek” 
közé szokás sorolni, vezetői ódzkodnak 
ezektől a kategóriáktól, mégpedig azért, 

„Esély az Egyház és az 
egész világ számára”

„Manapság az Egyház forrong és a jöv  útját keresi. A Zsinat óta újabb és újabb hullá-
mokban tér vissza a kérdés: vajon hogyan válaszolhat az Egyház a kor kihívásaira úgy, 
hogy közben h séges maradjon eredeti küldetéséhez és tanításához… Ebb l a dilemmá-
ból kiutat kínál a karizmatikus megújulás tapasztalata, amely a tanításbeli ortodoxia és a 
pasztorális progresszió egységét mutatja fel a Szentlélek új befogadásának erejében!”

mert annak hivatását mindezeknél egye-
temesebbnek érzik. A Szentlélek pünkös-
di kiáradásának személyes és közösségi 
megtapasztalása – mint a karizmatiku-
sok alapvető tapasztalata – egy mindent 
átfogó vízióhoz vezet az egyén, a család, 
az Egyház és a társadalom egészének lelki 
megújulását célozva. A mindennapokban 
ez a tapasztalat és vízió egy spirituálisan és 
erkölcsileg igényes, erőteljesen bibliai ala-
pozású, közösségi és tanúságtevő keresz-
tény életforma kialakítására irányul. Egy 
olyan egyházias életforma kialakítására, 
amelynek középpontjában az élő Istennel 
való kapcsolat áll.

Üdvösségtörténeti 
távlatok
Jómagam, aki 1990 óta felnőtt életem 
nagyobb részét a katolikus karizmatikus 
megújulás közegében éltem le, mostaná-
ban sokat gondolkodom VI. Pál fent idé-
zett mondatán, amely a megújulást már 
ott, a kezdet kezdetén üdvösségtörténeti 
összefüggésbe helyezte. Pontosan úgy, 
ahogy a karizmatikus megújulás veze-
tői mindig is refl ektáltak az általuk átélt 
eseményekre. A világszerte megtapasztalt 
Lélek-áradás válasz volt számukra arra az 
imádságra, amelyet XIII. Leó pápa mon-
dott el a XX. század első napján a Szent-
léleknek ajánlva az új évszázadot, illetve 
amellyel Boldog XXIII. János megnyitotta 

a II. Vatikáni Zsinatot, egy „új Pünkösd” 
eljöveteléért könyörögve. Világos volt szá-
mukra, hogy amit a Szentlélek a II. Vatikáni 
Zsinaton megmutatott a tanítás szintjén, azt 
a Zsinat lezárása után két évvel útjára indu-
ló karizmatikus megújulás számos elemében 
megtapasztalta és átélte a gyakorlatban. A 
legkülönfélébb mozgalmak, egyházi kez-
deményezések és új közösségek résztvevői 
persze szintén beszámolnak erről a jelen-
ségről, tanúságot téve a Szentlélek sokrétű 
munkájáról.

A karizmatikus megújulás számára a Zsi-
nat jelentősége mindig az Egyház közössé-
gi és missziós természetének újrafelfedezé-
sében állt, a megújuló Szentlélek-teológia 
összefüggésében. A megújulás abszolút a 
„bázison” született, jellemzően világi hí-
vők kis imacsoportjaiban, sokszor öku-
menikus környezetben. A zsinati tanítás 
Szent Pálra hivatkozva megállapítja, hogy 
a Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét 

„a hívők minden fokozata között”, ame-
lyekkel „alkalmassá és készségessé teszi 
őket különféle munkák és feladatok válla-
lására az Egyház megújhodása és tovább-
építése érdekében” (LG 12). Az Egyház 
minden megkeresztelt tagjának egyenlő a 
méltósága (vö. LG 32), hiszen mindany-
nyian Isten gyermekei, sőt Jézus Krisz-
tus tanítványai és apostolai, osztozva az 
ő papi, prófétai és királyi küldetésében. 
A karizmatikus közösségekben megújult 
hívők számára maga Szentlélek tette egé-
szen bensőségessé ezt az identitást. A Lé-
lek megtapasztalásának örömében pedig 
az evangélium természetes továbbadóivá 
váltak: tömeges „bevetésük” a Gondvi-
selés hatalmas fegyverténye volt a ’60-as 
’70-es évek rohamosan elvallástalano-
dó társadalmaiban, amikor az Egyház-
nak egyébként a Zsinat utáni belső krízis 
megrázkódtatásait is el kellett viselnie. A 
Szentlélek ajándékaival megáldott hívők 
nagy lelkesedéssel vetették magukat a leg-
különfélébb szolgálatokba – imacsoportok 
szervezésébe és vezetésébe, lelkigondozói 
tevékenységbe, zenei szolgálatokba – ame-
lyek az evangelizáció befogadó, közösségi 
hátterét is biztosították.

Az „új Pünkösd” megtapasztalása ter-
mészetesen hozta magával az Apostolok 
Cselekedetei egyházképének, mint örök 
eszménynek a felemelkedését. Annál is 
inkább, mivel a Lélek új kiáradásáért el-
mondott első imádságok célja is egy olyan 
megújulás volt, amely az ősegyház valósá-
gát jeleníti meg. És valóban: ahogy az első 
pünkösdöt követően Jeruzsálemben azon-

nal megjelent az evangelizáció, a dicsőítés, 
a karizmák megtapasztalásának és hasz-
nálatának jelensége, az Írások mély meg-
értésének ajándéka, valamint a rendkívül 
intenzív közösségi élet, nos, mindezek a 
karizmatikus megújulásnak is kezdettől 
fogva alapvető jellemzői voltak. Telje-
sen világos előttünk, ha a zsinati szöve-
geket, vagy VI. Pál és Szent II. János Pál 
pápa missziós enciklikáit olvassuk, hogy a 
„nagy” Egyház is az Apostolok Cselekede-
teit állítja elénk a hiteles lelki és pasztorális 
megújulás példájaként. Vagyis a megfele-
lés ismét nagyon látványos, de a gyakorlat-
ban számos kérdés felmerült.

Amikor a karizmatikus megújulás kö-
zösségei gombamód kezdetek szaporodni 
világszerte, sok helyen feszültség keletke-
zett a helyi plébániák és az új, zömében 
laikusok által vezetett karizmatikus ima-
csoportok között. Míg a péteri szolgálat 
hordozói egyértelműen üdvözölték a meg-
újulás születését és kibontakozását – amely 
jelentős részben Szent II. János Pál pápa 
hosszú pontifi kátusának idejére esett – sok 
pap gyanakodva fi gyelte a fejleményeket. 
Nem tudták elképzelni, hogy ez az alul-
ról induló mozgás, amely jelentős részben 
laikus vezetők irányítása alatt áll, meg-
felelően egyházias lehet. Való igaz, hogy 
mindig voltak a karizmatikus megújulás 
tagjai és vezetői között olyanok, akik – fő-
leg megfelelő emberi érettség híján – ne-
hezen működtek együtt a hierarchiával. A 
jellemző azonban nem ez, hanem éppen 
az ellenkezője! Az elmúlt csaknem fél évszá-
zadban világossá vált, hogy az a karizmati-

kus megújulás, amely a Lélek ihletésére a leg-
spontánabb módon jött létre, kimondottan 
egyházhű és egyházias jelenség.

Keskeny úton – a Lélek 
örömében
A megújulás köreiben ismét bebizonyoso-
dott, hogy az egyéni megtérésre és imád-
ságra vezető Szentlélek egyben az Igaz-
ság Lelke, a kinyilatkoztatás Lelke is, aki 
krisztusi közösséget teremt, és mindenkit 
az Egyház nagy közösségébe hív. A kato-
likus karizmatikus megújulásban részt-
vevők számára megnyílt az Egyház titka: 
a papokat, püspököket, különösen Péter 
utódát különleges tisztelet övezi a köreik-
ben. A megújulás gyakorlatát szemlélve 
megdőlni látszik az a tézis, hogy a világiak 
aktivitása vagy „öntudatra ébredése” au-
tomatikusan hierarchia-ellenességhez ve-
zet. A világi jelleg mellett a megújulásban 
kezdettől fogva meghatározó volt a benne 
részt vevő papok tevékenysége, akiknek 
szolgálatát mindig nagy örömmel fogad-
ták közösségeikben.

A karizmatikusok újra felfedezték a szent-
ségek életadó erejét, amely a feltámadott 
Jézus Krisztus életében részesíti őket. A 
szentmisében nagy örömmel fogadják Jé-
zus megjelenését, gyakran gyónnak, és le-
hetőleg minden alkalommal áldoznak. A 
Szentírás, és annak szíve, az evangélium 
megelevenedett a számukra.  Jézus Krisz-
tusba vetett hitüket úgy élik meg, mint 
„életet a halálból” – annál is inkább, mivel 
sok közöttük a felnőttkori megtérő. Övék 
lett az imádság és a dicsőítés ajándéka, a 

VI. Pál és a karizmatikus megújulás vezet i 
1975-ben Rómában

Az elmúlt csaknem fél évszá-
zadban világossá vált, hogy 
a karizmatikus megújulás 
kimondottan egyházh  és 
egyházias jelenség.

II. János Pál is mindig bátorította a karizmatikus megújulást. 
Találkozó Rómában, 1982-ben.
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 „Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár 
a pápa a Megújulástól.  
Az első: megtérés Jézus szeretetéhez, mert 
ez átalakítja a keresztények életét, és Isten 
szeretetének tanúságtevőjévé teszi őket.  
Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a 
keresztények élete tanúságtétel legyen, és 
a Szentlélek segít minket, hogy koherens 
módon élve az Evangéliumot, eljussunk az 
életszentségre.   
Azt várom mindannyiótoktól, hogy osz-
szátok meg a Szentlélekben való kereszt-
ség kegyelmét mindenkivel az Egyházban. 
(Ezt a kifejezést használja az ApCsel 1,5.)  
Azt várom tőletek, hogy evangelizáljatok 
Isten Igéjével, és hirdessétek, hogy Jézus él, 
és minden embert szeret! 
Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúsá-
got a spirituális ökumenizmusról, amely 
megvalósulhat köztetek és más egyházak, 
keresztény közösségek között, akik hisz-
nek Jézusban, mint Úrban és Megváltó-
ban.   

Igen fontos, ahhoz, hogy Jézus nevében 
evangelizálhassatok, hogy megmaradjunk 
a szeretet egységében, melyre Jézus hív 
minket minden emberért, hogy megma-
radjunk a Szentlélekért való imában, hogy 
Ő adja meg ezt az egységet. Ne felejtsétek 
el, hogy a karizmatikus megújulás termé-
szete szerint ökumenikus. A karizmatikus 
megújulás örvend azon, amit a Lélek más 
egyházakban művel. (1 Malines 5,3).
Legyetek közel a szegényekhez, az éhezők-
höz, hogy érinthessétek bennük Jézus tes-
tét! Kérlek!  
Keressétek a megújulás egységét, mert az 
egység a Szentlélektől való, a Szenthárom-
ság egységéből születik.  Honnan való a 
szakadás?   A Sátántól.   Meneküljetek a 
belső harcoktól! Ne forduljon elő közöt-
tünk!  
Testvérek, jegyezzetek meg, imádjátok az 
Istent, ez az alap!  Istent imádni, töreked-
ni az életszentség újdonságára a Szent-
lélekben! Legyetek a Lélek ajándékainak 

Mit vár a pápa a 
Megújulástól?

részlet Ferenc pápa beszédéből 
a római karizmatikus-találkozón
2014. június 1.

kiárasztói, szétosztói! Kerüljétek el a túl-
szervezés veszélyét.   
Menjetek ki az utcákra, hirdetni az evan-
géliumot! Jegyezzétek meg, hogy az Egy-
ház Pünkösd reggelén akkor született 
meg, amikor kilépett a zárt ajtók mögül. 
Legyetek közel a szegényekhez, érintsé-
tek testükben Jézus sebeit. Vezessen ben-
neteket a Szentlélek szabadsága! Nagyon 
kérlek, ne zárjátok kalitkába a Szentlelket! 
Szabadsággal éljetek!  
Keressétek a megújulás egységét, mert az 
egység forrása a Szentháromság!  
S mindannyiótokat, a világ minden kariz-
matikusát várom, hogy 2017 Pünkösdjén 
ünnepeljen együtt a pápával a Szent Péter 
téren! Köszönöm.”

Ferenc pápa képe 
a római Olimpiai Stadion kivetít jén

Egységben: a Megújulás tekintélyes vezet i a színpadon

„Nem kell félnünk Isten akaratától!”
Budapesti beszélgetés Moysés Azevedóval, 
a Shalom Közösség alapítójával 4. olda.

A karizmatikus megújulás 
küldetéséről „Esély az Egyház és az egész világ 
számára” 18. oldal

Mit vár a pápa 
a Megújulástól?
részlet Ferenc pápa 
beszédéből 22. oldal
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Korfordulóban az emberek könnyen gon-
dolnak arra, hogy talán elérkeztünk a világ 
végéhez. Pedig helyesebb úgy fogalmazni, 
hogy egy új világ előtt állunk. Ennek az új 
világnak az Egyháza – elmélkedik Szen-
nay András – nem tehet mást, mint hogy 
ugyanolyan odaadással és engedelmesség-
gel fi gyel a Szentlélek vezetésére, mint tette 
az első időkben. A Lélek adja meg, hogy az 
egyházi szervezet nem válik az emberi ha-
talmaskodás eszközévé, hanem egyre in-
kább Isten átfogó tervének végrehajtójává. 
A hit terjesztése a Lélek által nem a világ 
mintájára szervezett propaganda lesz, ha-
nem meghívás az örömre, a szebb életre. A 
Szentlélek által a szentmise nem lesz me-
rev formák kényszere, hanem a szív szabad 
megnyitása Isten felé és a közösség felé. A 
Lélek által a Szentírás nem lesz többé holt 
betű, hanem eleven tűz, ami átjárja az em-
bert és föllelkesíti. – Ha ennyi jót művel 
bennünk a Szentlélek, akkor már csak azt 
kell tisztázni, hogyan kerülhetünk vele 
kapcsolatba.

11. GGyyeermmmeekki bbizzzaloommm
Az Apostolok Cselekedeteiben (2,4) azt 
olvassuk, hogy az „apostolok különféle nyel-
veken kezdtek beszélni, ahogy a Lélek a szót 
ajkukra adta.”  Ezeknek a szavaknak a hát-
terében gyermeki bizalom és egyszerűség 
rejlik. Nem vizsgálgatták, hogy egyáltalán 
lehetséges-e idegen nyelven beszélni tanu-
lás nélkül – de arra se gondoltak, hogy mit 

szólnak a többiek, nem nézik-e bolondnak 
őket; hanem kimondták azt, amivel tele 
volt a szívük.

Te Isten gyermeke vagy, Ő atyai szívvel 
vágyódik utánad, mindent Tőle kaptál, 
mindent meg akar adni, hogy boldog le-
hess. Mindenben gondoskodni akar rólad. 
Húsvét hajnalán az asszonyok siettek Jézus 
sírjához és azon tanakodtak, ki fogja elhen-
geríteni a sírt lezáró hatalmas követ (vö. Mk 
16,5). Nem is sejtettek, hogy a feltámadt 
Jézus ott lépked mellettük láthatatlanul, és 
már rég gondoskodott mindenről!
„Ki fogja elhengeríteni a követ?” – Ugye 
ismerős ez a mondat a te életedben is? Ó 
hány ilyen nehéz követ kell a mi életünk-
ben is elhengeríteni, hogy Jézus feltámadt 
élete átjárja szívünket? Gondolj a remény-
telenség kövére, a megélhetési gondok 
köveire, a megszokott bűnök köveire, az 
aggodalmak köveire – ezt mind el akarja 
hengeríteni Jézus, hogy a Lélek által ne-
künk adhassa a hit felfoghatatlan gazdag-
ságát (vö. Ef 3,8; 3,18).

22. AA SSzenntlééleekk ttüzee
Pál apostol írja (1Kor 12,13): „mind-
nyájunkat ugyanaz a Lélek itatott át.” Az 
’átitatás’ szót használja, amivel ki akarja 
fejezni, hogy a Szentlélek eljövetele nem 
külső esemény, hanem egész bensőnket 
akarja átjárni. – A Sínai hegyen villámlás 
és mennydörgés között adta az Úr a paran-

Katona István atya 
ünnepi gondolatai

NNagy üünnepeeinket sssohaseem uunjjuk mmeggg! Üdvöösséggüünk kimmuunkállásá-
nnak haatalmmaas lépésseit  röögzíttik éés jeelennítítik meeg újrraa és újrra a keggye-
llembenn. KKaráácsony y csodáája: Isteen úúgy sszeret minkkeet, hogyy eembeerré 
llesz. HHúsvvét: Meghaallt bűnneinkkérrt, éss „fefelltámaadt mmeeggigazuuláásunkkért” 
((Róm 44,255). PPünkössdd: kiáraszztjaa újjáászzüületéstt adóó SSzent Leelkkét, hhogy 
„„részessei leegyyetek azzz istenni terrméészeetneekk, és mmegmmeeneküljeeteek a 
rromlotttsággtóól, ameelyly a villágbbann urralkooodik” (22Pét 1,4). Jöjj j Szzentllélek! 
KKészülljjünkk foogadássáára!

csait. Parancsainak kötelékével megkötöz-
te a parttalan élet zabolátlanságát. Jézus a 
megváltásban szívünkbe árasztotta Szent-
lelkét, hogy az istengyermekség örömében 
és a Lélek erejével kövessük tanítását. A 
Szentlélek tüzet gyújtott a szívünkben, 
erőt adott gyenge akaratunknak. Hatal-
mas lehetőséget adott az embernek azzal, 
hogy általa újjászülethet, belsőleg meg-
változhat. Ez a változás növekedést jelent 
és örömet. Ez adja az élet legszebb meg-
tapasztalásait.

33. LLééllekkkbeenn vvaallóó ééleeet
Jézus azt mondta: „Vegyétek a Szentlelket!”
(Jn 20,22). Ez egy nagy lehetőség és aján-
dék. Ugyanakkor küldetés is. Jézus azt 
akarja, hogy a Lélekben éljünk, és a Lé-
lekkel dolgozzunk. A lelki élet kulcsa ke-
zünkben van.
Ha átadod életedet az Úrnak, akkor va-
lami nagyon szép és új dolog kezdődik. 
Jézus élni kezd benned és a Szentlélek 
átformálja a szívedet. A Szentlélek mun-
kálkodásából jön létre a lelki élet. Minden 
imát, minden Ige-olvasást, minden jócse-
lekedetet a Szentlélekben kell végezni. Ő 
mindezeket egybefűzi, és ezeken keresztül 
átformál. Mert a cél az, hogy hasonlók 
legyünk Jézushoz (Róm 8,29). Ezért kell 
elhagynunk a „régi embert” (Kol 3,10) és 
felölteni az újat, amely „állandóan megújul 
a teljes megismerésig”, vagyis a mennyor-
szágban lehetséges színe látásig.
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Éppen harmincöt éve született meg a Shalom közösség, amelynek 
mostanra már több, mint háromezer misszionáriusa van szerte a 
világban. Ha jól tudom, akkor valamikor ott kezdődött ez az egész, 
hogy egy szép lány megkérdezte, vele töltenél-e egy hétvégét. Hogy 
is volt ez a dolog?

Moysés: Az az igazság, hogy igazából egy másik nővel kezdő-
dött. Nem beszélhetek a saját történetemről anélkül, hogy ne 
beszélnék az édesanyámról. Mert amikor édesanyám összehá-
zasodott az édesapámmal, akkor nagyon szeretett volna egy 
fi úgyermeket adni Istennek, amiért nagyon sokat imádkozott. 
Megházasodott, férjhez ment, rögtön várandós lett és megszü-
letett az első lány. Nagyon nagy öröm, boldogság. Folytatta az 
imádságot, megint várandós lett, megszületett a második lány. 
Nagy boldogság. Két évre rá várandós lett harmadszorra: har-
madik lány. Aztán tizenkét év telt el anélkül, hogy várandós lett 
volna. Mindig imádkozott azért, hogy Isten adjon neki egy fi ú-
gyermeket. Negyedszer is várandós lett: negyedik lány. Egy évre 
rá: ötödik várandóság, ötödik lány. Ezután kezdte azt gondolni, 
hogy ez a fi ú, ez nem fog jönni. Hat év telt el, negyvenöt éves lett, 
várandós lett és végül megszülettem! Én nem értelmezhetem, 
nem érthetem meg az életemet édesanyám imádsága nélkül. Ma-
napság nagyon boldogan mesélem, de ez a történet fi atalként 
nagyon untatott engem. Mert mindig, amikor mentem vasárna-
ponként a misére, mindegyik asszony, megkérdezte anyukámtól: 
„Hol van az a fi úgyerek?” És én ezt nem akartam. Mondtam 

anyukámnak, hogy: „Anya, álljunk le ezzel. Az imádság a tied 
volt, de az élet, az az enyém.” Ő nagy bölcsességgel elhallgatott, 
abbahagyta.

Amikor tizenkét-tizenhárom éves lettem, nem akartam többet 
templomba menni. Azt gondoltam, hogy a templom, a mise az 
nagyon bürokratikus, olyan, mint egy múzeum. Hogy ez nekem 
semmit nem mond. El is mondtam a szüleimnek: „Én nem aka-
rok többé templomba járni.” Apukám rám nézett és így szólt: 
„Fiam! Amíg nálunk laksz, velünk eszel egy asztalnál, addig 
minden vasárnap misére mégy.” Nagyon mérges lettem. De na-
gyon hálás vagyok Istennek és édesapámnak ezért! Mert annak 
ellenére, hogy az utolsó padban ültem, mindig nagyon mérgesen 
Istenre, mindez együtt tartott az Istennel.

És most jön az, amikor belép a képbe a másik lány, akire rákér-
deztél. Az iskolában egy nagyon-nagyon szép lány odajött hoz-
zám és megkérdezte: „Van kedved együtt tölteni egy hétvégét?” 
– „Természetesen van”– feleltem.  Ő így folytatta: „Hát igazá-
ból egy templomban lesz, egy rendházban, nővérekkel, fi atalok 
találkozója”. Mire én: „Nem. Inkább nem”. Ő is nagyon bölcs 
volt: „Városunk összes fi atalja erre akar eljönni. Ki kell töltened 
egy jelentkezési lapot, és sok időt kell várnod, hogy megtudd, 
hogy eljöhetsz-e rá.” Annyira erőszakoskodott, hogy a végén azt 
mondtam, elmegyek… És még fi zetnem is kellett! Hazamentem 
s mondtam anyámnak, hogy pénzre van szükségem, mert ka-

Budapesti beszélgetés 
Moysés Azevedóval, 
a Shalom Közösség 
alapítójával

Napjaink egyik legjelentősebb katolikus missziós közösségének vezetője 2015. február 9-én tartott pódiumbeszélgetést a 
Loyola Caféban, beszélgetőtársa Nagy Enikő volt. Az interjú szerkesztett változatának közlésével szeretnénk tisztelegni a mű 
előtt, amelyet a Szentlélek Moysés életén keresztül eddig kibontakoztatott. Hálásak vagyunk Istennek azért is, mert a Shalom 
öt fi atal misszionáriusa immár ötödik éve jelen van Budapesten is!
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tolikus fi atalok találkozójára megyek. „Hányszor kértelek már, 
hogy ne hazudjál, hogyha pénzre van szükséged!?”  Mondtam, 
hogy de, ez igaz! Anyukám nagyon meglepődött, mert sosem 
gondolta volna, hogy ez megtörténhet, de nagy örömmel oda-
adta nekem a pénzt. S az a hétvége teljesen megváltoztatta az 
életemet. Mert első alkalommal nagyon erős módon megtapasz-
talhattam Jézus Krisztus személyét. Emlékszem arra az estére, a 
kápolnában voltunk mi fi atalok, az Oltáriszentség előtt. Meg-
tapasztalhattam, hogy Isten szeret engem. Hogy Isten személye-
sen szeret engem. Egyedüli módon. Emlékszem, hogy amikor 
kijöttem a kápolnából, találkoztam azzal a lánnyal, és mondtam 
neki: „Isten szeret engem”. Rám nézett, s azt válaszolta: „Isten 
mindenkit szeret.” – „Te nem érted ezt! Isten ENGEM szeret!” 
Ez a személyes tapasztalat Jézus Krisztussal teljesen megváltoz-
tatta az életemet, és örömmel töltötte el az én fi atalságomat. 

Most ugorjunk egy kicsit nagyobbat. 1980-ban II. János Pál pápa 
meglátogatta az én városomat, Fortalezát. Ekkor már visszatér-
tem az Egyházba, és az ottani püspök megkért arra, hogy For-
taleza fi ataljainak a nevében adjak át a pápának egy ajándékot. 
Nagyon megörültem. Meg is kérdeztem, hogy mi is lesz az az 
ajándék, amit majd adok a pápának? Rám nézett és azt mondta: 
„Én nem tudom, ez a te dolgod.” Nagyon megijedtem. Mit adhat 
egy húsz éves fi atal a pápának? Elkezdtem imádkozni és nagyon 
erősen éreztem egy késztetést, hogy az életemet, a fi atalságomat 
adjam az Egyháznak, Istennek. Azt, amit ingyen kaptam, in-
gyen adjam. S ez történt 1980. július 9-én. II. János Pál pápa 
lábainál felajánlottam az életemet, hogy a fi atalokat evangelizál-
jam, akik Jézustól és az Egyháztól távol élnek. Összefoglalva: így 
született a Shalom közösség.

– A Shalom karizmája a béke. Miért pont a béke? Miféle béke ez?

Moysés: Számomra a béke egy személy. János evangéliumában, 
amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak – Ő már a feltámadott 
Jézus, aki legyőzte a halált –, az első szó amit az apostoloknak 
mond, ez: „Békesség!” A béke legyen veletek, vagyis: „Shalom! 
Az evangélium mondja, hogy Jézus  megmutatja az Ő oldalát. 
Hogy itt, az én szívemben van a valódi béke forrása. Ezért szá-
munkra a béke egy személy. Az élő Jézus Krisztus.  Mert Ő az 
egyedüli, aki a teljes békét oda tudja adni a fi ataloknak, az em-
bereknek. Ő az, aki kibékít minket Istennel és magunkkal. Aki 
minket egymással is kibékít. Ő a béke! Ezért mi, mint közösség 
érezzük, tapasztaljuk ezt. Nagy szükségét érezzük annak, hogy 
ingyen átadjuk ezt másoknak. A béke tapasztalatát. Ami sokkal 

több egy érzésnél. Ami sokkal több, mint egy tanács. Az új élet, 
amit egyedül Jézus Krisztus tud adni.

A Shalom misszionáriusainak feladata továbbvinni ezt a békét a 
fi atalokhoz. Jelen vannak most már Algériában, Madagaszkáron, 
Kínában, Kanadában, meg egy csomó más helyen. Én úgy képze-
lem, hogy mindenütt másfajta missziós lelkületre van szükség, és 
mindenhol mások a nehézségek, kihívások. De mégis, mivel indítja 
útnak a misszionáriusait? És hogyha már itt tartunk, akkor mi ma-
gyarok miért éppen ezt az öt fi atalt kaptuk, akik épp itt vannak?

Moysés: A béke a Jézus Krisztussal való kapcsolatból születik. 
Ez akkor konkretizálódik, amikor ezt közösségben, együtt éljük 
meg. Ez a tapasztalat visz el bennünket a misszióba. Így született 
meg ez a közösség, mint missziós közösség. Amit mi megtapasz-
taltunk, azt nem tudjuk magunkba tartani, nekünk ezt tovább 
kell adnunk.  Itt lép be képbe az Egyház dimneziója is: az Egyház 
látva ezt a tapasztalatot, rámutatott arra, hogy a Szentléleknek 
egy ajándéka, karizmája vagyunk helyi Egyházban, ahol szület-
tünk. És miután a Vatikánban is elfogadtak minket, az egész vi-
lágegyházban működhetünk. Mindig is bennünk volt az a vágy, 
hogy ahová az Egyház küld minket, oda mi elmenjünk.

Pontosan ez történt Magyarország esetében. Erdő Péter bíboros 
úr találkozott a közösséggel Brazíliában, és meghívott minket, 
hogy jöjjünk ide Magyarországra, hogy itt is evangelizáljunk, 
egységben az Egyházzal. De kit kell küldeni? Kit kell válasz-
tani erre a misszióra?  Ez egy misztérium. De ugyanakkor egy 
döntés, egy választás. Egyrészt Istennek a választása, és minden 
egyes misszionáriusnak a választása. Mert amikor ezek a fi atalok 

„Hányszoorr kértelek már, 
hogy ne hhazudjál, 
hogyha péénzre vann szüksééged!?”

A Shalom közösségben a gyermekek 
kézrátétellel imádkoznak egymásért
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megtapasztalják Jézus Krisztus személyét, az Egyház szolgálatá-
ba állítják magukat. Amikor Joicy, Vanessa, Anderson, Carolina 
és a Daniel igent mondtak, beléptek a közösségbe, ezzel ők azt is 
mondták: „Moyses, én fel szeretném ajánlani az életemet Isten-
nek.” Lehetnének akár Kínában is, vagy Brazíliában. Európában 
vagy Afrikában. Itt lép be Isten terve, ez sohasem kényszer. 

Azokat keressük, akik a közösségben tényleg az Egyház szolgála-
tába állítják az életüket, akik szabadon mondják, hogy „Íme itt 
vagyok”. És mi őket küldjük. Vagyis mondhatjuk úgyis, hogy ők 
Isten ajándékai nektek, magyaroknak. És remélem, hogy örül-
tök Isten ajándékainak!? 

Nagyon sok szomorúság létezik ebben a világban, de ti még nem 
értettétek meg. Nem értetted meg, hogy miért létezik annyi szo-
morúság, annyi fájdalom? „Nem.”  Jézus elkezdte magyarázni 
nekik: szükség volt arra, hogy mindez megtörténjen Jeruzsálem-
ben.  Hogy a fájdalom, a szenvedés titka része az életünknek, de 
nem a vége a történetnek, nem a fájdalomé az utolsó szó az éle-
tünkben. A halál nem az utolsó. Az Isten irgalmasságáé az utolsó 
szó. Az emmauszi tanítványok azt mondták,  hogy miközben Jé-
zus beszélt, a szívük lángolni kezdett. A te szíved is lángol most? 
„Igen”. Akkor ez azt jelenti, hogy Jézus most is itt van közöttünk. 
A történet folytatódik: esteledett. Jézus mondta, hogy Ő menne 
tovább, mire a tanítványok: „Maradj velünk!” Velük maradt, és 
amikor megtörte a kenyeret megnyílt a szemük és felismerték 
Jézust. Ő él! Ő a mi reménységünk! Ő a mi boldogságunk! Jézus 
megadta nekik a hit ajándékát, megtöltötte a szívüket szereteté-
vel. Reményt adott nekik, hogy folytassák. Olyannyira, hogy a 
tanúivá váltak. Elmentek és hírül adták, hogy: „Láttuk az Urat!”. 
Vagyis: neked igazából egy ilyen Emmauszi tanítványnak kell 
lenned a többiek számára.
Remélem, hogy ez most működött egy kicsit!? 

Működött! 2013-ban Fortalézában találkoztunk. Ott voltunk a 
Világifj úsági találkozó alkalmából. Akkor odajöttél a magyar csa-
pathoz. Azt mondtad, hogy nem tudhatjuk, meddig ér el Isten keze, 
hogy mire hív bennünket az Úr.  Na de mégis!? Honnan tudhatjuk, 
sejthetjük, hogy mi Isten akarata az életünkben. Ezt a kérdést össze-
kapcsolhatjuk azzal, hogy most ugye a megszentelt élet évét éljük, 
és a hivatásokról beszélünk. És mi van akkor, ha valaki érzi belül, 
hogy neki hivatása van, akár misszionáriusként, akár szerzetesként, 
vagy csak általában… hogyan merjünk IGENT mondani erre a 
hívásra?

Moysés: Isten barátjává az imádságon keresztül, Isten Igéjének 
olvasásával, az Egyház közösségi életén keresztül válunk. Isten-
nel való kapcsolatunk elmélyítésén keresztül fogjuk felismerni 
az Ő akaratát. Egy kérdést teszek föl neked: ha otthon vagy egy 
szobában, a melletted lévő szobádban pedig ott van az anyu-
kád másokkal együtt. A sok másik hang közül fel tudnád ismer-
ni anyukád hangját? „Igen, biztos!” Miért? Mert szereted! Isten 
hangját is felismeri a szívünk. Amikor növekedünk az Istennel 
való barátságban, intimitásban, akkor képesek vagyunk arra, 
hogy felismerjük az Ő hangját. Rengeteg más hang között is. A 
világ zaja között, a bujaságaink, a saját önzőségeink hangja kö-
zött, a mi emberi természetünk hangjai között. Ezzel a hanggal 
elbűvöl bennünket, elcsábít. Erőt kapunk, hogy az Ő akaratát 
tudjuk cselekedni. Nem kell félnünk Isten akaratától! Sokszor 
megijedünk Isten akaratától. Amitől félnünk kell, az a mi sa-
ját akaratunk, amit Isten még nem tisztított meg. Ami sokszor 
félrevezet bennünket és hamis illúziókba ringat minket.  Isten 
akaratában sohasem csalódhatunk. Ki szeretne boldog lenni? A 
boldogság abban a szívben van, amely Isten akaratát keresi és 
cselekszi. (Lejegyezte: Bajkó Zita)

Ezzel a haaanggal ellbűvöl 
bennünkkeet, elcsábít. 
Erőt kapuuunk, hogyy az Ő aakaratát 
tudjuk csselekedni. 

Tegyük fel, hogy megtapasztaltuk Jézus Krisztust és szeretnénk ezt 
a tapasztalatot továbbadni. Hogy kell ezt csinálni? Játsszunk egy 
kicsit! Képzeljük el, hogy harmincöt évvel ezelőtt vagyunk abban a 
szendvicsházban, ahol a Shalom elkezdődött, és ott vannak a bibliai 
nevű szendvicsek. Te vagy a pincér, én vagyok a vendéged. Én kérek 
egy Emmausz nevű szendvicset. Evangelizálj! 

Moysés: Tudod mi az az Emmausz!? Fiatal vagy, aki betért ide, 
nem tudod, hogy mi az az Emmausz, és egy Emmausz nevű 
szendvicset kértél. Azt a szót mondtad, amire szükségem van, 
hogy elindulhasson az evangelizáció. Emmausz egy történetre 
utal, ami az evangéliumban szerepel.  Két tanítvány Jeruzsálem-
ből éppen Emmausz felé tartott. Nagyon szomorúak voltak. Tel-
jesen elvesztették a reményüket, mert Jézus meghalt a kereszten. 
Ők Jézus tanítványai voltak, de még nem tudták, hogy Jézus 
feltámadt. Jézus csatlakozott hozzájuk. Persze nem ismerték fel 
őt. Elkezd beszélgetni azokkal a tanítványokkal. Miért vagy-
tok olyan szomorúak? „Hát annyi nehézség van. Minden nap van 
valami.” Ez igaz! Jézus is mondta a tanítványoknak, hogy igaz. 

A közösség Magyarországon élő tagjai
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Többet 
Istenből, 

többet 
Istennek

MEHR 
Konferencia, 
Augsburg, 2015.

MMehr: maggyarul „„Többb” vagy „Többbet”. Ebbben az éévbenn is ezzel a mottóval és ebben a szellemben zajlott le jaanuár 3. 
éés 6. közöttt (tudaatosan Vízkereszztt ünnepérre terveezve)) az augsburrggi Imádságg Háza kkonnferenciája.  A nnéhány éévvel ez-
eelőtt alig tööbb mint szzáz fővel indduult találkoozó 20115-ree a vároos hattaalmas konnferenciaa-kközpontjánaak bbefogadóóképes-
sségét feszeegette.. Idénn több mint nnégyezrenn vettüünk réészt a ttalálkkoozón, sok nnemzetbbőll és több feleekeezetből. GGábriel 
ZZoltán beszzámolóója

Egy kisebb magyar csapat 2012 óta rend-
szeresen részt vett ezen a nemzetközi ta-
lálkozón, a legnagyobb létszám talán 
negyven fő volt. Ebben az évben – nagy-
mértékben az első magyarországi Imádság 
Háza Konferencia gyümölcseként és Isten 
személyes meghívására – több mint száz-
húszan indultunk útnak Magyarország 
különböző településeit, közösségeit képvi-
selve. Ezen kívül jöttek még szép számmal 
a határon túlról is magyar testvérek, Er-
délyből egy egész busznyi ember Bereczki 
Béci vezetésével.
Ebből is kitűnik, hogy az Úrnak komoly 
tervei vannak az Imádság Háza mozga-
lommal itthon is. Ahogy világmértekben, 
úgy hazánkban is nagyon erőteljes, és egy-
re erősödik a szüntelen dicséretre való is-
teni felhívás.
A következőkben a találkozó néhány ese-
ményét szeretném megosztani, elsősorban 
azokat, amelyek engem is személyesen 
érintettek.

AA mmeeggújuuuláss aallapppppillééreeei
Egy zarándoklathoz nem csak a szorosan 
vett lelki program tartozik hozzá, hanem 
minden körülmény a konferencia ideje 
alatt, sőt az oda és haza vezető út is. Ez 
most sem volt másképpen. Két próbatétel 
jut eszembe. Az első a kifelé vezető út. A 
több tucat magyar autóból többen is vége-
láthatatlan kocsisorban, vagy szakadó hó-
esésben araszolva tartottunk célunk felé. 

Miközben szinte reménytelennek tűnt, 
hogy időben megérkezzünk, Isten hangja 
szólt hozzánk: „Én gondoskodom min-
denről”. Valóban, Ő csodálatosan gondos-
kodott minden Hozzá tartó zarándokról. 
Olyan módon, ahogy nem is reméltük. 
Hála és dicsőség ezért Neki, aki minden 
hajunk szálát számon tartja! A tömegszál-
lások szokatlan körülményei is segítettek 
szembesülni saját korlátainkkal. Valahogy 
úgy éreztem magam, mint azok az embe-
rek az evangélium lapjain, akik semmivel 
sem törődtek, csak hogy Jézust láthassák 
és hallhassák. Hiszen mi is ezért mentünk. 
A találkozó fő előadója a közösség alapí-
tója és vezetője, Dr. Johannes Hartl kato-
likus teológus volt. Előadásai aktuálisak, 
modern hangvételűek, miközben mélyen 

érintenek minket és nagyon erőteljesek. 
Egyszerűen tükröt tartanak személyes éle-
tünknek és az európai valóságnak, szeret-
nék felnyitni a szemünket a realitásra. Ta-
nításaiban Johannes arról is beszélt, hogy 
milyen tabutémák vannak jelenkori társa-
dalmunkban (pl. a szenvedés, az öregedés, 
a helyes és helytelen viselkedés kérdése, a 
halál, a halál utáni sorsunk, mennyország, 
pokol). Evvel kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy az életünk trónján ülő, nagyra nőtt 
egónknak „kapitulálnia” kell Isten előtt. 
Arról is beszélt, hogy hogyan kell „nyi-
tott kezekkel” megállni Isten és egymás 
előtt. Számomra előadásainak csúcspontja 
egy gyönyörű elmélkedés volt, amit saját 
könyvéből olvasott fel, a János evangéliu-
mából ismert betániai Mária határtalan 
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szeretetéről. Ez az asszony az egész jövőjét, 
megélhetését jelentő óriási értékű olajat Jé-
zus lábára öntötte, mert Ő volt számára a 
minden. Az egyik utolsó tanításában arról 
is hallhattunk, hogy milyen komoly kihí-
vásokkal kell Európának a közeli jövőben 
szembenéznie (pl. az agresszív szekularizá-
ció, az iszlám, vagy a politikai megrázkód-
tatások), és hogy mit is tehetünk. Ezekkel 
kapcsolatban fogalmazta meg a megújulás 
öt alappillérét: az imádság kultúrájának 
terjesztése, evangelizáció jelekkel és cso-
dákkal, a teológiában nagyobb hangsúly-
nak kell kerülnie Isten nagyságára és di-
csőségére (ezt az istenfélelem teológiájának 
nevezte), a keresztények egységére való 
törekvés, és különböző stratégiák kidolgo-
zása a társadalmi problémák megoldására.

ÁÁlddozaatooss lééleekkkkeell, 
meegttöört sszívívvveel
A konferenciát átitatta a dicsőítés, a nagy 
csarnokban is, de a kb. tíz percnyi sétá-
val megközelíthető Imádság Házában is, 
ahol valóban folyamatosan zajlott a di-
csőítés, a konferencia ideje alatt is. Cso-
dálatos volt akár pár percre is betérni arra 
a helyre, ahol napi 24 órában száll fel az 

imádság tömjénfüstje Isten elé. Ahol egy-
szerűen azért szól a dicséret, mert Isten 
méltó rá. A központi program szüneté-
ben, vagy annak végeztével, vagy a hajnali 
órákban is mindig voltak, akik felkeresték 
az Imádság Házát.  Dicsőítő csapatok és 
nagylelkű, áldozatkész emberek váltották 
egymást több országból. Például volt egy 
testvér, aki az utolsó éjjel éjfél körül még 
egyedül vezette a dicsőítést, reggel 6-kor 
is ott találtuk még, majd délelőtt ő tett 
rendet az egyik tömegszálláson. Az ilyen 
áldozatkész lelkek imája és szolgálata biz-
tosan megindítja Isten szívét.  Az Augs-
burgban töltött néhány nap alatt magam 
is többször megízlelhettem ezen a helyen 
Isten szépségének és dicsőségének csodá-
latos jelenlétét, hiszen Ő a „dicsőítésben 
lakozik” (vö. Zsolt 22, 4). 

Két esemény a központi program előtt ki-
fejezetten a magyar résztvevőknek szólt. 
Az egyik, amikor az első nap reggelén 6 
órától egy két órás blokkban az Imádság 
Házában imádkoztunk Romániáért és 
Magyarországért, román, erdélyi és anya-
országi magyar testvérekkel. A Szentlélek 
nagy erővel volt jelen, felemelő volt egy 

akarattal dicsőíteni (magyar és román da-
lokkal), közbenjárni, kiengesztelődni! A 
közbenjárás után kis három-négy fős cso-
portokban imádkoztunk, csodálatos volt 
egy szívvel imádkozni olyan román test-
vérekkel, akik nem is értettek magyarul, 
de ugyannak az Úrnak a tanítványaiként 
öleltük egymást zokogva.
A másik pedig a külön magyaroknak szer-
vezett szentmise volt, hétfőn reggel a Jó 
Pásztorról nevezett templomban. A homí-
liában Hugyecz János atya többek között 
arról elmélkedett, hogy Isten elsősorban a 
Vele való személyes kapcsolatra hív min-
ket, hogy először szívünk templomát kell 
engednünk megtisztítani, hogy az lehes-
sen először az Imádság Háza.

Fogguunnk-eee ennggeedeellmmeeskkkednnii?
 Több vendég is szólt hozzánk a konfe-
rencia alatt, különböző felekezetekből. 
Kiemelném az amerikai protestáns Alan 
Hoodot, az Imádság Háza világmozgalom 
elindítóját, aki Kansas Cityből érkezett. 
A Jelenések könyvének 4. fejezetéről be-
szélt, ahol a mennyei trónteremben Isten 
dicsőítése zajlik. Szemléletesen mutatta be 
a négy lelkes élőlény magatartását Isten 

Johannes Hartl, Európa egyik legnagyobb hatású keresztény személyisége

AAzz ééletüüünnkk ttrróónjánnn üllőő 
naaggyyra nőőtttt eegggónnaak 
kaappittullálniiaa kkeelll Issstenn 
előőtttt
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trónja előtt, erőteljes felhívásként a szünet 
nélküli imádásra.
Minden MEHR Konferencián tartanak 
nagyszabású könyörgő, közbenjáró ima-
esteket. Az elmúlt években Izraelért, ta-
valy pedig Európáért szólt az imádság. 
Az idén a felekezetek közötti kiengeszte-
lődésért imádkoztunk. A színpadon, és a 
különböző felekezetű testvérekből spon-
tán formálódó kiscsoportokban őszintén 
megvallottuk előítéleteinket, bocsánatot 
kértünk egymástól, és áldást kértünk egy-
másra. Az ima után Alan Hood megval-
lotta, hogy nagyon megérintette, amikor 
aznap délután a város székesegyházában 
járva, ahol éppen a keresztút képeit nézte, 
néhány katolikus fi atal (történetesen ma-
gyar „lelkes napos” fi atalok egy csoportja) 
spontán énekelni kezdett az Úrnak. Tel-
jesen megrendülve azt mondta: „Uram, 
szeretném, ha az én nagy fi aim ezek közül 
a katolikus lányok közül választanának 
maguknak feleséget!” – Aki ismeri az ál-
talános szabadegyházas mentalitást, érti, 
milyen nagy dolog ez…
A szervezésben megvalósult az augsbur-
giak egyik fontos alapelve: „Istennek 
mindenből a legjobbat”. Isten különleges 

jelenlétét, gondviselését tapasztaltuk perc-
ről-percre. Az egész találkozó mögött Isten 
szíve dobogott.
A találkozó gyümölcseként többekben 
megerősödött a vágy, hogy megalapítsák 
az Imádság Házait hazánkban is.  Több 
vidéki helyszínről is szó volt a budapesti 

kezdeményezések mellett. A kérdés ezek 
után mindannyiunkhoz szól. Miért is hí-
vott el ilyen nagy számú testvért az Úr Ma-
gyarországról? Mire hív bennünket most, 
2015-ben? Vajon készen állunk-e megten-
ni, amire a Szentlélek indít bennünket? 

Ahoogyy vvilággmmérrtekkbeen,, úúgyy haazzánkkbann is 
naggyoonn erőteljees, éés eegyyrre eerősssödikk 
a szzünnttelenn did cséreeetrre vvaaló  isteeeni feelhhívvás.

  

Örömmel közöljük Olvasóinkkal, hogy 2015. október 23. és 25. között 
Johannes Hartl lesz a fő előadója a következő magyarországi Imádság Háza 
konferenciának Budapesten. Bővebb információ és jelentkezési lehetőség 
a karizmatikus megújulás mkkm.hu honlapján, valamint az Őrtüzek Imád-
ság Háza facebook oldalán lesz elérhető.
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Rövid 
        hírek

Csiszér László zenés tanúságtétele 
a Pázmány Egyetemen

Nagy megtiszteltetés érte a Megújulást: Dr. Kránitz Mihály professzor úr meghívására 
március 12-én este Csiszér László énekes-dalszerző testvérünk beszélt hitéről és életéről 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, az Ut Unum Sint Intézet 
ökumenikus estéinek keretében. Laci tanúságtétele az élő Isten szeretetéről, missziós 
és dicsőítő szolgálatáról komoly visszhangra talált a mintegy hatvan főnyi hallgatóság 
soraiban. Az éneklést nehéz volt a végén abbahagyni… A tanúságtételről készült videó 
teljes egészében megtekinthető: www.szentandras.ujevangelizacio.hu (kz)

Kérjük a közösségeket, hogy az általuk szervezett progra-

mokról küldjenek ilyen rövid beszámolókat néhány nagy felbontású kép-

pel. Szeretnénk egyre több eseményről hírt adni, és együtt örülni Veletek 

a Lélek munkáinak, műveinek! 

Az e-mail cím: karizmatikusiroda@gmail.com

Regionális találkozó Miskolcon

„Szeretet Lelke, jöjj!” – ez volt a jelmondata a Mindszent Karizma közös-
ség által 2015. január 24-ére szervezett regionális karizmatikus találkozónak. 

A meghirdetett időpontra elég kevesen jelentkeztek, de Isten Szentlelkének 
hála, a találkozó előtt már azon kellett gondolkodnunk, hogy vajon a Mind-

szenti Plébánia Mileniumi termének befogadóképessége elegendő lesz-e. A 
létszám végül száznyolcvan fő fölé emelkedett, és nem csak a miskolci közös-
ségek tagjai vettek rajta részt, sok közösség tagjai messziről (Kisvárda, Debre-

cen, Nyíregyháza stb.) érkeztek. A dicsőítések lélekemelőek voltak Szent Fe-
renc Kistestvérei és Kisnővérei, valamint a Vándorok együttes zenei közremű-

ködésével. A nap folyamán két tanítás hangzott el Klára nővér és Balog Gyula 
atya tolmácsolásában, „Legyetek szentek!”, illetve „Lélekben való megújulás 

a családban, a közösségben, az Egyházban” címmel. Ezek igazi lelki csemegé-
nek bizonyultak. A közösségi nap kiscsoportos beszélgetésekkel, szentségimá-

dással, közbenjáró imaszolgálattal folytatódott, amit a nap végén a Palánki 
Ferenc püspök atya által celebrált szentmise koronázott meg. Áldott együttlét, 

áldott nap volt. Igazi megújulás a Szentlélekben.   (Lakatos József)

A találkozó kifejezte a karizmatikus közösségek 
testvéri egységét

Tanúságtevő a teológián!
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„Áradj Folyó!” – II. Regionális Karizmatikus-
találkozó Szombathelyen

Az április 11-i alkalom több szempontból is különleges nap volt mindannyiunk-
nak: egyrészt megemlékezhettünk a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 

40 éves, és a Kapisztrán Szent János Közösség 10 éves fennállásáról. Ezen kívül az a 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy november 14-én Szombathelyen rendezhetjük 

meg a XXIV. Országos Találkozót. A szombati találkozó egyben a február végén 
útnak indított Szentlélek-szeminárium Lélekhívó alkalma is volt. A szeminárium 

több mint 50 résztvevője mellett jelen voltak karizmatikus testvérek Szombathely-
ről, Gencsapátiból, Szentgotthárdról, Sopronból, Devecserből és szolgáló testvérek 

az Új Jeruzsálem Közösségből, Budapestről. A tanításokat Kunszabó Zoltán, a 
Nemzeti Szolgáló bizottság elnöke tartotta. Köszönet az Úrnak a szép napért! 

(Frikk József, főszervező)

24 órás dicsőítés Pécsett

„Az egység csodája már elkezdődött”...és mi részesei akartunk lenni en-
nek. Ezzel a vággyal a szíveinkben töltöttünk 24 órát Isten imádásában 
2015. április 10-11-én Pécsett, ahol a helyi és vidékről érkező tizenkét 
(fele-fele arányban katolikus és protestáns) dicsőítő csoport szolgált. 
Az alkalmat elsősorban a már az országban működő és a jövőben 
megalakuló Imádság Háza kezdeményezéskért ajánlottuk fel. Hatal-
mas örömöt és szabadságot tapasztaltunk meg a többi felekezettel való 
egység megélésében. Ez is ékes bizonyítéka volt annak, hogy a felekezeti 
határok az Úr jelenlétében átjárhatóak, és képesek vagyunk együtt Isten 
elé állni. (Flach Ferenc, főszervező)

Imádság Háza Konferencia 
Horvátországban

A horvátországi Slavonski-Brodban jártunk 2015. március 27-28-án 
egy kis magyarországi csapattal, hogy megismerkedjünk a helyi Imád-
ság Háza szolgálatot végző testvérekkel és új kapcsolatokat építsünk 
ki velük. A VATRA (Tűz) elnevezésű konferencia meghívott előadója 
a Johannes Hartl volt az Augsburgi Imádság Házából, aki evangeli-
zációs jellegű előadásai révén segített szíveinket és hitünket Istenhez 
emelni. Beszélt a helyes Istenképről, a férfi -nő kapcsolatokról és meny-
nyei identitásunkról is. Megerősítő volt tapasztalni a helyi Imádság 
Házát vezető nyolcgyermekes házaspárnak és családjának tüzes hitét, 
elkötelezettségét. (Flach Ferenc)

A VATRA konferencia magyar résztvevői

A tanítások a Szentlélek-keresztségről és a 
karizmatikus megújulás hivatásáról szóltak

A dicsőítés és az ima az ökumenikus együttműködés 
természetes terepe
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A világon minden nemzetnek megvan a maga küldetése és célja, 
és egy-egy nép vagy nemzet talán addig létezhet e világon, amíg 
ezt a küldetését teljesíteni tudja. Jó példa erre az Ószövetség vá-
lasztott népe, amely nemzetként Istentől két fontos küldetést is 
kapott: Az egyistenhit megőrzésének feladatát („Én vagyok a te 
Urad, Istened és nincs más isten rajtam kívül.”), és a megígért 
Megváltó, a Messiás várását, útjának előkészítését. Az Ószövet-
séget olvasva látjuk, hogy amikor a választott nép hűséges a kül-
detéséhez, s az ő Istenéhez, akkor általában jól mennek életének 
dolgai. De legyen bármilyen erős és hatalmas az ország, legyenek 
bármely nagy és bölcs királyai, amikor ezen küldetését háttérbe 
szorítja a bűn (pl. az egyistenhit helyett a bálványok felé fordu-
lás), akkor maga a választott nép is, mint nemzet szétszakadozik, 
és az ilyen periódusnak a vége többnyire valamilyen nemzeti ku-
darc, fogság, vagy alávetettség. Isten ellenben végig hűséges az 
Ő népéhez, hiszen „ha mindenki elhagy, én akkor sem hagylak 
el téged” – ígéri prófétája szavaival sokadszorra is. De ha a nép 
hűtlen lesz és elfordul Teremtőjétől, s vétke miatt bajba kerül, a 
megtérés és bűnbánat által bármikor visszatérhet hozzá.

Az Ószövetség szemléletes példákat tartalmaz arra vonatkozóan 
is, hogy  Isten a választott népen kívül a pogány nemzeteknek is 
ad olyan feladatokat, amit azok teljesítenek. Így töltik be küldeté-
süket a történelem színpadán. Különös, hogy az Ószövetség vége 
felé, Ozeás és Joel prófétánál, de az Újszövetségben, Máté evan-
géliumában és a Jelenések könyvében is föltűnik annak jelzése, 
hogy az utolsó napon, maguknak a nemzeteknek is el kell majd 
számolniuk az Úr ítélőszéke előtt. Ahol nemcsak mint egyének 
fogunk megjelenni, hanem közösségként, népként is számot kell 
adnunk az Úrtól kapott talentumainkról, feladatainkról. 

Magyar 
kereszténység

magyar küldetés
– első rész –

„Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, 
de el nem veszünk.” Szent Pál, 2 Kor 4,9

Dr. Molnár Imre, a Regina Pacis Közösség tagja nagy szolgálatot tesz nekünk, amikor cikksorozatában feltárja előttünk a ma-
gyar nemzet küldetésének titkait. Hiszen tudjuk, hogy világos identitás nélkül lelkünk nem lehet egészséges, és nekünk is azt a 
hivatást kell beteljesítenünk, amit a hajdani „szent magyarok” adnak nekünk tovább.

A múlt tükre
Ha egy kicsit is elmélyedünk történelmünk titkaiban, viszonylag 
hamar rájöhetünk, hogy Isten a magyar nemzet ezer éves törté-
netében − egészen a legutóbbi időkig terjedően −, világos célt és 
feladatot adott nekünk, magyaroknak is. Ennek megértéséhez 
azonban hívő lélekkel kell áttekintenünk népünk történetének 
mélységeit. Ezer évet egy ilyen rövid írás keretében nehéz lenne 
összefoglalni, de néhány fontos pillanatot azért így is fel tudunk 
villantani.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Árpád népe már a Kár-
pátok elérése előtt találkozott a kereszténységgel. Például Metód 
püspökkel, aki nagyon meglepődött azon, hogy  barbárnak tar-
tott magyarok nem rabolják ki, nem törnek az életére, de e he-
lyett vezérük, Árpád azt kérte a szentéletű paptól, imádkozzon 
népéért, majd gazdagon megajándékozva bocsátotta őt útjára. 
Régészetei leleteink is bizonyítják, hogy a magyarság egy része 
már  a honfoglalás korában Krisztus-keresztet viselt, tehát ke-

Isten a választott népen kívül 
a pogány nemzeteknek is ad 
olyan feladatokat, amit azok 
teljesítenek.
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resztény életet élt. Tehát nem itt a Kárpát-medencében ismerked-
tünk meg a kereszténységgel, de mégis itt váltunk keresztény nemzet-
té. Mint minden népnek, amely végül Krisztushoz tér, nekünk, 
magyaroknak is van egy hosszú előtörténetünk, amelynek során 
a Szentlélek előkészített bennünket az Istennel való szövetség-
kötésre Jézus Krisztusban. Ez a szövetségkötés pedig Szent Ist-
vánnak köszönhetően meg is történt. 

Égi előjelek
Ősi legendáink szépen leírják e szövetségkötés előkészületeit is. 
Azt, hogy keresztény néppé válásunkat különböző jelek előzték 
meg és kísérték. Szent István édesanyja álmot lát, amelyben egy 
égi küldött (vagy máshol maga Szűz Mária) üzente meg Saroltá-
nak (950-1008), hogy fi a fog születni, akit Stephanusnak, meg-
koronázottnak neveznek, s aki majd naggyá teszi népét. Géza 
(945-997), aki fejedelemként „kétfelé sántikáló” politikát foly-
tatott, s azt mondta, „elég gazdag vagyok ahhoz, hogy a keresz-
tények és a pogányok Istenének is szolgáljak”, nagyon aggódott 
azért, hogy nem lesz fi ú-utóda. Egyszer aztán ő maga is álmot 
lát, s ebben az álomban a legenda szerint Gábriel arkangyal egy 
gyönyörű  ifj ú képében megjelenve azt mondta neki: „Nyugodj 
meg, Géza, Isten meghallgatta kérésedet, imáidat, és megajándé-
koz téged egy olyan fi úgyermekkel, aki népét a keresztény Istenhez 
vezeti majd.” Géza úgy megörült az álom után, hogy számos 
templomot épített Kárpát-medence szerte a „keresztény Isten” 
tiszteletére.

Amikor elérkezett az ezredik év, és Géza, majd István (967-1038) 
a kereszténység alapjait már lerakta Magyarországon, a magyar 
fejedelem koronát kért a maga számára II. Szilveszter pápától. 
Rómába induló küldöttségét az az Asztrik püspök, (Szent Adal-
bert tanítványa) vezette, akinek sírját nemrég találták meg a 
Kalocsán. A Szentatyához azonban ugyanabban az időben két 
nemzet, azaz a lengyelek és a magyarok küldöttsége érkezett 
meg a királyi diadémért. A pápának gondot jelentett, hogy me-
lyik nemzetnek ajándékozzon koronát. II. Szilveszter, a francia 
származású pápa bölcs és szent ember, korának kiemelkedő sze-
mélyisége volt. Dilemmáját álmában neki is Gábriel arkangyal 
oszlatta el, aki a Hartvik-legenda híradása szerint így szólt hozzá:

„Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában egy ed-
dig ismeretlen nemzet követei jönnek hozzád, akik tőled feje-
delmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi 
koronát követelnek. A koronát tehát, amelyet csináltattál, feje-
delmüknek eljuttatni ne habozzál, mert tudd meg, hogy az neki 
a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár.” 

Másnap tehát, amikor elsőként nemzetünk követe, Asztrik püs-
pök érkezett meg a pápához, a Szentatya döntése már megszüle-
tett, s a koronát így a magyaroknak adta. De ugyanakkor magá-
hoz rendelte mindkét nemzet követeit, intvén őket, hogy mivel 
itt az Úr rendelkezett, s ő csak végrehajtója eme rendelkezésnek, 
arra inti a két nemzet jelen lévő követeit, hogy „az Úristen ren-
delkezése miatt ne támadjon irigység vagy gyűlölködés, de még 
csak a szikrája sem a két nemzet, a lengyelek és a magyarok kö-

zött.” Lehet, hogy itt van valahol a lengyel-magyar testvériség-
nek a gyökere, hiszen mint a pápa szavaiból kihalljuk, az Úristen 
ügyében kereszteződtek útjaink.

Szent István megbízatása 
magyar földön
II. Rudolf császár (1552-1612), a kiemelkedő reneszánsz uralkodó 
prágai udvarába maga köré gyűjtötte Európa minden jeles tudó-
sát, köztük történetírókat is (mivel olyan tudós könyvtárat akart 
berendezni, ahol minden nemzet története olvasható). Magyar-
országról egy Berger Illés nevű történetírót hívott meg udvarába, 
akivel megíratta a magyarok történetét. Ez a derék szerzetes is 
felidézte a korona-adományozás esetét, kibővítve a Hartvik-féle 
változatot azzal, hogy Gábriel arkangyal meg is magyarázza a 
pápának, miért kell ezt a koronát az ismeretlen nép követeinek 
adnia: azért, mivel az ő királyuk lesz a Szent Kereszt legnagyobb 
védelmezője itt Európában, vagyis az akkori keresztény világban. 
II. Szilveszter, III. Ottó (908-1002) német-római császár bele-
egyezésével tehát a koronával együtt adott áldásába foglalva ezt 
a küldetésként kapott feladatot is átadta Szent István királynak. 
István király ettől kezdve keresztény királyként a kereszténység 
védelmezője (defensor Christianitatis) és Krisztus apostola, helynöke 
(vicarius Christi) lesz a magyar földön. Papként és királyként (rex et 
sacerdos) működik, akire magasztos vallásnevelő és hitvédelmező 
feladat hárul egyszerre. Az ehhez szükséges különleges kegyelmet 
pedig a királyi beavatáson keresztül a Teremtő Istentől kapta 
meg.

Szent István halálos ágyán mondta ki döntését, hogy a Szent Koronát – 
és ettől szent a mi Koronánk – visszaadja az Égieknek
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A Hősök terén álló oszlop tetején Gábriel arkangyal, a magyar 
Szent Koronát és az apostoli keresztet tartja kezében. A millen-
niumra hálaadásként épített emlékmű központjában a magyar-
ságnak átadott égi küldetés pillanata lett megörökítve. Az em-
lékhelyet építő eleink még tudták, kitől kaptuk küldetésünket és 
minek köszönhetjük ezer éves fennmaradásunkat: annak, hogy 
Isten akaratát teljesítve éltünk ezer éven keresztül azon a helyen, 
ahová Isten állított bennünket. S ezt az isteni akaratot épp Gáb-
riel arkangyal közvetítette felénk. (Ismert Pió atya mondása ar-
ról, hogy Magyarországnak van egy nagyhatalmú védőangyala 
a mennyországban, s milyen kár, hogy a magyarok nem folya-
modnak hozzá gyakrabban segítségül.) 
 
A magyar szakrális királyság
Hívő emberként tudjuk, hogy a legendáknak mindig van olyan 
igazságmagja, amelyet az aktuális jelennek szóló üzenetként is 
komolyan kell vennünk. A magyarsággal kapcsolatos égi jelekről 
szóló krónika-leírásokban két fontos dolog van elrejtve. Az egyik 
az a honfoglaló őseinkkel együtt Európába érkező keleti hagyo-
mány, amely hisz az uralkodó, sőt az uralkodóház Istentől rendelt 
kiválasztottságában. Ehhez a hithez pedig a nyugati, keresztény 
„istenkegyelmiség elve” társul, ami azt jelenti, hogy az uralkodót 
Isten kegyelme teszi képessé az Isten és ember közti közvetítő szerep 
betöltésére. (Minden földi hatalom „onnan felülről” származik.) 
E két dologban való hit az Árpád-házi uralkodók egész ideje 
során (sőt azon túlmenően is) a magyar társadalomfejlődés és 
államszerveződés meghatározó tényezőjévé vált. Az uralkodó te-
hát nemcsak népe kiválasztott vezetője, de testi-lelki értelemben 
vett védelmezője, Isten előtti közbenjárója is volt. A népet pedig a 
király alattvalójaként az teszi közösséggé, esetünkben magyarrá, 

hogy ők a magyar király népei. („Ki népei vagytok? /Szent István 
királyé.” – magyar népköltés.) Az uralkodó − a „Szentkirály”− 
hite, bölcsessége, lelki és katonai erényei úgy formálják alattvalóit, 
mint a családapai erényei gyermekei fejlődését. Nemcsak megvédi és 
felruházza övéit (vagyis fi zikailag gondoskodik róluk), de övéi az ő 
karakterisztikus tulajdonságait is átveszik, mintegy magukra öltik. 
Az Árpád-ház idején ez a szellemi örökség a Szentkirály jelle-
mét és mély hitét, ősi származástudatát és kereszténységet védő 
szerepét jelentette („propugnaculum”, „antimurale Christianita-
tis” – „védőbástya”, „a kereszténység védőfala”). A későbbi száza-
dok során ez az önazonosság még inkább elmélyül, kiszélesítik. 
Szent István utódai már teljes meggyőződéssel vallják és vállalják 
a magyarság hitvédelmi szerepét, olyannyira, hogy Kálmán ki-
rály krónikaírója már úgy beszél a magyarról, mint „a hit szabad 
akaratú bajnoka, akit a megismert igazság vállalásától a halál 
árnyéka sem tántoríthatna el többé.”

A magyar kereszténység egyedisége
Az Istentől tehát mi, magyarok az életen, a létezésen kívül egy 
sajátos, csak nekünk szóló feladatot, küldetést is kaptunk: Legye-
tek a Szent Kereszt őrzői! A korai középkorban nem beszélnek ke-
reszténységről, mert az azon kívüli életet egyszerűen a „nemlét”, 
a halál sötétségének kategóriájaként értelmezték. Mint ahogy a 
magyarság számára sem létezett különválasztott hit és külön-
választott nemzeti vagy politikai társadalom. A magyar keresz-
ténységet (és ez a lengyelre is érvényes) összehasonlítva az akkori 
európai keresztény társadalmakkal, éppen az az alapvető kü-
lönbség teszi sajátossá, hogy a nyugat-európai társadalmak vagy 
államok már egy kész állami-társadalmi struktúrába fogadták 
be a keresztény tanítást, amelyet csak használniuk kellett, egy 
kész államforma keretében. Ez az államforma a római jogra és 
görög-római kultúra alapjaira épül, s ebbe adaptálódik a keresz-
tény tanítás.

Magyarországon nem ez a helyzet. E térségben Szent István előtt 
nem léteztek számunkra kész állami struktúrák. Nálunk a ke-
reszténység a kezdetektől fogva kovászként járta át az államala-
pítás és társadalommá válás folyamatának minden részletét. Ne-
künk a kereszténység így az életünket jelentette, alternatív megoldás 
nélkül. István törvényei, fi ának, Imrének szánt Intelmei arról ta-
núskodnak, hogy a magyar királyság és a magyar Egyház ugyan-

Legyetek a 
Szent Kereszt őrzői!

István megkeresztelkedése – emlékmű Esztergomban
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azt az Istentől kapott célkitűzést követi fejlődésében.  El sem le-
hetett képzelni a kereszténységtől független ideológiát, eszmét, s 
e tekintetben István sem ismert kompromisszumot. Szelíden, de 
halálosan komolyan veszi a keresztről, a Szent Kereszt védelméről, 
azaz a megváltás titkának, a megváltás örömhírének befogadásáról, 
védelmezéséről és továbbadásáról szóló küldetést. Ez jól látható éle-
tének szinte minden mozzanatában, de leginkább abban, ahogy 
fölajánlja magát áldozatként Istennek, e cél megvalósításáért. Ez 
jelenti azt a hatalmas tanúságtevő erőt, István példájában, mely 
az egész korabeli világot bejárja. Szent Odiló (962-1049), a nyu-
gati szerzetességet megreformáló híres cluny-i bencés szerzetesek 
apátja írja egyik levelében Szent István királynak: „Istvánnak, 
Isten békességes szolgájának, a legkeresztényibb királynak. Hogy lel-
ketekben mekkora szenvedély árad isteni vallásunk tisztelete iránt, 
csaknem az egész világ hirdeti és magunk is tapasztaljuk.”

István nagyságát alázatossága is alátámasztja. Az, hogy egy per-
cig sem feledkezik meg arról, hogy Ő, önmagában csak egy 
gyönge, bűnös ember. Halálát megelőzően látja azt is, hogy 
minden összeomlik körülötte, amit felépített: mindenki szem-
befordul vele, s ő egyedül marad. Szent István a halálos ágyán 
olyan, mint Krisztus a kereszten, aki azt mondja: „Istenem, miért 
hagytál el engem?” Nincs már ember, akire bátran rábízhatná 
koronáját, trónját. Unokatestvére, Vazul orgyilkost küld be hoz-
zá éjszaka, hogy az ölje meg a királyt. Istvánt súlyos betegség is 

gyötri, kiszolgáltatott állapotában hónapokig nem tud leszállni 
az ágyáról. Prófétai módon tudja: ha meghal, lángba borul az 
ország. Azt az imát ismételgeti hát, amit II. Konrád császár ma-
gyarországi hadjárata előtt is imádkozott:

„Ha úgy tetszik neked, Mennynek Királynéja, és a magyar föld 
Védőasszonya, hogy ezt az örökös jogon rád bízott királyságot 
az ellenség feldúlja, és a Fiad hitét, melyet nemrég plántáltunk a 
szittya keblekbe, tüstént kitépje, kérlek ez ne az én mulasztásom 
miatt történjék, hanem a te végzésedre, de kérlek, új öröksége-
det szokott jóságoddal védd meg... Amit a pásztor bűne érdemel, 
azért ő maga lakoljon, de kíméld, kérlek, az ártatlan nyájat.”

Hogy micsoda alázattal párosult István király hatalmas hite, 
az ennek az imának a szavaiból is látható. René Grousset (1885-
1952), híres francia történész írta Szent Istvánról: „Uralkodása 
alatt, Magyarország új hivatása kezdődött el. Jóllehet eladdig a 
nyugat réme volt, attól kezdve annak legbiztosabb védőbástyája lesz. 
A kereszténység pajzsa lett, az ázsiai barbárság minden rohama el-
len.”

A Magyarok Nagyasszonyával 
és a magyar szentekkel 
Szent István halálos ágyán mondta ki döntését, hogy a Szent Ko-
ronát – és ettől szent a mi Koronánk – visszaadja az Égieknek. 
Legyen meg az Úr akarata, s a Szűzanyára, Magyarok Nagy-
asszonyára bízza a koronát. Jogi szempontból a király szava tör-
vény. Mi tehát törvényes módon lettünk Mária országává. De 
Szent István egyben a Szűzanyára bízza annak a küldetésnek 
a beteljesítését, amit a pápa közvetítésével Istentől kapott. „Én 
gyönge voltam, nem tudtam többet tenni, de a Szűzanya, a Ma-
gyarok Nagyasszonya majd gondoskodik a folytatásról.” Gábriel 
arkangyal mellett tehát, Szent István kérésére, végrendelkezésére 
ettől kezdve Asszonyunk, Szűz Mária is mellettünk áll, vagyis 
küldetésünk véghezvitelét, a kereszténység védelmezésének fel-
adatát a Szűzanya oltalma alatt, vele közösségben folytathattuk.

Árpád-házi szentjeink (azok is, akik nincsenek szentté avatva) 
mindannyian különleges küldetéssel rendelkeznek, egy olyan 
karizmával, amely által meghatározó részévé, fontos alapkövévé 

Nekünk a kereszténység így az 
életünket jelentette, alternatív 
megoldás nélkül.

Első szent királyunk műve maradandó
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lesznek a keresztény magyar nemzetnek és a keresztény magyar 
állam építésének. Ha megnézzük egy-egy magyar szentünk éle-
tét, akkor azt látjuk, hogy mindegyikük életében megtalálható 
egy isteni küldetés-mag, egy sajátos üzenet, amely körül kibon-
takozik életszentségük. Egyúttal ezen keresztül nyilvánul ki Is-
tennek a magyar nemzet, a magyarság számára adott különleges 
üzenete is. Magyar szentjeink tehát kezdettől fogva útjelzőként 
mutatják, milyen irányba is kell továbbmennünk az üdvösséghez 
vezető úton. István halála után folytatódik e súlyos örökségnek, 
küldetésünknek beteljesítése.

Az utódnak, Szent Imrének (1007-1038) és az utódoknak, azaz 
nekünk mindnyájunknak szánt Intelmek első fejezete erről így 
szól: „Legyél védelmezője a keresztény hitnek.” S Árpád-házi ki-
rályaink (néhány kilengéstől eltekintve) valóban ugyanebben a 
szellemben élik meg a maguk királyságát. Sorozatban majdnem 
mindegyikük − még Károly Róbertnél (1288-1342) és Nagy La-
jos (1326-1382)  királynál is megvan ez a mozzanat − fölajánlja 
életét Istennek áldozatul a népért. Királyságukat nem uralko-
dásként, hanem szolgálatként élték meg és fogadták el Istentől. 
Szent István felajánlása óta ugyanakkor a király is alárendeltje a 
Szent Koronának, ugyanolyan tagja a nemzetnek, mint az alatt-
valói, hisz a Szent Korona nem a királyé, hanem az Égiek tulaj-
donává vált.

Ha a középkori magyarságról beszélünk, tudni kell, hogy Ist-
ván király számtalan más nemzet fi ait is befogadja, s otthont 
ad számukra itt, a Kárpát-medencében. Hisz maga mondta In-
telmeiben, hogy „az egy nyelvű és egyszokású ország gyönge és 
esendő”. Nemcsak befogad más népeket, de mindegyikre kiter-
jeszti a Szent Korona oltalmazó, védelmező szerepét. Így a ma-
gyar király alattvalójaként ők is a Szent Korona népévé válnak, s 
ilyen értelemben mindenféle beolvasztási kísérlet nélkül lesznek 
a magyarokkal egyenjogú és egyenrangú honfi társainkká, s ré-
szesülnek a magyarság küldetésének teljesítésében is.

Isten tehát nem csak feladatot, küldetést adott a nemzetünknek, 
hanem az első perctől kezdve megadta a Szentlélek vezetését is 
az országépítéshez. István király irgalmaz a rá merénylőt küldő, 
gyilkossági kísérletbe esett Vazulnak. (István törvényeiben, ko-
rában egyedülálló módon, nem szerepel a halálbüntetés!) Nem 
végezteti ki őt, hanem alkalmatlanná teszi a királyságra (mert-
hogy egy gyilkos azért mégse legyen az ország királya). A gyer-
mekeit (Andrást, Bélát, Leventét) azonban ő maga menekíti biz-
tonságos helyre: nem Bizáncba, nem Rómába, nem a frankokhoz, 
hanem Lengyelországba. Innét hazatérve ők folytatják Szent Ist-
ván király művét. Nagy Árpád-házi királyaink, és velük magyar 
szentjeink csodálatos sorozata tehát Vazul magjából származik. 
Mindez az isteni irgalomnak, illetve István irgalmasságának kö-
szönhető.  (Folytatjuk.)

A király fölajánlja életét Isten-
nek áldozatul a népért.

Halálosan komolyan veszi a 
Szent Kereszt védelméről, a 
megváltás titkának befogadá-
sáról és továbbadásáról szóló 
küldetést.
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A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, 
amelynek plébánosa vagy Csepel-Király-
erdőn, a Székesfehérvári Egyházmegyéhez 
tartozik. Itt találkoztunk. Kedves atya, Té-
ged hogyan szólított meg Isten?
– A hetvenes években, negyvenegynehány 
évesen barátaimmal munka után rendsze-
resen összejárva, imádkozva azt tervez-
gettük, hogy egy szerzetesi életközösséget 
hozunk létre. Imádkoztunk, lelkigyakorla-
tokra jártunk. Kiosztottuk egymás között 
a feladatokat, engem a kántori szolgálattal 
bíztak meg, így zongora-tanulmányokat 
folytattam két éven át, és Szegedre jár-
tam kántorképzőbe.  1982-ben Zsámbék-
ra érkeztünk lelkigyakorlatra, mely egy 
premontrei atya miséjével kezdődött, aki 
a szentmise közben sok hibát ejtett. Mi-
közben ezen méltatlankodtam magam-
ban, halk férfi  bariton hang szólított meg 
a szívemben: „Jöjj, és csináld te!”

A következő reggelre szilárd elhatározássá 
érett bennem, hogy pap leszek.  1982-től 
négy boldog évet töltöttem a székesfehér-
vári szemináriumban. 1986-ban Szakos 
Gyula székesfehérvári megyéspüspök úr 
szentelt pappá.

Hogyan találkoztál a Megújulással?
– Már a szeminárium előtt kapcsolatba ke-
rültem velük az  Emmánuel Közösség által, 
akikhez a mai napig szoros szálak fűznek. 
Egy alkalommal egy paptársam megkér-
dezte tőlem: „Ágoston, kik ezek a kariz-
matikusok?” – „Ők azok, akik találkoztak 
az élő Jézussal” – válaszoltam. A Szentlé-
lek-keresztség központi mozzanata ennek, 
amely  megegyezik a Kornéliusz házában 
történt Lélekáradással. A Szentlélekben 
mondott ima hatalmas erő, és minden 
odaszánt imádkozóban megjelennek a  
Szentlélek által a karizmatikus ajándékok.

 Mi volt Isten szándéka az elmúlt században 
létrejövő karizmatikus mozgalommal?
– Szüksége volt a karizmatikus megúju-
lásra az Egyháznak, mert száraz lett, és 
tűzre volt szüksége. A betartandó száraz 
formaságokon túl ismét meg kell jelenjen 
az Egyházban az öröm. Szörnyű látni a 
szentmisén azokat, akik Krisztus világot 
üdvözítő, győzelmes áldozatának meg-
jelenítésén faarccal, közönyösen, vagy 
keserű képpel ülnek a padokban. Fel kell 
ragyogjon bennünk  az öröm, a hála, Jézus 
győzelmének fénye.  Csak így lehetünk hi-
telesek és vonzóak. XXIII. János pápáról 
tudjuk, hogy minden reggel a szentmiséje 
végén kérte Istentől az örömet, a humort. 
Szentelésem óta én is kérem ezt Istentől 
naponta, és megtapasztalom ennek gyü-
mölcseit. Nagyon fontos, hogy az öröm 
emberei legyünk.
A karizmatikus megújulás immár az Egy-
ház életének elfogadott, szerves része. Eb-
ben nagy szerepe volt pápáink, köztük II. 
János Pál biztató, lelkesítő támogatásának. 
A magyarországi országos találkozókra 

például  rendszeresen kaptunk tőle apos-
toli, biztató sorokat.
  
Három éven át harminchárom szentmisét 
mutattunk be az ország sok templomában 
a daganatos betegségek gyógyszerének 
megtalálásáért, és a betegek gyógyulásá-
ért. Ezeken jelentős számban történtek 
gyógyulások. Ez idő alatt találták meg 
kutatók a méhnyak-rák kórokozóját, és 
fejlesztették ki a védőoltás és a gyógyszer 
hatóanyagát.

Milyen terveid, vágyaid vannak?
– Sokat foglalkoztam Boldog IV. Károly ki-
rály életével. Szentéletű király, katona, apa 
és férj volt. Sok dokumentumom van róla, 
rengeteg fénykép. Nagyon szeretném, ha 
a templomunk kapna boldog IV. Károly 
ereklyéiből.
 
Medjugorjébe nagyon szeretnék idén is el-
menni zarándokokkal, eddig huszonkét-
szer voltam ott; a Szűzanya kérése szerint, 
ha voltál Medjugorjében, legközelebb vi-
gyél magaddal új zarándokokat.

Négy testvérem közül hárman élnek még, 
és bensőséges testvéri kapcsolatban va-
gyunk, családfakutatást kezdtem, ezt is 
folytatni szeretném. Szeretek utazni, írói 
ambicióim is voltak, de az idő hiánya ezt 
eddig gátolta.

Ullrich Ágoston 
atyával beszélget Kiss Zoltán

Papjaink

„Ágoston, kik ezek 
a karizmatikusok?”
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Esély az Egyház és az egész világ számára 
– így nevezete a katolikus karizmatikus 
megújulást Boldog VI. Pál pápa annak 
1975-ben, Rómában tartott harmadik 
nemzetközi kongresszusán. A karizma-
tikus megújulás 1967-től kezdve viharos 
gyorsasággal terjedt el a világegyházban, 
ma is a legnagyobb létszámú és legerőtelje-
sebb katolikus megújulási áramlat. Nevét 
a Szentlélek ajándékának és kegyelmi ado-
mányainak – khariszma – megtapasztalá-
sáról kapta. Becslések szerint az elmúlt kö-
zel ötven évben kétszázmillió hívő életére 
volt meghatározó hatással. Mivel tagjai és 
közösségei intenzíven evangelizálnak, ez a 
szám naponta gyarapszik friss megtérők-
kel is.  Magyarországon több mint száz, 
egymáshoz lazán kapcsolódó közösség 
tartozik ide, amelyek a Kárpát-medence 
magyarlakta területein mindenütt meg-
található karizmatikus közösségekhez is 
kapcsolódnak. A megújulás jelentőségét 
nehéz lenne túlbecsülni a mai Egyházban. 
Ez akkor is így van, ha az egyházi nyil-
vánosságában nagyon gyengén jelenik 
meg, míg összehasonlíthatatlanul kisebb 
létszámú, de jól menedzselt közösségek és 
mozgalmak sokkal nagyobb ismertséggel 
és érdekérvényesítő erővel bírnak. Bár a 
karizmatikus megújulást a „mozgalmak”, 
„lelkiségek”, illetve az „új közösségek” 
közé szokás sorolni, vezetői ódzkodnak 
ezektől a kategóriáktól, mégpedig azért, 

„Esély az Egyház és az 
egész világ számára”

„Manapság az Egyház forrong és a jövő útját keresi. A Zsinat óta újabb és újabb hullá-
mokban tér vissza a kérdés: vajon hogyan válaszolhat az Egyház a kor kihívásaira úgy, 
hogy közben hűséges maradjon eredeti küldetéséhez és tanításához… Ebből a dilemmá-
ból kiutat kínál a karizmatikus megújulás tapasztalata, amely a tanításbeli ortodoxia és a 
pasztorális progresszió egységét mutatja fel a Szentlélek új befogadásának erejében!”

mert annak hivatását mindezeknél egye-
temesebbnek érzik. A Szentlélek pünkös-
di kiáradásának személyes és közösségi 
megtapasztalása – mint a karizmatiku-
sok alapvető tapasztalata – egy mindent 
átfogó vízióhoz vezet az egyén, a család, 
az Egyház és a társadalom egészének lelki 
megújulását célozva. A mindennapokban 
ez a tapasztalat és vízió egy spirituálisan és 
erkölcsileg igényes, erőteljesen bibliai ala-
pozású, közösségi és tanúságtevő keresz-
tény életforma kialakítására irányul. Egy 
olyan egyházias életforma kialakítására, 
amelynek középpontjában az élő Istennel 
való kapcsolat áll.

Üdvösségtörténeti 
távlatok
Jómagam, aki 1990 óta felnőtt életem 
nagyobb részét a katolikus karizmatikus 
megújulás közegében éltem le, mostaná-
ban sokat gondolkodom VI. Pál fent idé-
zett mondatán, amely a megújulást már 
ott, a kezdet kezdetén üdvösségtörténeti 
összefüggésbe helyezte. Pontosan úgy, 
ahogy a karizmatikus megújulás veze-
tői mindig is refl ektáltak az általuk átélt 
eseményekre. A világszerte megtapasztalt 
Lélek-áradás válasz volt számukra arra az 
imádságra, amelyet XIII. Leó pápa mon-
dott el a XX. század első napján a Szent-
léleknek ajánlva az új évszázadot, illetve 
amellyel Boldog XXIII. János megnyitotta 

a II. Vatikáni Zsinatot, egy „új Pünkösd” 
eljöveteléért könyörögve. Világos volt szá-
mukra, hogy amit a Szentlélek a II. Vatikáni 
Zsinaton megmutatott a tanítás szintjén, azt 
a Zsinat lezárása után két évvel útjára indu-
ló karizmatikus megújulás számos elemében 
megtapasztalta és átélte a gyakorlatban. A 
legkülönfélébb mozgalmak, egyházi kez-
deményezések és új közösségek résztvevői 
persze szintén beszámolnak erről a jelen-
ségről, tanúságot téve a Szentlélek sokrétű 
munkájáról.

A karizmatikus megújulás számára a Zsi-
nat jelentősége mindig az Egyház közössé-
gi és missziós természetének újrafelfedezé-
sében állt, a megújuló Szentlélek-teológia 
összefüggésében. A megújulás abszolút a 
„bázison” született, jellemzően világi hí-
vők kis imacsoportjaiban, sokszor öku-
menikus környezetben. A zsinati tanítás 
Szent Pálra hivatkozva megállapítja, hogy 
a Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét 

VI. Pál és a karizmatikus megújulás vezetői 
1975-ben Rómában
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„a hívők minden fokozata között”, ame-
lyekkel „alkalmassá és készségessé teszi 
őket különféle munkák és feladatok válla-
lására az Egyház megújhodása és tovább-
építése érdekében” (LG 12). Az Egyház 
minden megkeresztelt tagjának egyenlő a 
méltósága (vö. LG 32), hiszen mindany-
nyian Isten gyermekei, sőt Jézus Krisz-
tus tanítványai és apostolai, osztozva az 
ő papi, prófétai és királyi küldetésében. 
A karizmatikus közösségekben megújult 
hívők számára maga Szentlélek tette egé-
szen bensőségessé ezt az identitást. A Lé-
lek megtapasztalásának örömében pedig 
az evangélium természetes továbbadóivá 
váltak: tömeges „bevetésük” a Gondvi-
selés hatalmas fegyverténye volt a ’60-as 
’70-es évek rohamosan elvallástalano-
dó társadalmaiban, amikor az Egyház-
nak egyébként a Zsinat utáni belső krízis 
megrázkódtatásait is el kellett viselnie. A 
Szentlélek ajándékaival megáldott hívők 
nagy lelkesedéssel vetették magukat a leg-
különfélébb szolgálatokba – imacsoportok 
szervezésébe és vezetésébe, lelkigondozói 
tevékenységbe, zenei szolgálatokba – ame-
lyek az evangelizáció befogadó, közösségi 
hátterét is biztosították.

Az „új Pünkösd” megtapasztalása ter-
mészetesen hozta magával az Apostolok 
Cselekedetei egyházképének, mint örök 
eszménynek a felemelkedését. Annál is 
inkább, mivel a Lélek új kiáradásáért el-
mondott első imádságok célja is egy olyan 
megújulás volt, amely az ősegyház valósá-
gát jeleníti meg. És valóban: ahogy az első 
pünkösdöt követően Jeruzsálemben azon-

nal megjelent az evangelizáció, a dicsőítés, 
a karizmák megtapasztalásának és hasz-
nálatának jelensége, az Írások mély meg-
értésének ajándéka, valamint a rendkívül 
intenzív közösségi élet, nos, mindezek a 
karizmatikus megújulásnak is kezdettől 
fogva alapvető jellemzői voltak. Telje-
sen világos előttünk, ha a zsinati szöve-
geket, vagy VI. Pál és Szent II. János Pál 
pápa missziós enciklikáit olvassuk, hogy a 
„nagy” Egyház is az Apostolok Cselekede-
teit állítja elénk a hiteles lelki és pasztorális 
megújulás példájaként. Vagyis a megfele-
lés ismét nagyon látványos, de a gyakorlat-
ban számos kérdés felmerült.

Amikor a karizmatikus megújulás kö-
zösségei gombamód kezdetek szaporodni 
világszerte, sok helyen feszültség keletke-
zett a helyi plébániák és az új, zömében 
laikusok által vezetett karizmatikus ima-
csoportok között. Míg a péteri szolgálat 
hordozói egyértelműen üdvözölték a meg-
újulás születését és kibontakozását – amely 
jelentős részben Szent II. János Pál pápa 
hosszú pontifi kátusának idejére esett – sok 
pap gyanakodva fi gyelte a fejleményeket. 
Nem tudták elképzelni, hogy ez az alul-
ról induló mozgás, amely jelentős részben 
laikus vezetők irányítása alatt áll, meg-
felelően egyházias lehet. Való igaz, hogy 
mindig voltak a karizmatikus megújulás 
tagjai és vezetői között olyanok, akik – fő-
leg megfelelő emberi érettség híján – ne-
hezen működtek együtt a hierarchiával. A 
jellemző azonban nem ez, hanem éppen 
az ellenkezője! Az elmúlt csaknem fél évszá-
zadban világossá vált, hogy az a karizmati-

kus megújulás, amely a Lélek ihletésére a leg-
spontánabb módon jött létre, kimondottan 
egyházhű és egyházias jelenség.

Keskeny úton – a Lélek 
örömében
A megújulás köreiben ismét bebizonyoso-
dott, hogy az egyéni megtérésre és imád-
ságra vezető Szentlélek egyben az Igaz-
ság Lelke, a kinyilatkoztatás Lelke is, aki 
krisztusi közösséget teremt, és mindenkit 
az Egyház nagy közösségébe hív. A kato-
likus karizmatikus megújulásban részt-
vevők számára megnyílt az Egyház titka: 
a papokat, püspököket, különösen Péter 
utódát különleges tisztelet övezi a köreik-
ben. A megújulás gyakorlatát szemlélve 
megdőlni látszik az a tézis, hogy a világiak 
aktivitása vagy „öntudatra ébredése” au-
tomatikusan hierarchia-ellenességhez ve-
zet. A világi jelleg mellett a megújulásban 
kezdettől fogva meghatározó volt a benne 
részt vevő papok tevékenysége, akiknek 
szolgálatát mindig nagy örömmel fogad-
ták közösségeikben.

A karizmatikusok újra felfedezték a szent-
ségek életadó erejét, amely a feltámadott 
Jézus Krisztus életében részesíti őket. A 
szentmisében nagy örömmel fogadják Jé-
zus megjelenését, gyakran gyónnak, és le-
hetőleg minden alkalommal áldoznak. A 
Szentírás, és annak szíve, az evangélium 
megelevenedett a számukra.  Jézus Krisz-
tusba vetett hitüket úgy élik meg, mint 
„életet a halálból” – annál is inkább, mivel 
sok közöttük a felnőttkori megtérő. Övék 
lett az imádság és a dicsőítés ajándéka, a 

Az elmúlt csaknem fél évszá-
zadban világossá vált, hogy 
a karizmatikus megújulás 
kimondottan egyházhű és 
egyházias jelenség.

II. János Pál is mindig bátorította a karizmatikus megújulást. 
Találkozó Rómában, 1982-ben



Megújulás a Szentlélekben
20

2015. I-II. szám

régi formák megújítása mellett egészen új 
kifejezésmódokkal. Különösen nagy becs-
ben tartják az Egyház tanítását, amelynek 
bibliai alapjait, s az alapvető evangélium-
mal való összefüggéseit világosan érzé-
kelik. Régebben talán joggal érhette az a 
vád a karizmatikusokat, hogy túlzottan 
érzelmi beállítottságúak, és járatlanok a 
teológiában. Mára ez a helyzet sokat vál-
tozott. Nagy számban végeztek közülük 
teológiát, nem kevesen szolgálnak közü-
lük hitoktatóként, lelkipásztori kisegítő-
ként, állandó diakónusként. A megújulás 
komoly és világszerte ismert teológusokat 
is felmutathat, mint Raniero Cantalames-
sa, Ralph Martin, és Heribert Mühlen.  A 
globális Nyugaton megcsappant papi 
utánpótlás nagy részét is ők adják. A sze-
mináriumokban tanuló fi atalok jelentős 
része olyan nagycsaládokból származik, 
ahol a szülők a karizmatikus megújulás-
hoz tartoznak.

Igen: divat közöttük a nagycsalád is. A ka-
rizmatikusok nem sürgetik az Egyházat, 
hogy engedje meg a mesterséges fogam-
zásgátlás bevezetését. Az új életet, a gyer-
meket nem veszélyforrásnak, hanem Isten 
áldásának tekintik. Sok ponton érintkez-
nek az életvédő- és családmozgalmakkal. 
Miközben számos karakteres női vezető 
tevékenykedik a köreikben, nem szorgal-
mazzák a nők pappá szentelését. Jellemző, 
hogy akinek érvényes egyházi házassága 
van, de házastársa elhagyta, vagy külön él 

tőle, nem létesít új párkapcsolatot. Inkább 
egyedül marad, és gyermekei nevelésének, 
vagy a különféle szolgálatoknak szenteli 
önmagát. Inkább, minthogy házasságon 
kívüli testi kapcsolatot létesítve elveszítse 
legdrágább kincsét: az Úr Jézus Krisztus-
sal való kegyelmi kapcsolatát, amely az 
Eucharisztia vételében nyilvánul meg. Fia-
talokból álló közösségeikre jellemző, hogy 
az Egyház sokat kritizált, de ma is érvény-
ben lévő tanítását megtartva nem élnek 
szexuális életet házasság előtt. Ezt a fi ata-
lok is a megtérés alapvető kritériumának 
tartják, a hiteles keresztény élet egyik csal-
hatatlan fokmérőjének. A karizmatikus 
megújulás tagjai tudják, hogy Jézus Krisz-
tus a keskeny útra, küzdelmes életre hív-
ta meg őket, s egyáltalán nem arra, hogy 
sodródjanak a kor uralkodó kultúrájával. 
Ugyanakkor azt is tudják, s amint mond-
tam, alapvető tapasztalatuk, hogy Isten 
mérhetetlen kegyelemmel árasztja el őket 
a Szentlélekben, ami bőségesen elegen-
dő erőt ad az élet valamennyi kihívásával 
szemben. Az így felfogott kereszténység az 
Istenben megélt örömteli emberi élet lehe-
tőségéről szól.

Miféle esély?
A karizmatikus megújulás „esély az Egy-
ház és az egész világ számára”. Éveken 
keresztül úgy gondoltam, hogy ez a meg-
állapítás elsősorban a megújulás misszi-
ós erejére vonatkozik. Ma azonban úgy 
érzem, hogy sokkal többről van szó: a 

megújulás az egész Egyház számára látható 
prófétai jel.  Manapság az Egyház forrong 
és a jövő útját keresi. A legkülönbözőbb 
áramlatok próbálják érvényesíteni be-
folyásukat. Olyan egyházi környezetben 
élünk, ahol a katolikus tanítás alapvető 
elemei kérdőjeleződnek meg (nem egyszer 
a „nagyobb szeretet”, a „nagyobb irgalom” 
nevében). Bár a probléma régebbi keletű, 
a Zsinat óta újabb és újabb hullámokban 
tér vissza a kérdés: vajon hogyan válaszol-
hat az Egyház a kor kihívásaira úgy, hogy 
közben hűséges maradjon eredeti küldeté-
séhez és tanításához.

Az újítók szerint a megújulás nem való-
sítható meg anélkül, hogy túl ne lépnénk 
néhány „elavult” tanításon, főként morális 
teológia, a szexuális erkölcs, illetve a szent-
ségek kiszolgáltatásának gyakorlatát ille-
tően. Szerintük a II. Vatikáni Zsinat alap-
vető változást hozott a katolikus teológia 
addigi merev és kirekesztő szemléletével 
szemben, amit most „zsinati szellemben” 
kell érvényre juttatni. Ezt az értelmezést 
nevezte XVI. Benedek pápa kritikusan a 
„szakítás és törés” hermeneutikájának. 

A konzervatív oldal mindezt egyszerűen 
árulásnak és a világ előtti behódolásnak 
tekinti. Vannak, akik magát a II. Vati-
káni Zsinat tanítását is kritika alá veszik, 
mintha az Egyház azóta egyfajta illegitim 
állapotban élne. Bizonyos Egyházon belü-
li tradicionalista körök múltba fordulása 
odáig terjed, hogy a hiteles tanítás megőr-
zésének követelményét összekötik a zsinat 
előtti liturgikus és pasztorális gyakorlat 
visszaállításának igényével. Mindez egy 
olyan kulturális szakadékot hozna létre az 
Egyház és a mai világ között, amely szin-
tén túlélését veszélyeztetné, s visszalökné 
egy olyan klerikalizmus állapotába, ame-
lyet éppen a helyesen értelmezett zsinati 
szellem érvényre juttatásával lehetett meg-
haladni.

Ebből a dilemmából kiutat kínál a kariz-
matikus megújulás tapasztalata, amely a 
tanításbeli ortodoxia és a pasztorális prog-
resszió egységét mutatja fel a Szentlélek új 
befogadásának erejében! A megoldást tehát 
a megtérésre és újjászületésre hívó evangé-
lium hirdetése, a hitletétemény teljességé-
nek megőrzése jelenti, átfogó spirituális és 

Egy eljövendő missziós korszak sikere éppen abban állhat, hogy egymásra találnak-e 
az Egyházban a hierarchia, és a lélektől ihletett megújulási áramlatok képviselői
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ennek az alternatívának az elemei a Lé-
lek mindent átfogó munkáján keresztül 
jelen vannak az egyházi élet különböző 
dimenzióiban, messze a megújulás „moz-
galmi” keretein túl is. Az elmúlt évtizedek 
számos tanítóhivatali megnyilatkozása, 
különösen a Redemptoris Missio enciklika 

pasztorális megújulás keretében. Minden-
nek hátterében a II. Vatikáni Zsinat he-
lyes értelmezése áll – XVI. Benedek pápa 
kifejezésével – a hagyománnyal való „sza-
kítás és törés” hermeneutikájával szemben 
a „megújulás és reform” hermeneutikája. 
Ez azt jelenti, hogy a Zsinat tanítását a 
katolikus hagyomány egészébe ágyazva ér-
telmezzük, feltárva az ősforrással, az evan-
géliummal való kapcsolatát, úgy, ahogy en-
nek legjobb példájaként mindez a Katolikus 
Egyház Katekizmusában tükröződik.

Ragaszkodnunk kell tehát az evangélium 
őseredeti, bibliai üzenetéhez, amelynek új 
életre szülő ereje éppen csorbítatlan iste-
ni igazságában áll. És közben nem kell 
lemondanunk a Zsinat Lélek által inspi-
rált újdonságairól sem: megújult közösségi 
létmódunkról, a világ felé való fi gyelmes, 
szolgálatkész és szeretetteljes odafordu-
lásunk frissességéről, a feltétel nélküli is-
teni szeretet bemutatásáról, a befogadás 
attitűdjéről, az inkulturáció és a megújult 
kommunikáció követelményeiről… Aho-
gyan mindez a karizmatikus közösségek-
ben szerte a világon napról napra megva-
lósul!  Méghozzá úgy, hogy az elfogadás és 
a befogadás gyakorlása közben nem feled-
keznek meg az evangélium hirdetéséről és 
a megtérésre hívásról sem. Mert az irgalom 
és az igazság Isten országában nem egy-
mást kizáró, hanem összetartozó fogal-
mak. Vajon miféle irgalom működhetne 
ott, ahol az Igazság Lelke nem tárja fel az 
ember irgalomra szoruló állapotát, s va-
jon miféle megbocsátásról beszélhetnénk 
ott, ahol nincsenek megbocsátásra szoru-
ló bűnösök? Ráadásul Jézus szava szerint 
(amelynek igazáról a karizmatikusok tö-
megei világszerte tanúskodnak) éppen a 

Fiúban feltáruló „igazság tesz szabaddá” 
bennünket (vö. Jn 8,32.36)!

Tragikus hiba lenne tehát, ha azt gondol-
nánk: a világot úgy kellene magunkhoz 
édesgetni, hogy egy „leszállított árú” evan-
géliumot kezdünk hirdetni. Mint a keres-
kedők, akik azt hiszik, 
hogy portékájukra így 
nagyobb lesz a keres-
let. Ez nyílt beismerése 
lenne annak, hogy az 
Egyház eddig egy utó-
piát hirdetetett, hiszen 
mindaz a magas rendű 
evangéliumi erkölcsi-
ség, amit kétezer év óta 
képvisel, végső soron 
megvalósíthatatlan, és 
szükségtelen az örök élet 
elérésének szempont-
jából. Ezzel nem csupán a valódi evan-
gélium felszabadító és üdvözítő erejétől 
fosztanánk meg a kívülállókat, de az a leg-
elkötelezettebb réteg kerülne kellemetlen 
helyzetbe, amely átment a megtérés katar-
zisán, és tudja, hogy a Jézus Krisztus által 
felajánlott új élet – amelyre az Egyház hív 
meg bennünket – valóságos, élhető, boldo-
gító, és üdvösségre vezet.

Egyház és megújulás
A megújulás nyilván nem áll fölötte annak 
az Egyháznak, amelyben küldetését vég-
zi. Őszinte tiszteletre és engedelmességre 
törekszik pásztorai felé, s nagyra értékeli 
a katolikus Egyház kegyelmi teljességét, 
amelynek része, és amelyből táplálkozik. 
Ugyanakkor mindez nem menti fel a fe-
lelősség alól, hogy bátran megjelenítse azt 
az alternatívát, amelyet a Szentlélek ben-
ne jelszerűen felmutat. Természetesen 

tanítása hihetetlen mozgósító és eligazító 
erővel bírt a karizmatikusok számára. Az 
új evangelizáció programját közösségeik 
olyannyira magukénak érezték, hogy meg-
valósításába az elmúlt évtizedekben min-
den erejüket beleadták. Az egyházmegyék 
evangelizációs erőfeszítései, a plébániákon 
is erősödő imádságos és missziós törekvé-
sek, számos új közösség és mozgalom tevé-
kenysége mind a hiteles megújulás irányá-
ba mutat. Egy eljövendő missziós korszak 
sikere éppen abban állhat, hogy egymásra 
találnak-e az Egyházban a hierarchia, és 
a Lélektől ihletett megújulási áramlatok 
képviselői.

Kunszabó Zoltán

„Jöjj Egység és szeretet Lelke!
Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád! 
Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a 
karizmákat, amelyeket nekünk ajándékoztál.” 
– II. János Pál pápa imája a Szent Péter téren, 
1998-ban, Pünkösd vigíliáján

Dr. Ralph Martin, a megújulás egyik „alapító 
atyja”, napjaink egyik elismert teológusa
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 „Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár 
a pápa a Megújulástól.  
Az első: megtérés Jézus szeretetéhez, mert 
ez átalakítja a keresztények életét, és Isten 
szeretetének tanúságtevőjévé teszi őket.  
Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a 
keresztények élete tanúságtétel legyen, és 
a Szentlélek segít minket, hogy koherens 
módon élve az Evangéliumot, eljussunk az 
életszentségre.   
Azt várom mindannyiótoktól, hogy osz-
szátok meg a Szentlélekben való kereszt-
ség kegyelmét mindenkivel az Egyházban. 
(Ezt a kifejezést használja az ApCsel 1,5.)  
Azt várom tőletek, hogy evangelizáljatok 
Isten Igéjével, és hirdessétek, hogy Jézus él, 
és minden embert szeret! 
Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúsá-
got a spirituális ökumenizmusról, amely 
megvalósulhat köztetek és más egyházak, 
keresztény közösségek között, akik hisz-
nek Jézusban, mint Úrban és Megváltó-
ban.   

Igen fontos, ahhoz, hogy Jézus nevében 
evangelizálhassatok, hogy megmaradjunk 
a szeretet egységében, melyre Jézus hív 
minket minden emberért, hogy megma-
radjunk a Szentlélekért való imában, hogy 
Ő adja meg ezt az egységet. Ne felejtsétek 
el, hogy a karizmatikus megújulás termé-
szete szerint ökumenikus. A karizmatikus 
megújulás örvend azon, amit a Lélek más 
egyházakban művel.
Legyetek közel a szegényekhez, az éhezők-
höz, hogy érinthessétek bennük Jézus tes-
tét! Kérlek!  
Keressétek a megújulás egységét, mert az 
egység a Szentlélektől való, a Szenthárom-
ság egységéből születik.  Honnan való a 
szakadás?   A Sátántól.   Meneküljetek a 
belső harcoktól! Ne forduljon elő közöt-
tünk!  
Testvérek, jegyezzetek meg, imádjátok az 
Istent, ez az alap!  Istent imádni, töreked-
ni az életszentség újdonságára a Szent-
lélekben! Legyetek a Lélek ajándékainak 

Mit vár a pápa a 
Megújulástól?

részlet Ferenc pápa beszédéből 
a római karizmatikus-találkozón: 
Róma, Olimpiai Stadion, 
2014. június 1.

kiárasztói, szétosztói! Kerüljétek el a túl-
szervezés veszélyét.   
Menjetek ki az utcákra, hirdetni az evan-
géliumot! Jegyezzétek meg, hogy az Egy-
ház Pünkösd reggelén akkor született 
meg, amikor kilépett a zárt ajtók mögül. 
Legyetek közel a szegényekhez, érintsé-
tek testükben Jézus sebeit. Vezessen ben-
neteket a Szentlélek szabadsága! Nagyon 
kérlek, ne zárjátok kalitkába a Szentlelket! 
Szabadsággal éljetek!  
Keressétek a megújulás egységét, mert az 
egység forrása a Szentháromság!  
S mindannyiótokat, a világ minden kariz-
matikusát várom, hogy 2017 Pünkösdjén 
ünnepeljen együtt a pápával a Szent Péter 
téren! Köszönöm.”

Ferenc pápa képe 
a római Olimpiai Stadion kivetítőjén

Egységben: a Megújulás tekintélyes vezetői a színpadon
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ságtételén keresztül mégis elért engem, s 
életemet felnőtt megtérőként átadtam az 
Úr Jézusnak.
A katolikus Egyházat, amelyhez gyer-
mekkeresztségem révén tartoztam, mély 
megfontolás után tudatos döntéssel vá-
lasztottam. Nagy lelkesedéssel vetettem 
magam a közösségi életbe az Emmausz 
Közösség városmajori csoportjában. 1991-
ben az ELTE magyar-történelem szakán 
szereztem diplomát, majd a Magyar Rádió 
Irodalmi Osztályának szerkesztője lettem. 
Később az Új Ember belső munkatársa-
ként dolgoztam. Közben kiscsoportvezető 
lettem, és egyre többször tartottam bib-

liai tanításokat. 1993-ban megnősültem, 
feleségem Kunszabóné Pataki Anna, akit 
szintén közösségünkben ismertem meg.
1994-ben úgy döntöttem, hogy Isten hí-
vását követve életemet teljesen az evange-
lizáció szogálatába állítom. Barátaimmal 
ebben az évben létrehoztuk a Lélek és Élet 
Alapítványt, amely kezdetben keresztény 
könyvek kiadásával foglalkozott. Az el-
következő időszak családi szempontból is 
mozgalmas volt: hét év négy hónap alatt 
öt gyermekünk született, és ötször költöz-
tünk. Ugyanebben az időben, 1996-ban 
született meg az Új Jeruzsálem Közösség, 
amelynek alapító vezetője vagyok. A kö-
zösség létrejöttében alapvető jelentősége 
volt az 1996 márciusában Ménfőcsa-
nakon megtartott első magyarországi 
Pál-kurzusnak, ahová azért mentem el, 
mert addigi evangelizációnkat nem tar-
tottam eléggé hatékonynak. A Pál-kurzu-
son új pünkösdöt éltünk át és megnyílt a 
szemünk Isten Igéjére. Rájöttünk, hogy a 
hatékony evangelizáció titka a Szentlélek 
befogadása és a megváltó Jézus személyé-
nek fölemelése, akinek nevében „megtérést 
és bűnbocsánatot kell hirdetni minden nép-
nek” (Lk 21,47). Az Új Jeruzsálem ezért 
kimondottan evangelizációs közösségként 
jött létre, és a bátor igehirdetés, valamint 
a befogadó közösségi magatartás miatt a 
kilencevenes évek végén gyors gyarapo-
dásnak indult Budapesten.
1997. májusában a Ralph Martin vezette 
Renewal Ministries katolikus missziós szol-
gálat munkatársaival együtt nagyszabású 
sportcsarnoki evangelizációkat tartottunk 
Miskolcon, Pécsett és budapesten. A TŰZ 
evangelizációk sorozatát, amelynek fő ige-
hirdetője voltam, másfél évtizedig folya-
matosan tartottuk Budapesten. A kétezres 
évek derekán bekapcsolódtam a Budapesti 
Városmisszió szervezésébe, amelynek kép-

Az NSZB új elnöke Kunszabó Zoltán

A Pál-kurzuson új pünkösdöt éltünk át 
és megnyílt a szemünk Isten Igéjére. 
Rájöttünk, hogy a hatékony evangeli-
záció titka a Szentlélek befogadása és a 
megváltó Jézus személyének fölemelése

A Magyarországon működő mintegy száztíz katolikus karizmatikus közösség nagy része az Országos Ta-
nácsban képviselteti magát. Ez a szervezet választja meg saját soraiból négy évre az ügyvivői feladato-
kat ellátó Nemzeti Szolgáló Bizottságot (NSZB), amely ismét csak saját tagjai közül választ elnököt. A leg-
utóbbi, tavaly novemberi tisztújításon ezt a feladatot Kunszabó Zoltán állandó diakónus kapta meg. Az 
alábbiakban az ő bemutatkozását olvashatjuk.

Családi kép: balról a harmadik Panni, a feleségem

Bár sokan ismertek engem, Testvérek, de 
ebben a minőségemben még nem talál-
koztunk… Illő tehát, hogy egy kicsit rész-
letesebben is beszámoljak nektek eddigi 
életemről.
Negyvennyolc éves vagyok, Budapesten 
születtem.  Már középiskolás koromban 
erősen foglalkoztattak az emberi létezés 
végső, nagy kérdései. Reméltem, hogy 
létezik a hatalmas, szerető Isten, de bel-
ső bizonyosságom nem volt róla – s va-
lahogy úgy gondoltam, hogy ilyen biztos 
meggyőződésre nem is lehet szert tenni. 
Negyedéves egyetemista voltam, amikor 
ez a bizonyosság egy csoporttársam tanú-
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zési felelőse lettem. Közben három éves 
előkészítés után, amelyet teológiai tanul-
mányok is megelőztek, 2007. június 16-án 
Erdő Péter bíboros úr diakónussá szentelt 
az esztergomi bazilikában. Ezt Istentől 
jövő megerősítésként értelmeztem: úgy 
éreztem,  most kerültem a helyemre ige-
hirdetőként és az új evangelizáció főállású 
munkásaként. Frissen szentelt diakónus-
ként vetettem magam az ugyanazon év 
szeptemberében megtartott Városmisszió 
eseményeinek lebonyolításába. Mivel kö-
zösségünk érezhetően és egyre inkább az 
Egyáz szolgálatába állította erőit, 2008. 
novemberében három évre, majd 2011. 
augusztusában határozatlan időre egyházi 
jóváhagyást nyertünk bíboros főpászto-
runktól.
2012-ben XVI. Benedek pápa meghívására 
auditorként részt vettem az új evangelizá-
cióval foglalkozó római szinódus munká-
jában, ahol a Szentatya jelenlétében fel is 
szólahattam a plenáris ülésen. Jelenleg a 
VIII. kerületi Tömő utcai plébánián ci-
gánypasztorációval foglalkozom, e mel-
lett alapító vezetőként továbbra is részt 
veszek közösségünk irányításában. Ked-

ves szolgálatom mostanában az Imádság 
Háza kezdeményezés körüli tevékenység, 
amelyet más közösségek tagjaival együtt 
végzek. A Renewal Ministries missziós 
szolgálat tagjaként pedig Kárpátalján és 
a vajdasági magyarok körében evangeli-
zálok.
2013-ban licenciátust szereztem teoló-
giából, jelenleg doktori disszertációmon 
dolgozom, szintén evangelizációs téma-
körben. Szociális missziót végző felesé-
gemmel, Pannival szolgálatunk is egyre 
inkább összefonódik az általa alapított és 
a közösségünkhöz tartozó „Csak Egyet” 
Szociális Segítő Központban kifejtett közös 
munkánkon keresztül. A házastársi, csalá-
di egység hiányában kölcsönösen lehetet-
len lenne számunkra a szolgálat.
A szolgálatokon kívül legnagyobb örö-
münket kamasz korba lépett, sőt  fi atal 
felnőtt gyermekeinkben leljük. Szeretek 
otthon lenni velük, mert kevés vidámabb 
társaságot ismerek náluk. Ha gondjaink 
vannak, a Jézustól tanult őszinteség és 
megbocsátás szellemében megoldjuk 
őket… Legnagyobb gyerekeink, Anna 
(20) és Eszter (19) együtt vesznek részt a 

2012-ben XVI. Benedek pápa meghí-
vására auditorként részt vettem az 
új evangelizációval foglalkozó római 
szinódus munkájában

Pápai áldást kapok a Szent Péter Bazilika sekrestyé-
jében, miután a szinódus záró szentmiséjén a Szent-
atya jobbján szolgálhattam

Fúzió Közösség vezetésében. De a többiek-
hez is – Péter (17), Katalin (15), András (13) 
– nagy reményeket fűzünk… 
Számomra a katolikus kereszténység és a 
karizmatikus hit-tapasztalat ugyanazt je-
lenti. Meggyőződésem, hogy a karizmati-
kus megújulásban elrejtett kincsek által ez 
egész magyar Egyház, az egész nemzetet 
megújulhat. Kérem erőteljes imáitokat, 
hogy az NSZB elnökeként hatékonyan 
szolgálhassam ezt a megújulást!

Közösségünk 1996-ban alakult, miután Miszori Zoltán atya és 
Rétfalvi Vali szociális testvér vezetésével Szentlélek-szeminá-
riumot végeztünk és a megújuló hitünk igényelte, hogy foly-
tassuk a közös imádságokat. 2012-ben Zoltán atyát a mennyei 
Atya hazahívta, és jelenlegi plébánosunk, Bálint atya buzdít 
minket a hitben, reményben, szeretetben.
 Hétfőnként szoktunk összejönni. Közösségi alkalmunk 
mindig szentmisével kezdődik, utána szentségimádás, zso-
lozsma, dicsőítés, közbenjárás, időnként tanítás. Bekapcsolód-
tunk az egyházközségünk életébe: közbenjárással (testi-lelki 
betegekért, papokért, szerzetesi hivatásokért, életgyónásukat 
végző testvérekért, fi atalokért, családokért) a szentmisén való 
aktív részvétellel, képviselő-testületi munkával, zarándokla-
tokkal, hitoktatással, anyagi támogatással (a dévai gyermek-
otthont rendszeresen támogatjuk).
 Lelkiségünk elmélyítésére többfajta lelkigyakorlatos köny-
vet dolgozunk fel, a rendszeres bibliaolvasás és elemzés mellett. 

A gencsapáti 
Gyertyaláng Imaközösség

Bizakodunk abban, hogy életünkkel, mint a gyertya lángja, 
mások számára is nagyobb világosságot gyújthatunk, egyre 
jobban a Jézus útján járva.
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A melegedőnkben békésen üldögélő, 
csendben az asztalnál rádiót szerelő, őszes, 
hatvanas férfi ból nyugalom árad. Forrasz-
tópákával a kezében a kisrádió felé hajol, 
amely szemlátomást egész fi gyelmét le-
köti. Arcáról nem olvasható le sem a fáj-
dalom, amelyet értelmi sérültként egész 
életében viselnie kellett,  sem a zaklatott 
gyerekkor  amelyet át kellett élnie. 
 Enyhén értelmi fogyatékosként szüle-
tett egy kisvárosban.  Két éves korában a 
saját szülei adták állami gondozásba. Nem 
tudni (és ő sem emlékszik rá), milyen élmé-
nyek érték addig, de valószínűleg folyama-
tosan bántalmazhatták a kicsit, mert végül 
csak nyolc éves korában kezdett el beszélni, 
akkor, amikor végre szerető, és vele valóban  
törődő  nevelőszülőkhöz került. 
 A kisegítő iskola elvégzése után, a 
kommunizmusban, egy nagy állami cég-
nél talál munkát – segédmunkásként  al-
kalmazzák az egyébként együttműködő, 
szolgálatkész fi út. Udvart takarít, besegít 
ahol, kell. 
 Akkor még folyamatosan dolgozni tud 
− egészen a kilencvenes évek elejéig, a vas-
ipari nagyvállalat (és a rendszer) összeom-
lásáig.  A korosodással, a munkanélküliség 
megjelenésével azután egyre nehezebben 
talál állást: több mint egy évtizede alkal-
mi munkákból  él.
 Talán a sebek, vagy a rossz tapaszta-
latok az okai, hogy mindig egyedül  élt,  
nem nősült meg, családja nincs. Egy haj-
léktalanoknak kialakított éjjeli menedék-
helyen húzza meg magát. „Állandós”, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy fi x priccse 
van egy kórházvonatból kialakított tö-
megszálláson. Ez az amit elért,  harminc év 
bejelentett  munkaviszonnyal és abszolút 
józan élettel, hiszen nem iszik, sőt nem is 
dohányzik.  Az a  jelképes összeg (a tény-
leges adatot nem akarja elárulni)  amelyet 

segélyként kap,  kéne hogy fedezze a ruhá-
zatát, ennivalóját, közlekedését, gyógysze-
reit. Egyértelmű, hogy még az ennivalóra 
is alig telik. A még élő nevelőszülők támo-
gatják időnként egy kis zsebpénzzel, de ott 
is súlyos beteg az asszony, ők maguk is in-
kább támogatásra szorulnak.
 Sanyi, noha folyamatosan próbálkozik 
vele, „normális” munkahelyre nem tud el-
helyezkedni: egy-két mondat után kiderül 
a fogyatékossága. A szociális foglalkozta-
tók telítettek, munkát az ő állapotában 
nehéz találni.  Szociális otthonba nem tud 
menni (nem is akar), hiszen ott a jövede-
lem hetven, nyolcvan százalékát elkérik, 
neki pedig akkor alig marad gyógyszerre, 
kávéra, BKV-ra… 
 Így nálunk a melegedőben eszik, az-
tán nekiáll, hogy a megszokott helyén, 
az asztal mellett   régi rádiókat javítson. 
(Jól!) Amikor ránézel, barátságosan rád 
mosolyog, mint egy gyerek, majd az ujjá-
ból pisztolyt formál és lelő… Ilyenkor il-
lik szörnyülködve magadhoz kapni, mint 

ARCOK sorozatunkban olyan emberek portréit közöljük, akik-
ben Jézus rejtőzködve közöttünk él. A legkisebbek ők, akikről a 

világ nem akar tudomást venni. Nekünk azonban tanácsos. 
Testvéreink ők, a „Csak Egyet” Segítőszolgálat vendégei. Evan-
gelizáljuk őket, és közben ők is evangelizálnak minket. A nevet 

megváltoztattuk, a történet igaz. Barta György írása.

Sanyi

akit eltaláltak − és meghalni. Napi játék 
ez közte és a gondozók között. Azt jelenti: 
minden oké! 
 A napi rutint csak a csütörtöki nap 
változtatja meg. Ilyenkor Sanyi izgatottan 
átrendezi a  termet,  gyertyát hoz és asztalt 
terít: ez az ő saját feladata, ő készíti elő a 
melegedő  biblia-óráját.
 Eseményszámba ment, amikor az 
egyik ilyen alkalmon, először imádkozott 
hangosan mások előtt  – többen megköny-
nyeztük, hogy ez az ember, aki még a sa-
ját szülei előtt sem akart megnyílni, most,  
hatvan év után végül mások előtt is, han-
gosan megszólította Alkotóját…
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Boldog Elena sürgetésére XIII. Leó pápa arra szólította fel a híveket, hogy ünnepélyes 
kilencedet (kilenc napi imát) tartsanak a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a 
keresztények egységéért. Ez meghívás nekünk is szól, hogy „térjünk vissza a Cenákulum-
ba” szentségimádásban és közbenjárásban, hogy kezdjünk el imádkozni a Mennybe-

menetel ünnepe után naponta.

Az imakilencedet néhány éve felújították a karizmatikus megújulás vezetői, és ma már az 
egész világon mondják közösségeinkben, családjainkban, és egyénileg is. Kapcsolódj be 
Te is társaiddal, hogy a Szentlélek szeretetének tüzében átalakuljon a világ!  A témákért 
a megadott szempontokon és szövegeken túl imádkozhatunk spontán imával, a nyelvek 
adományával, a bűnbánat kifejezésével, hálaadással és dicsőítéssel – számtalan módon.  
Sokat segít az Eucharisztia misztériumának szemlélése a Szentlélek erejében, az Ő aján-
dékaival.

Köözbbeenjjjárrássi ttééémmákkk 
miinddenn naapprraa:

1.nap 
Közbenjárás Izraelért, 

a Szövetség népéért

Jöjj, Szentlélek a zsidó népre, Izraelre, hogy 
akik elsőnek hallották meg Isten Szavát, 
felkészüljenek „Izrael reménységének” be-
teljesedésére – áldd meg idősebb testvére-
inket, Szövetséged népét! (Ter 12,13; Zsolt 
122,6; Iz 62,1-2; ApCsel 28,20; Róm 11) 
Könyörögjünk Jeruzsálem shalomjáért, 
békéjéért: 
hogy Jeruzsálem világossága, az Úr dicső-
sége (Iz 60,1-2) felragyogjon az egész zsidó 
nép előtt és a nemzetek előtt: Izraelben és 
a diaszpórában – a nemzetemben  – a vá-
rosomban.

2. nap
Közbenjárás Jézus Krisztus 

Egyházának megújulásáért

Jöjj, Szentlélek, gyújtsd fel újra tüzedet és 
újítsd meg Egyházadat! (Mt 3,11; ApCsel 
2,17-21)
Könyörögjünk: hogy a „Pünkösd lelkisé-
ge” megújuljon:
az Egyházban – a világban – a kontinen-
semen – az országomban! Könyörögjünk, 
hogy a „Pünkösd lelkisége” terjedjen az 
Egyházban: mint az imádság, az életszent-
ség, az egység lelkületének és az evangé-
lium hirdetésének fellángolása!

„Égő csipkebokor”
Pünkösdváró kilenced
Kilenc nap szentségimádásban 
és közbenjárásban

„„Ó, bárcsak bbuzgó éés egysségben monddoott ima szálllhatna aa Mennnybe aa kereszztéénység mindden részéébőől, ahogy egykoor Jeruzsálemben, a 
CCenákulumban (emeleti teeremben) törttéént, a Szentllélek új llángollásáért!!” –Bolldoog Elena Guuerra
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3. nap
Közbenjárás a keresztények egységéért

Jöjj, Szentlélek, egyesítsd Egyházadat!-
„Atyám, add, hogy egyek legyenek, hogy 
higgyen a világ”! (Jn 17,21; Ef 4,1-6; 2,11-
18)
Könyörögjünk: a kiengesztelődésért, az 
emlékezet megtisztulásáért és a keresz-
ténység megosztottságának gyógyulásá-
ért  – a világban – a kontinensemen – az 
országomban.

4. nap
Közbenjárás a társadalom megújulásáért

Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! 
Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! 
(Mk 16,16-20)
Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, 
mely a Lélekből született, áthassa a társa-
dalmat – a világban – a kormányban  – a 
kontinensemen – az országomban.

5. nap
Közbenjárás megtérésért és szentségért

Jöjj, Szentlélek, add, hogy a hit és remény 
növekedjen az emberek szívében, és add, 
hogy dicsőséged megnyilvánuljon Egyhá-
zadban! (Róm 8,28-30; 10,9-10; Jn 3, 5-8)
Könyörögjünk: a bűnösök megtéréséért, 
az életszentségben való növekedésünkért, 
Isten dicsőségének megnyilvánulásáért – 
az Egyházban – a világban – a családom-
ban.

6. nap
Közbenjárás kiengesztelődésért

és gyógyulásért

Jöjj, Szentlélek, segíts, hogy egységben, 
alázatosságban és szeretetben élhessünk! 
(Zsolt 133,1-3; Ef 4,1-6)
Könyörögjünk: kiengesztelődésért és 
gyógyulásért, hogy egység szülessen – ma-
gamban és családomban – az egyházme-
gyémben – a plébániámon  – a közössé-
gemben – az imacsoportomban.

7. nap
Közbenjárás az evangelizációra való 

felhatalmazásért

Jöjj, Szentlélek, képesíts minket, hogy be-
teljesítsük hívásodat és tanúid lehessünk a 
föld határáig, hogy a Jó hír hordozói lehes-
sünk! (ApCsel 1,8)
Könyörögjünk: új felkenésért a Szent-
lélek által, hogy a Feltámadott tanúi le-

hessünk, hogy elvigyük az Evangéliumot 
minden teremtménynek – az új evangeli-
zációért az Egyházban.
„Ma erről a térről Krisztus mindegyikő-
töknek ezt mondja: ’Menjetek el az egész 
világra és hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek!’ (Mk 16,15). Ő 
számít mindegyikőtökre, és ugyanúgy az 
Egyház is. ’Íme’ – az Úr mondja – ’vele-
tek vagyok minden nap a világ végéig’ (Mt 
28,20). Veletek vagyok.” (Szent II. János 
Pál, 1998., Pünkösd vigíliája)

8. nap
Közbenjárás a Szent Kereszt győzelméért

Jöjj, Szentlélek, győzelmedet hirdessék, 
dicsőséged nyilvánuljon meg a föld szí-
nén! (Ef 1,15-23; 2,16;) „A keresztről szóló 
tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság 
ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten 
ereje” (1Kor 1,18).
Könyörögjünk: a Szent Kereszt győzel-
mének hirdetéséért, hogy megváltó ereje 
megnyilvánuljon szerte a világon. Hiszen 
Krisztus engem is azért küldött, „hogy hir-
dessem az evangéliumot, de nem bölcsel-
kedő beszéddel, nehogy Krisztus keresztje 
elveszítse erejét” (vö. 1Kor 1,18).

9. nap
Közbenjárás a Szentlélek új kiáradásá-

ért és ajándékaiért

„Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem 
várjatok az Atya ígéretére, amelyről tő-
lem hallottatok: ... ti néhány nap múlva a 
Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni!” 
(ApCsel 1,4.)
Ó, Jeruzsálem, Dávid városa! Isten városa, 
az utolsó vacsora városa, az Eucharisztiáé, 
az Ő szenvedésének, halálának és feltáma-
dásának városa, a Szent Kereszt győzelmé-
nek városa, az emeleti terem városa : ahol 
Mária és a tanítványok vártak, Pünkösd 
városa: ahol a Szentlélek eljött tűzben és 
megszülte az Egyházat, az Úr visszatéré-
sének városa: ahol a Lélek és a Jegyes hív: 
„Jöjj el, Uram Jézus!”
Könyörögjünk: hogy megkeresztelked-
jünk a Szentlélekben és vegyük ajándékait, 
hogy szeretetben építhessük az Ő Testét, és 
mindent az Ő uralma alá rendeljünk azég-
ben és a földön! (Ef 4,12; 1,10; 1Kor 12, 
1-11.)

Boldoog XXXIII. Jááánoss páápaa Szzenntléleek-hhívó immáája

„Újítsd meg csodáidat napjainkban egy új Pünkösd által! Add meg Egyházad-
nak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter 
vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és 
igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Amen.”

CCsatllakkozzzunkkk Szent III. Jánnosss Pál páppaa imáájjááhozz: 

„...hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt, megismétlődjön ma 
is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze Pünkösdkor egy nagy cena-
kulumban, a Lélekkiáradására vágyakozva! Ma ebből az emeleti teremből egy 
hatalmas ima száll fel: 
Jöjj, Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, 
jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád! Jöjj, 
Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk aján-
dékoztál!” (1998. Pünkösd vigíliája)
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IMÁDKOZZUNK NAPONTA AZ ÜLDÖZÖTT 
KERESZTÉNYEKÉRT!

Ó, Jézus, Mária fi a! Épp, hogy megszülettél, máris menekülnöd kellett, hogy 
mentsd az életedet. A hazájukból elűzött ártatlanok sorsában osztoztál. Kitelepí-
tett lettél a kitelepítettek között, menekült a menekültek között. Dicsőség Neked, 
aki azért jöttél, hogy közöttünk lakozzál, bűneink terhét hordozzad, sebeinket 
gyógyítsad! 

Eléd hozzuk most az üldözött keresztények millióit szerte a világon. Könyörülj 
azokon, akik fanatikus terrorszervezetek áldozataiként erőszakot szenvednek! 
Erősítsd azokat, akik vérükkel tesznek tanúságot Rólad! Tekints az afrikai és 
ázsiai, szíriai és iraki tömegekre, akik otthonaikat, szeretteiket gyászolva mene-
külttáborok lakóiként tengetik életüket! Kérünk, adj Beléd vetett hitet és meg-
térést a békétleneknek! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.

Kép: Menekülés Egyiptomba ikon 
(Jabrud, Szíria, 1740)

Összeállította 
Bartha Angéla

szociális testvér

a megújuló 
fi atalokért

EGY 
SZÁZALÉK

Kedves Testvérünk!
A Magyar Katolikus  Karizmatikus Meg-
újulás fontosnak látja az ifj úság szolgálatát, 
ezért szervezünk számukra már hatodik 
éve tábort, ami egyre nagyobb érdeklődés-
nek örvend. A tábor célja nem az egyszerű 
nyaraltatás, hanem találkozás Istennel, és 
olyan tanúságtevő fi atalokkal, akik komo-
lyan veszik a hitüket. Új módon láthatják 
önmagukat, az Egyházat és a Megújulást.

A ré sztvevő  fi atalok 
tapasztalatai:
„A bennem levő  templomot, amit hosszú  
é vek sorá n leromboltam, Isten most öt nap 
alatt felé pí tette.”
„Rá jö ttem, hogy belü l nem az a kemé ny 
ember vagyok, é s hogy mennyire egyedü l 
é reztem magam. Isten megmutatta, hogy 
mé g szá momra is van remé ny.”
 „Hosszú  é vekig tartó  bé klyó mbó l szaba-

dultam meg. Meg kellett halnom, é s ú jra 
é lek.”
A résztvevők között számosan érkeznek 
nag családból, vagy szűkösebb körülmé-
nyek közül, ezért számítanak támogatás-
ra. Az elkövetkező két nyáron az ifj úsági 
szolgálatunkra, a Lelkes Napok és Tini 
Lelkes Napok kiadásainak enyhítésére 
kívánjuk fordítani a Tőletek nagylelkűen 
felajánlott adótok 1%-t.
A kedvezményezett neve:
Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 
19666749-1-41

Természetesen örömmel veszünk a köz-
hasznú alapítványunkra minden külön 
támogatást.
Számlaszám: 11703006-20060226

Amennyiben az ifj úsági szolgálatot kíván-
játok támogatni, kérjük írjátok a közle-
mény rovatba, „ifj úsági szolgálat”.

Ha nincs 1%-od, amit fel tudnál ajánlani, 
kérünk, hogy érdeklődj a családodban, az 
imaközösségedben, a barátaid és az isme-
rőseid körében, kik azok, akik támogatni 
tudnák ezt a szolgálatot. Szeretettel kérjük 
őket is, hogy a rendelkező nyilatkozatban 
a második 1% kedvezményezettjeként az 
Immánuel Életünk Krisztus Alapítványt 
jelöljék meg.
Előre is köszönünk minden támogatást!
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Székesfehérvári Egyházmegyei 
Katolikus Karizmatikus Találkozó
A XVII. Székesfehérvári egyházmegyei 
Katolikus Karizmatikus Találkozó 2015. 
május 1-én, pénteken lesz 9 órától Török-
bálinton, a művelődési házban (Munkácsy 
u. 83.) Mottó: „Légy bátor és erős, éleszd 
fel magadban Isten kegyelmét!” (Józs 1,6, 
2Tim 1,6) Előadók: Regina Collins nővér, 
Eberlein Sidó Éva, Ullrich Ágoston atya, Si-
pos Gyula. A püspöki mise 16 órakor lesz, 
bemutatja Spányi Antal megyés püspök. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Találkozó, lelki nap a Kalocsa- 
Kecskeméti egyházmegyében
2015. június 6.-án szombaton a hagyomá-
nyoknak megfelelően Petőfi szállás-Pálos-
szentkúton a Pálos kolostorban regionális 
katolikus karizmatikus találkozót, lelki 
napot tart a Kiskunfélegyházi Betánia Kö-
zösség.
Gyülekező 9.00-9.30 között. Információ: 
zoltan.marschalek@gmail.com

A Megújulás ifjúsági programjai
 Lelkes Napok: 2015. július 6.-11., 

hétfő-szombat; helyszín: Vajta; 2015-ben 
immár hetedszer rendezzük meg a Lelkes 
Napokat, a Magyar Katolikus Karizmati-
kus Megújulás ifj úsági táborát 15-25 évesek 
számára. Várunk sok szeretettel!
Az idei, hetedik Lelkes napok a dicsőítő 
szívről fog szólni, de párkapcsolatos nap 
is lesz, és arra is felkészülünk, hogy bátran 
járhassunk-kelhessünk a Szentlélekkel be-
töltekezve a való világban, barátaid és más 
emberek között. A mottónk erre mindre 
egyszerre utal: „SZEMTŐL SZEMBEN”. 
Szemtől szemben Istennel, szemtől szem-
ben a pároddal, szemtől szemben egymás-
sal, a másik emberrel.

 A harmadik TINI LELKES NA-
POK időpontja: 2015. június 26.-29. 
péntek-hétfő. Helyszín: Vál (Fejér megye). 
Korhatár: 11-15 év.

 Folytatódnak a LELKES HÉTFŐK is.
Időpont: havonta egy-egy hétfő, 17:30-tól. 
Helyszín: Krisztus Király Missziós Köz-
pont (Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 
168-178. C / fsz. 35.). Korhatár nincs.

Legközelebb:
május 4.: Nagy Zsolt: Szentlélekkel betöl-
tekezve élni.

Szent András Evangelizációs Iskola
 Új élet Krisztusban kurzus, 

 Mőcsény, 2015.05.01.-03.
 Emmausz kurzus, Debrecen,    

 2015.01.-03.
 Tanító képzés (munkatársaknak), 

 Budapest, 2015. 05.16.-17.
 Apolló kurzus, Törökbálint, 

 2015.07.14.-18.
 Pál titka kurzus, Ménfőcsanak, 

 2015.07.21-26.
 János kurzus, Vál, 2015.07.30-08.05.
 Mózes kurzus, Sátorhely, 

 2015.08.11.-16.
 II. Európai szeminárium 

 (munkatársaknak), Krakkó, 
 (Lengyelország), 2015.08.18.-23.

 Boldogok vagytok kurzus, Szeged, 
 2015.09.25.-27.

 Boldogok vagytok kurzus, Mélykút, 
 2015.10.02.-04.

 Emmausz kurzus, Kecel, 
 2015.10.09.-11.

 Ábrahám képzés (érdeklődőknek és 
munkatársaknak), Budapest, 2015.10.17

 Új élet Krisztusban kurzus, Szeged, 
 2015.11.06.-08.

 20 éves jubileumi konferencia, 
 Budapest, 2015.11.28.

 20 éves jubileumi Band-Ász nap 
 (munkatársaknak), Budapest, 
 2015.11.29.
További információ: www.szentandras.
ujevangelizacio.hu

Szent Ignác Lelkiségi Iskola
a Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szent 
Margit evangelizációs központban

 2015. május 29.-31: Isten szeretete bel-
ső gyógyító szolgálat (Istennel való kapcso-
latunk gyógyulása)

 2015. június 12.-14.: Betániai Mária 
– imakurzus (Hogyan tudok jobban imád-
kozni a hétköznapokban, mint eddig?)

 2015. július 13.-19.: Szent Mihály kur-
zus (kiképző a szabadító szolgálatra)

 2015. szeptember 18.-20.: Szabadító 
szolgálat (mindenkiknek)

 2015. október 22.-25.: Eszter kurzus 
(kiképzés a közbenjáró szolgálatra)

 2015. november 20.-22.: Krisztus Ki-
rály találkozó a kiképző kurzusokat végzet-
tek számára

 2015. december 4.-6.: Advent kurzus 
(mindenkinek)
Jelentkezési határidő: 2 héttel a program 
kezdete előtt.
A csanaki hétvégék hozzájárulása változat-
lan, 9.700 Ft.
Honlap: www.szentignac.ujevangelizacio.hu

Margaritha nővér 
lelkigyakorlata fi ataloknak
Valami többre vágysz? Keresed lelked bé-
kéjét? Gyere el!
Helyszín: Máriabesnyő
Ideje: 2015. július 13.-17.
Bővebb információ: www.lelkigyakorlat.
wix.com/margaritha2015

A Hét Láng közösség 
nyitott lelkigyakorlata
A Hét Láng közösség nyitott lelkigya-
korlatot tart 2015. 07. 23., csütörtök 
16 órától 07. 26. vasárnap 14 óráig Vá-
con az Althann Vendégházban. Az elő-
adásokat dr. Kovács Gábor atya tartja.
Jelentkezés Nagyné Pádár Eva igazgatónál 
az althannhazvac@vaciegyhazmegye.hu cí-
men és a +36 27 814 200 telefonszámon le-
het. Postacím: 2600 Vác, Budapesti főút 5-7.

Emmánuel Közösség
 Ifj úsági és Családos találkozó, 

 Sátoraljaújhely
Időpont: 2015. július 28. – augusztus 1.
Idén 13. alkalommal szervezzük meg nyári 
találkozónkat, melynek fő témája az öröm-
hír lesz. Jézus Téged is meghívott, hogy 
meghalld az Ő örömhírét, átformálja az éle-
tedet és késszé tegyen az Evangélium hirde-
tésére. Örömben élni, örömet hirdetni, erre 
hívunk Téged, ismerőseidet, barátaidat.
Online regisztráció, részletek a honlapun-
kon: www.emmanuel.hu

 Az öröm sodrában
Nyitott esték mindazoknak, akik szeretné-
nek velünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, 
az elmélyült szentségimádás és az egymá-
sért való imádság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első és harmadik 
csütörtökén este 19.00 - 21.00 között (nyá-
ron szünet)
Helyszín: első csütörtökön a Lehel-téri Ár-
pád-házi Szent Margit templom: Budapest 
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XIII. ker. Lehel tér, – harmadik csütörtö-
kön a Városmajori Jézus szíve plébánia-
templom kistemplom része. 
Info: www.emmanuel.hu

A pécsi közösségek 
rendszeres programjai

 Minden 1. pénteken 19:00-21:00 kö-
zött a Dómmúzeumban (Káptalan u. 8.) a 
Betánia közösség nyitott dicsőítő/evangeli-
zációs alkalma. 
Kontakt: Dr. Flach Ferenc: 70-337-8386; 
www.betania.hu, info@betania.hu

 Minden 3. hétfőn 19:00-21:00 között 
a Szt. Mór Iskolaközpontban (Papnövelde 
u. 1.) Betánia közösség nyitott kisközösségi 
alkalma (keresőknek is) Kontakt: Serbán 
Attila: +36 30 260 2549, www.betania.hu, 
info@betania.hu

 Minden 1. szerdán 19:00-21:00 között 
a Pálos templomban (Hunyadi u. 70.), a Fi-
ladelfi a közösség nyitott dicsőítő/közbenjá-
ró alkalma. Kontakt: Bieder Eszter: +36 20 
955 7976; totustuus0413@gmail.com

 Minden 4. szerdán 19:00-21:00 között 
az Irgalmas templomban (Széchenyi tér 5.) 
a Pécsi közösségek közbenjáró alkalma tes-
ti-lelki gyógyulásokért. Kontakt: Dr. Kas-
sai Gábor: +36 30 247 1198, kassai.gabor.
dani@gmail.com

 Minden 3. szombaton 18:30-20:00 

között a Lyceum templomban (Király u. 
44/a) Pécsi Egyházmegye Karizmatikus 
Közösségeinek Egységépítő Szentmiséje. 
Kontakt: Dr. Flach Ferenc: 70-337-8386; 
www.betania.hu, info@betania.hu

A Nyolc Boldogság Közösség 
homokkomáromi házának 
programjai

 Május 22-24. Pünkösdi lelkigya-
korlat - Részvételi lehetőség a Közösség li-
turgiáin, előadások, Szentségimádás, szom-
bat este Szentlélek-váró imaest. Jelentkezni 
lehet az egész hétvégére, vagy csak a szom-
bati lelki napra.

 Július 21-26. Tábor Hegyi Napok 
(THN) - Közösségünk ifj úsági tábora 16-
35 év közötti fi ataloknak.
Programjainkról bővebb információ:  
www. nyolcboldogsag.hu, www.facebook.
com/NyolcBoldogsagKozosseg 
Helyszín: 8777 Homokkomárom, Ady E. 
u. 2. 
Jelentkezés a programokra: hk.vendeg@
gmail.com, +36 30 520 5171

Shalom Közösség
 Minden csütörtökön 19-kor a Krisztus 

Király Plébánia hittantermében tartunk ima-
csoportot (Budapest, 1088 Reviczky u. 9.)

 Márciustól minden szerdán brazil estet 

  

a karizmatikus megújulás közösségei, az Imádság Háza moz-
galom résztvevőiés minden érdeklődő számára!

„„Ha ismmernééd Issten ajánnddékát, s azt,, akki azt monnddja nekked: Addjj innom, inkkább tte kér-

ttél volnaa tőlee, s őő élő vizzeet adott volnna nneked.” (JJn 4,100)

Május 23-án, szombaton este 8 órától

dicsőítő csapatok szolgálatával, tüzes tanításokkal, közbenjáró szolgálattal,

szentségimádással, éjféli szentmisével!

Helyszín: Szent József Plébániatemplom,

Budapest VIII., Horváth Mihály tér 4.

A Nagykörúttól három perc séta!

Szervező: Katolikus Karizmatikus Megújulás, Őrtüzek Imádság Háza

Info: mkkm.hu és facebook: Őrtüzek Imádság Háza

Pünkösdváró 
dicsőítő 
virrasztás

tartunk a Loyola Caféban (Budapest, 1085 
Horánszky u. 20.)

Szeretet Földje Szolgálat
„Isten szeretete gyógyít” – gyógyító össze-
jövetelek, „Szent István országáért” ima- 
és lelki napok, egyéb lelki napok, iskolai 
előadások, lelkigyakorlatok szervezése és 
lebonyolítása, cigány misszió, kulturális 
és művészeti programok, könyvkiadás… 
Programjaink általában ingyenesek, min-
den érdeklődést örömmel fogadunk!
Címünk és elérhetőségünk: 2045 Török-
bálint, Templom u. 13., e-mail: info@sze-
retetfoldje.hu, honlap: www.szeretetfoldje.
hu, tel.: 06-30/33-88-245 (Sipos Gyula)

Új Jeruzsálem Közösség
 Nyitott közösségi napok, szentmisé-

vel: május 10., június 7., szeptember 6. A 
vasárnapi találkozók 9.30-kor kezdődnek 
dicsőítéssel. Helyszín: Fővárosi Művelődé-
si Ház, Budapest XI. ker., Fehérvári út 47.

 Nyári tábor: Július 3-5., Vál
További információ: www.uj-jeruzsalem.
hu
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Folytatás





Szombathely
ARENA  SAVARIA
Sugár u. 18

A Magyar Katolikus Karizmatikus 
Megújulás XXIV. Országos találkozója

Megújuló

2015. november 14., 
szombat de. 10 órától

Itt a helyed!


