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Az Imádság Háza mozgalom lényege az, 
hogy az adott városban, településen testvé-
rek megpróbálják megszervezni az állandó 
dicsőítést. Nagyon nagy feladat a megfelelő 
helyet és a megfelelő szolgálókat megtalálni. 
Nektek úgy tűnik, sikerült! Hogyan jutotta-
tok el idáig? 
Nagyon vissza kell menni az időben. Ez 
nem egyik napról a másikra valósult meg. 
Ha egy mondattal szeretnék válaszol-
ni, akkor úgy fogalmaznék: kell e mögé 
egy csapat, egy közösség. Olyanok, akik 
együtt gondolkodnak, akiknek egy irány-
ba húz a szívük. Nem így indult a törté-
net. Nem volt még hozzá csapat. Voltam 
egyedül én, meg a nyitott szívem, Isten 
pedig adott egy vágyat a szívembe. Ez már 
tizenhárom évvel ezelőtt volt. Ekkoriban, 
2002-ben átmentem egy megújuláson. 
Úgy kezdődött, hogy nyolcévnyi keresz-
tény, illetve szolgálatokkal teli közösségi 
élet után lelki válságba kerültem, amiből 
Isten kiszabadított.  És ebben a szabadság-
ban szólt Isten, hogy mit szeretne, mire 
szeretne elhívni. Tudtam, éreztem, hogy 
az Ő imádására, az Ő színe előtt való szol-
gálatra hív. Akkor ezt meg is osztottam pár 
emberrel, akik hasonlókra vágyakoztak, és 
elindítottunk Pécsett egy dicsőítő szolgála-
tot, egy heti két órás alkalmat, ami semmi 
másból nem állt, mint hogy odaálltunk az 
Oltáriszentség, az Úr elé, és ott imádtuk az 
Istent. Ez annyira vonzó volt, hogy jöttek 

az emberek és ott megtértek, gyógyultak, 
szabadultak, hivatások születtek: például 
volt olyan atya, aki ott döntötte el, hogy 
pap szeretne lenni… Imádkoztunk, és ak-
kor már belekóstoltunk a szellemi közben-
járásba is a dicsőítés által. De ez nem volt 
elég nekünk. Elindítottunk egy virrasztást 
is havi egyszer, ami este 10-től reggel 6-ig 
tartott. A saját házunkban kezdtük ezt el 
hét-nyolc emberrel, és ott is megtapasz-
taltuk Isten gyógyító szeretetét. Éreztük, 
hogy Istennek fontos ez a dolog. Rengeteg 
impulzus ért abban az időben, ami mind 
ebbe az irányba terelt engem. Olyan köny-
veket kaptam a kezembe, olyan emberek-
nek az életére lettem fi gyelmes, akik már 
elkezdtek valamilyen hasonló szolgálatot. 
Erre vezető igéket is kaptam, például azo-
kat a részeket, amelyek arról szóltak, hogy 
a választott nép a fogságból visszatér, Is-
ten pedig újjá akarja építeni körükben az 
Ő imádatának a házát. Aggeus, Zakariás, 
Ezdrás, Nehémiás igéi… és ezekről mind 
beszéltem is az embereknek. Mindebből 
megszületett egy közösség. Azokból a test-
vérekből, akikkel ezen az imaalkalmakon 
együtt voltunk. Arra vágytunk, hogy ne 
csak egy héten egyszer, vagy a virrasztás-
ban találkozzunk, hanem alkossunk egy 
olyan közösséget, amely egy szív, egy lé-
lek, s megalapítottuk a Betánia közösséget 
2004-ben. Ez a közösség azóta huszonegy 
fősre duzzadt, nagyon elkötelezett testvé-

rekkel. Közben kialakult egy tizenöt fős if-
júsági csoportunk, plusz van egy befogadó 
csoport is.
Szóval nőtt a közösség, de csak miután 
tavaly elmentem a magyarországi Imád-
ság Háza Konferenciára, akkor kristályo-
sodott ki bennem az elhívásunk tényle-
ges formája. (Korábban hallottam, hogy 
Prazsák Laciék elkezdtek valami ilyesmit, 
és Johannes Hartl 2012-es látogatása kap-
csán is tudomásom volt róla, hogy létez-
nek Imádság Háza szolgálatok.) Akkor 
kaptam a szívembe azt, hogy igen, ez az a 
konkrét forma, ami felé nekem határozott 
lépéseket kell tennem. Az időt, a módját 
nem tudtam még akkor. Viszont az azóta 
eltelt időszakban voltunk a Mehr konfe-
rencián, és ott még inkább megerősödött 
bennem – és nem csak bennem, hanem 
azokban is, akiket elvittem oda magam-
mal Pécsről –, hogy ez nemsokára itt lesz! 
Akkor azt is megkaptam, hogy szervezzek 
egy 24 órás dicsőítést kimondottan erre a 
szándékra felajánlva. És másfél hét alatt az 
összes időpont betelt, annyira jöttek a szol-
gálócsoportok! Ez is egy jel volt számom-
ra Istentől, hogy: „Igen, Isten ezt akarja!”  
Rá két hónapra gyakorlatilag elkezdtünk 
konkrét helyszínt keresni a feleségemmel a 

városban, ingatlanközvetítőknél is érdek-
lődtünk. Nézelődtünk, és rátaláltunk „vé-
letlenül” arra a helyre, ahol most vagyunk.
Ugye, ennek egy speciális adottságú helynek 
kell lennie. Nem lehet egy bérház harmadik 
emeletén, mert ott felébrednek a lakók... Me-
sélj erről a helyről!
Olyan helyet kerestünk, amiben van egy 
dicsőítő szoba, mosdó, és egy pihenő hely-
ség. Úgy gondoltuk, hogy egy legalább 
hetven négyzetméteres ingatlan lenne az, 
ahol el tudnánk indulni. Épp lett volna 
egy ilyen hely, de a tulaj külföldön volt. 
Mondta, hogy egy hét múlva hívjuk föl. 
Indultunk haza a feleségemmel, és ugyan-
abban az utcában ránézek egy kerítésre, 
amire ki van írva, hogy: KIADÓ. Ez egy 
nagy telken álló, körbekerített autószalon 
kerítése volt. Bementünk, épp volt ott va-
laki és megnézhettük. Csak bámultunk, 
hogy milyen szuper lenne! Igaz, hogy 
kicsit nagyobb és drágább, mint amivel 
számoltunk. Van külön pihenő helyiség, 
mosdó, egy hatalmas parkoló, és gyor-
san próbáltam letesztelni, hogy milyen 
a hangszigetelése. Feleségem körbejárta 
a házat én meg doboltam, üvöltöztem, 
hogy mennyire hallatszik ki, és azt mond-
ta, hogy semennyire. A szomszédok is jó 
messze vannak… Szóval úgy éreztük, 
hogy ez az a hely. És ha valóban Istentől 
van, akkor megadja rá a pénzt is! Ahogy 
most elindultunk, látjuk, hogy a közös-
ség tizedeiből tudunk erre szánni, plusz 
jelentkeztek állandó támogatók is. Szóval 
látszik, hogy Isten mellette áll a dolognak 
anyagi szempontból is… Az egész olyan 
százhúsz négyzetméter. Az imaszoba eb-
ből kilencven! Mi is sokat dolgoztunk 
benne, és gyönyörű lett. Érdemes megnéz-
ni! Jelenleg mintegy harminc órát fedünk 
le imádsággal egy héten. Két típusa van az 
imaidőknek: az élő zenés dicsőítő szolgá-
lat, valamint a saját szavakkal és Szentírás-
sal történő ima, instrumentális háttérzene 
mellett, vagy anélkül. Akikkel elkezdtük, 
az a közösség tagsága és holdudvara. Így 
körülbelül hat-hét szolgálócsoportunk 
van, amelyek három-négy fős teamekből 
állnak. 
Nagyon bátorító hallani, hogy ha van né-
hány tucat elkötelezett ember a környeze-
tetekben, akkor akár több százezres anyagi 
terhet is föl lehet vállalni. 

Igen! Ez nem valósult volna meg, ha nincs 
a közösség!
Most egy nappal a hely ünnepélyes megnyi-
tója előtt, augusztus 29-én beszélgetünk. Mi 
lesz holnap? 
Együtt szeretnénk ünnepelni azokkal a 
testvérekkel, akik az országban már el-
indítottak hasonló kezdeményezéseket. 
Felkértük őket szolgálni is: egy-egy órás 
blokkal azt az öt Imádság Házát, amelyek 
már működnek az országban: a már hét 
éve létező Prazsák Laci-félét, a szintén bu-
dapesti Őrtüzeket, a kecskemétieket, a süly-
sápiakat (akiknek szintén nemsokára lesz a 
megnyitójuk), mi pedig a zárást vállaltuk 
magunkra.  Lesznek persze „külsős” meg-
hívott vendégek is, hiszen a külvilággal is 
tudatni akarjuk, hogy van ilyen szolgálat. 
Hogyan áll hozzá a helyi Egyház, Udvardy 
püspök úr? 
Nagyon nagy örömünk, hogy nemcsak 
eltűr bennünket, hanem támogatja is a 
kezdeményezést. És nemcsak lelkileg, ha-
nem anyagilag is! Sajnos nem tud eljön-
ni a megnyitóra, de küldött egy levelet a 
püspök atya, amiben kifejezi, hogy nagy 
örömmel támogatja, és áldását küldi a 

Autószalonból 
imaközpont Megnyílt a Pécsi 

Imádság Háza

Gyakran kesergünk azon, hogy – f leg Nyugat-Európában – templomokat 
profán célokra kezdenek el használni. Most a baranyai megyeszékhelyen 
egy fordított dolognak örvendeznek: a város els  autószalonja augusztus 
végét l – ha nem is templomként –, de az állandó imádság helyeként nyílik 
meg. A Pécsi Imádság Háza alapító vezet jével, a Nemzeti Szolgáló Bizottság 
tagjával, Flach Ferenccel a hivatalos megnyitó el tti napon beszélgettünk.

szolgálatra! Ez nagyon fontos és sokat je-
lent nekünk! Az ő távollétében Csóka János 
atya, a pálos tartományfőnök fog köszön-
tőt mondani. 
Úgy gondoltátok, hogy ökumenikus jellegű 
legyen az Imádság Háza. Tehát sikerült be-
vonni nem katolikus dicsőítőket is?
Most egyelőre a nyár folyamán még nem, 
mivel eléggé be vannak táblázva a pécsi 
gyülekezetek. Majd az ősz folyamán fog-
nak bekapcsolódni. Többen jelezték már, 
hogy érdekli őket a dolog, sőt már azon a 
bizonyos 24 órás dicsőítésen is részt vet-
tek. Mindenesetre nyitott a ház bármelyik 
felekezet tagja számára. A lényeg az, hogy 
egyetértsen a céljainkkal, amit meg is fo-
galmaztunk egy kis dokumentumban. 
Fontos, hogy aki ide jön szolgálni, az el-
kötelezett keresztény közösségi tag legyen. 
Ha tényleg elkötelezetten jár egy gyüleke-
zetbe, és a gyülekezet vezetője ajánlja őt, 
akkor szeretettel várjuk!

Lejegyezte: Bajkó Zita

Flach Ferenc és felesége Gabi
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És most is így mentek haza. Nagyban kö-
szönhető ez a Rend Collective berobbanásá-
nak – nem lebecsülve a többi szereplőt sem... 
És az is érződött most, hogy azért a tizenöt év 
benne van, mert sokkal gördülékenyebbnek 
lehetett érezni, mint a korábbiakat. 
Évről évre akármilyen gördülékenynek tű-
nik, mi mindig úgy érezzük, hogy van mit 
tanulni. Tehát már most, amikor a 2016. 
június 4-i alkalmunkra készülünk, már 
bennünk van, hogy még hogyan adhat-
nánk jobb minőséget. A Rend Colletive 
került szóba, de én azt mondom, hogy egy 
nagyon sokszínű alkalom volt, ahol tény-
leg az ír folk-poptól a klasszikus brit hang-
zású, de mégis amerikai dicsőítő zenén át 
a magyar keresztény zenei élet színe-java 

is megjelent. Az idei alkalom szimbóluma 
a víz volt. Az üzenetekben arra fókuszál-
tunk, hogy igazi vágy ébredjen bennünk 
az igazi „élő vízre”, és hogy a szomjas szíve-
ket Jézus megöntözi… Talán a sokrétűsé-
gét emelném ki ennek az idei alkalomnak, 
és azt, hogy valóban a legtöbb visszajelzés 
most érkezett, hogy alig várják a követ-
kező évi rendezvényt. Már ezerötszázan 
jelölték az eseménynél, hogy ott lesznek, 
úgyhogy még a programot nem is ismer-
tettük. Ez egy óriási biztatás… 
Hogyha 2015-ben volt a tizenötödik alka-
lom, akkor olyan, mintha 2000-ben kez-
dődött volna a folyamat. De ennek az egész 
szellemi vonulatnak a kezdetei benyúlnak a 
2000-es évek elé. 1998. szilveszterén volt egy 
olyan találkozó, ami már gyakorlatilag az 
összes fontos elemét hordozta egy „Ez az a 
nap!” rendezvénynek.
A jubileumi évre készülve mind a katoli-
kus közösségi, mind a felekezetközi mun-
kánkban éreztük azt, hogy egy olyan pont 
jöhet el, ami sok-sok imánkra és kérdé-
sünkre választ adhat. Ahogy 1998. szil-
veszterén össze tudott jönni ötven-hatvan 
lelkipásztor a színpadon, és együtt le tu-
dott rombolni egy szimbolikus falat, amit 
kartondobozokból építettünk, ledöntve 
ezzel a széthúzás, a megosztottság rossz 
lelkületét – ezzel kifejeztük, hogy nem fa-
lakat akarunk egymás közé, hanem hogy 
együtt akarjuk hívni Isten Szentlelkét. Ez 
talán előszobája volt annak, hogy egy na-
gyobb alkalommal már ország-világ elé 
kiállva hirdethettük együtt az Evangé-
liumot. Ez 2000-ben történt meg: ezeröt-
száz-kétezer embert vártunk a Parlament 
elé – és jöttek körülbelül húszezren. Egy 
óriási, hömpölygő tanúságtevő menet, 
ami végigvonult a Lánchídon keresztül a 

Tabánig, s egy nagy dicsőítő alkalommal, 
evangelizációval zárult. Így indult el a ti-
zenöt éve tartó rendezvénysorozat.
Ez akkor a „Felvonulás Jézusért” világfolya-
mathoz is kapcsolódott?
Igen. Ez egy izgalmas dolog, mert pont 
azzal az évvel fejeződött be a Felvonulás 
Jézusért világmozgalom, és mi éppen ak-
kor kezdtük ezeket a nagy ökumenikus al-
kalmakat. De nekünk a szívünkön mindig 
is az volt, hogy talán majd egy napon a 
Népstadionba is eljuthat ez a dolog, hogy 
egyszer majd a legnagyobb stadionok sem 
lesznek elég nagyok, hogy Isten dicsőítő 
népe beléjük férjen itt, Európában, és ezt 
valahol el kell kezdeni.... Ennek az uta-
zásnak vagyunk a részesei. Most az Aré-
nában zajlanak évről évre az események, 
de voltunk már a Kisstadionban, a Mar-
gitszigeten, a Hősök terén, A WestEnd 
tetőteraszán, és még számos helyen, ahol 
érvényre jutott az az ars poeticánk, hogy 
az emberek közé is ki akarunk menni az 
Evangélium jó hírével. Az Aréna is egy 
ilyen helyszín, ahová rengeteg világi em-
bert is el tudunk hívni.
Már az első rendezvényektől kezdve nagyon 
korán kikristályosodott az Ez az a nap ren-
dezvények víziója. Három szó jut az eszünk-
be: egység, dicsőítés, evangelizáció. Az egy-
ség azt jelenti, hogy a keresztények egységét 
keressük, de volt ott már nemzetek imája, 
mindenféle kiengesztelődés, az összmagyar-
ság is keresi egymás kezét. Dicsőítésben áll ez 
a nép Isten elé, és hát az evangelizáció soha 
nem maradhat ki. Ugye nem kell lecserélni 
a víziót ennyi év után sem?
Nem. Nem szándékozunk lecserélni. 
Amíg Isten ad erőt és kitartást, addig ezt 
igyekszünk előrevinni. És van egy negye-
dik pillér is: ima a nemzetért, közbenjárás 
a nemzetért. Ha tízezer ember összejön, 
akkor nem lehet, hogy ne könyörögjünk a 
népünk sorsáért. Ahhoz, hogy megértsük 
a jövőnket, meg kell értenünk a történel-
münket is, és úgy érezzük: Istennek fon-
tos, hogy ez a nép a sok szenvedés után va-
lami nagyon-nagyon jót tapasztalhasson 
meg. És az a jó, amit mi adni tudunk, nem 
a liberalizmus és a szabados dolgok hajhá-
szása, hanem az Evangélium megélése, át-
élése, befogadása. Attól lesz teljes a szabad-
ságunk, attól lesz a szívünkben öröm. Az a 
jó reményünk van Magyarországról, hogy 
egy ilyen korszaknak be kell köszöntenie. 

Abban is hiszünk, hogy ez nem egy egyház 
kiváltsága lesz, hanem hogy mindnyájan 
ebbe az áramlatba kell, hogy belekapcso-
lódjunk: katolikusok, protestánsok, kariz-
matikusok vagy konzervatívabb közössé-
gek is. Kisebbek és nagyobbak egyaránt. 
Isten folyója el kell, hogy érje ezt a népet, 
és ha mi ehhez hozzátehetünk valamit, ha 
egy puzzle-darab lehetünk a nagy képben, 
akkor már nagyon boldogok vagyunk.
Ezt a víziót gyönyörűen kifejezte az egyik 
legemlékezetesebb alkalom a Hősök terén, 
méghozzá a Műcsarnok lépcsőjén felállított 
színpaddal. Jobbra a királyaink sora, kö-
zépen Gábriel angyal a Szent Koronával. 
És szemben körülbelül húszezer élő keresz-
tény… Az embernek borsódzik a háta, ha 
visszagondol erre… 
Amellett, hogy minden Ez az a nap kü-
lönleges élmény, ez tényleg úgy maradt 
meg bennem is, hogy a múlt, a jelen és a 
jövő találkozik. Mert a jövő csakis Jézus. 
És ott is, amikor ki tudtuk mondani egy-
más kezét fogva a Miatyánk szavait, hogy 
„bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” – 
ebben egy iránymutatást láthattunk meg, 
azt, hogy nincsen más reménység, mint 
hogy Jézust fogadja be ez a nemzet. Ez az 
elem nem hiányzik egyetlen alkalomról 
sem. Amikor egy katolikus püspök fogja 
egy pünkösdi lelkipásztor kezét, egy kis-
egyházas egy baptista vagy egy református 
kezét, kiállunk, és együtt könyörögünk.  
Ennek sokkal nagyobb jelentősége van, 
mint amit ott tízezren átélhetünk, hiszen 
ez a lelkület utána százezreket is elérhet a 
televíziós felvételen keresztül.
Már említetted a jövő évi találkozót. Annak 
is van szimbóluma?
Így van. 2015-ben a víz, 2016-ban a szél, 
2017-ben pedig a tűz, mint a természet 
nagy erőforrása és a Szentlélek három nagy 

szimbóluma jelenik meg. Jövőre a szélről 
lesz szó, abból az igéből, János evangé-
liumából, hogy „a szél ott fúj, ahol akar. 
Hallod a zúgását de nem tudod honnan 
jön és hová megy”. Jézus ezt a Szentlélekről 
mondja, és abban hiszünk, hogy Isten sze-
le fújni fog az Arénában, és azután nagyon 
sok helyre szétterjedve szerte az országban. 
Amikor az előbb beszéltél az eredeti tervek-
ről, akkor abból azt szűrtem le, hogy a Nép-
stadionba még mindig el akarunk jutni. Igaz 
ez, mint távlati cél? 
Igen, az eredeti vízió ez volt. Továbbra is 
azt szeretnénk, hogy amikor a megújuló 
Népstadion készen lesz – és Puskás Ferenc 
nevét viseli majd, az egyik legérdemesebb 
magyar nevét –, akkor ott a legnagyobb 
nevet: Jézus nevét emelhessük majd fel! 
Továbbra is kitartunk ebben a látásban, 
imádkozunk érte. Buzdítunk mindenkit 
– különösen, ha még nem volt köztünk – 
hogy jöjjön el a 2016-os találkozásunkra, 
és tapasztalja meg Isten élő szeretetét. És 
egy nap majd a Népstadion is megtelik 
velünk.

Lejegyezte: Bajkó Zita

Isten folyója 
el kell, hogy érje 

ezt a népet
2015. május 30-án tartották a Papp László Budapest Sportarénában az Ez az a nap 

tizenötödik, jubileumi rendezvényét. A kerek évforduló alkalmából László Viktor 

alapító főszervezővel, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség tagjával beszélgetünk.

Számodra mi volt ennek a tizenötödik alka-
lomnak a különlegessége – azon túl, hogy a 
tizenötödik volt? 
A szervezés feszes menetében volt egy kis 
időm belegondolni, hogy már tizenöt éve 
tart valami itt, ma, a Kárpát-medence szí-
vében Magyarországon, Budapesten… Ez 
önmagában egy bizonyság arról, hogy ez 
egy hiteles kiállás, hogy Isten szívén van 
ez a dolog, és várja azt, ahogyan az embe-
rek közelebb akarnak kerülni Hozzá ezen 
a délutánon. Hogy mélyebben oda akarják 
szánni magukat, meg akarnak erősödni a 
hitükben, és ráadásul másokat is Hozzá 
akarnak vinni. 
Azt lehet hallani a fi ataloktól, hogy minden 
évben azt gondolják: „Na, ez volt a legjobb!” 

Püspökök és lelkészek imádsága.

Tizenöt éve lendületben: László Viktor f szervez .
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Mi az oka annak, hogy ez a szolgálat felfelé 
ível?
Nagyon jó kérdés. Azt tapasztaljuk, hogy 
egy kegyelmi idő jött el a Megújulás törté-
netében, amikor az ifj úsági szolgálat nyi-
tott ajtókat talál, és meg tudja szólítani a fi -
atalokat. Megnőtt az éhség. Isten meglátta 
ezt az éhséget. Válaszolt. Persze emberileg 
is törekszünk, és egy olyan csapatom van, 
aki szívét-lelkét és erejének első zsengéjét 
beleadja a szolgálatba, ami meg is látszik 
az egész minőségén. De mi tényleg sok-
szor azt érezzük, hogy Isten kipótolja a mi 
zsengénket, előttünk jár és elmozdítja a 
hegyeket, szövi a szálakat. Nem mi növel-
jük a szolgálatot: a növekedés körülöttünk 
történik.
 Fiatalok szolgálnak fi atalok felé, a fi a-
talok nyelvén, és így találkozik a fi atalos 
lendület az Isten megújító jelenlétével, 
vagy azzal a tapasztalattal, hogy a Szent-
lelket behívhatjuk az életünkbe. Ez a fi a-
talokat érzelmileg és szellemileg is megra-
gadja. Olyannyira, hogy utána ők hirdetik 
nagyon lelkesen a táborainkat az ismerő-
seiknek. A visszajelzések alapján a részt-
vevők kilencvenöt százaléka ismerősük 
rábeszélésére jött. Nehéz dolog meghívni 
valakit, mert nem lehet azt igazán elmesél-
ni, hogy milyen jó az, amikor a Szentlélek 
jelen van, milyen jó az, amikor az Isten 
megszólít. Aki nem volt ott és nem tapasz-
talta, annak ezt hiába mondom, nem tudja 
hova tenni. Viszont néhány hatását el tud-
juk mondani: igen, itt nagyon elfogadóak 
velük, új barátokra lelnek, és sok minden, 

amiről eddig nem tudták, hogy van értel-
me, az értelmet nyer – például az Egyház 
tanítása, a szentségek is. Sőt, az életük 
nyer értelmet. Akik jönnek, sokfélét gon-
dolnak az életükről, de Isten új távlatokat 
nyit, tágas térre helyez. Az Istentől kapott 
szabadság segíti hozzá őt a teljes kibonta-
kozáshoz, az ő fi atal éveiből a Szentlélek-
kel sokkal többet és szebbet lehet kihozni. 
Engem és több segítőnket is pont az moti-
vál az önkéntes szolgálatra, hogy milyen jó 
lett volna, ha nekünk ugyanezt elmondták 
volna annakidején. Ezért igyekszünk mi is 
továbbadni, amit kaptunk, és igyekszünk 
a fi atalokat megszólítani.
Sokan felfi gyeltek rá, hogy azt a magot, 

amely körül megindult a külsősök „bevon-
zása”, nagyrészt azoknak a karizmatikus 
családoknak a gyermekei alkotják, akik a 
90-es években indultak, nagyjából szintén 
fi atalként. 
Én 2008-ban lettem karizmatikus, úgy-
hogy nem annyira ismerem a régi csalá-
dokat. De valóban, akik tipikusan nagyon 
sok embert hoznak, azoknál gyakran ta-
lálunk ott a háttérben karizmatikus szü-
lőket.
Van egy másik egyszerű szempont is: a fi ata-
lok oda mennek, ahol fi atalok vannak. Igen 
ám, csak ez egy kicsit a tyúk meg a tojás prob-
lémája…
Igen. Kicsiben kezdődött. 2009-ben, ami-

a 

sikerének?

Sokan úgy tekintenek a Lelkes Napok-jelenségre, mint ami egy nagyon komoly jel, igazi remény a Megújulás szá-
mára. Hiszen arról szoktunk panaszkodni, hogy kevés a  atal, sok az id s, hogy többszörösen nem ment végbe a 
generációváltás, hogy nem t nnek fel új vezet k. Azt látjuk viszont, hogy van egy olyan ifjúsági tábor, ahol évr l 
évre többen vannak, ahol túljelentkezés van. Az idei, hetedik tábor után Végh Zoltán f szervez vel, a Nemzeti Szol-
gáló Bizottság ifjúsági referensével beszélgettünk.

A Lelkes-team tagjai: Oroszi Ferenc, György Dominika, Végh Zoltán, Zubay Tímea

Autószalonból Imádság Háza Pécsett
10. oldal

Ez az a nap tizenötödször
20. oldal

Mi a titka a Lelkes 
Napok sikerének?
17. oldal
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A fenti kifejezés nem az időjárásra vonatko-
zik. Újságírók, politológusok szokták használni 
olyankor, ha a nagy nyári pangás után mozgal-
masnak ígérkezik az őszi politikai szezon.

Amikor ez a cím az eszembe jutott még 
nyár elején, úgy gondoltam, hogy jól il-
lik majd a szezonnyitó cikk élére. Hiszen 
régen volt ennyi nagyszabású, pezsdülést 
hozó, izgalmas és tartalmas program a ka-
rizmatikus megújulás berkeiben… Aztán 
nyár közepétől tényleg forrósodni kezdett 
a helyzet. Soha nem tapasztalt hőséget él-
tünk át. Egyik hőhullám a másikat érte. 
(Biztosan foglalkozási ártalom, de eszem-
be jutott a Jelenések 16,8-9., ahol az an-
gyal az Isten haragjának negyedik csészé-
jét a Napra önti, s így „hatalmat kapott, 
hogy az embereket gyötörje. Az emberek 
kínlódtak a nagy hőségben, mégsem kap-
tak észbe, nem hódoltak előtte, hanem ká-
romolták az Isten nevét…”)
 Aztán az augusztus még tovább for-
rósodott, most már a társadalomban és a 
politikában is. Sokakat hatalmába kerített 
a nyugtalanság a bevándorlók áradatát 
látva. Nem pusztán azért, mert Budapest 
bizonyos részei menekülttáborra, vagy 
háborús övezetre kezdtek hasonlítani, 
utcán élő emberekkel. Számos honfi tár-
sunk életében először szembesült azzal a 
helyzettel, hogy nálunk sokkal, de sokkal 
hatalmasabb erők alakítják a sorsunkat, a 
történelmünket, hogy a folyamatok sok-
szor már állami, sőt európai szinten is ke-
zelhetetlennek tűnnek… Sokan most élik 
át először, hogy mennyire törékeny a mi 
kis életünk, amit annyit szidtunk, de azért 
mindeddig élhető volt.
 Persze voltak és vannak olyanok is, 
akik nem ragadnak le a csodálkozásnál 
és a riadalomnál, hanem felteszik az iga-
zán fontos kérdéseket: mit tesz egy ilyen 
helyzetben Jézus tanítványa? Mi a hite-
les keresztény magatartás? Mert valamit 
biztosan tennünk kell a káosz jeleit és az 
emberek szenvedéseit látva. Megszólalt a 

„Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat.
Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.
Ne félj hát Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael.
Magam vagyok gyámolod – az Úr mondja ezt Neked –
Izrael szentje, a te megváltód.” 
(Iz 41,13-14)

Lélek hangja közöttünk (jómagam prófé-
ciában is hallottam): „Ébresztő, kereszté-
nyek!”
 Az első gyümölcs sokak megújuló 
imádsága lett. Teljesen nyilvánvaló, hogy 
amikor túlnőnek rajtunk az események, a 
Legnagyobbhoz kell folyamodnunk, aki – 
milyen jó ezt leírni – a mi szerető mennyei 
Atyánk. Akik erre ráébrednek, böjtölve 
és imádkozva kérik először Isten bölcses-
ségét, hogy az ő megkülönböztetésének 
birtokában értékelhessék az eseményeket. 
E nélkül, mint tudjuk, nem marad más, 
mint egyoldalúság és viták, félelmek és 
indulatok… A helyes hozzáálás meglelése 
után pedig jöhetnek a tettek, de olyanok és 
pontosan azok, amiket odaföntről éppen 
ránk szabtak. Hiszen Atyánk „jótettekre 
teremtett minket: ezeket az Isten előre el-
rendelte, hogy bennük éljünk” (Ef 2,10).

az újat, amit látni akar! Hiszen az egész 
teremtés, maga a természet is „sóvárogva 
várja az Isten fi ainak megnyilvánulását… 
Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet 
együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig. 
De nem csak az, hanem mi magunk is, 
akik bensőnkben hordozzuk a Lélek zsen-
géjét…” (vö. Róm 8,19. 22-23).
 Most értem meg, mi a jelentősé-
ge nagy őszi programjainknak. Nem az, 
amit először gondoltam, hogy milyen jó 
is lesz megélni a Lélek tüzes áradását a né-
pes konferenciákon. Nem! Ha eddig nem 
tudtuk volna, most már mindenki számá-
ra biztos: a dolgoknak tétje van! 
 Az Imádság Háza Konferencián októ-
berben nem a keresztény „sztárszolgálót” 
jövünk össze meghallgatni, hanem a Lé-
lek szülőszobájába lépünk be, aki a jövőt 
akarja megszülni bennünk. Az Imádság 
Háza országszerte szaporodó helyei, erősö-
dő szolgálatai puszta létükkel is hirdetik, 
hogy az „új” az Isten imádásából és dicső-
ítéséből fog megszületni. A Szent András 
Evangelizációs Iskola nagy novemberi 
konferenciáján a cselekvés, a misszió Isten-
től ihletett útjait fogjuk kutatni. Előtte pe-
dig, a szombathelyi Országos Találkozón 
egyetlen kérdést tesszük majd fel: „Uram, 
hogyan újulhat meg a szívem, hogy meg-
újulhasson Egyházam, s rajta keresztül 
egész nemzetem is?”
 Mert hiszem, hogy Isten még nem fe-
jezte be velünk, magyarokkal. (Jó Ég, mi 
mindent átvészeltünk már?!) Ne a nemzet-
halálra készüljünk mindig, inkább gyü-
mölcstermő munkára – minden körülmé-
nyek között!

Kunszabó Zoltán

gy j

„A Lélek pezsdül és forrong ben-

nünk. Megújulásra hív, új válaszok-

ra, új cselekvésre, új életformára 

hív meg az új kihívások közepette. 

És megszüli: kihordja és vajúdva a 

világra hozza a hűségesekben, az 

Istenre fi gyelőkben mindazt az újat, 

amit látni akar!”

 Közben, szeptember elején a hőmérő 
higanyszála vagy húsz fokot esett. Most 
már vacognak azok, akik az utcán vagy 
az árokparton alszanak. Az ősz azonban 
forró lesz. A Lélek pezsdül és forrong ben-
nünk. Megújulásra hív, új válaszokra, új 
cselekvésre, új életformára hív meg az 
új kihívások közepette. És megszüli: ki-
hordja és vajúdva a világra hozza a hűsé-
gesekben, az Istenre fi gyelőkben mindazt 
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2015. III-IV. szám

Egy elveszett 
drachma 

megtalálása
Ferenc pápánál járt 
a Szent András 
Evangelizációs Iskola

Fereenc aatyával, 
az emmmbeerrell 
talállkozttamm.

Olyasmi történt velünk, mint tarzusi Pál-
lal, amikor tizennégy év evangelizáció 
után felment Jeruzsálembe Péterhez (vö.: 
Gal 2). Mi harmincöt év után mentünk 
fel Rómába a mostani Péterhez, Ferenc pá-
pához. Ahogy Pál, úgy mi is a ránk bízott 
küldetésben megerősítve, a nekünk adott 
kegyelemet elismerve, áldással, útmuta-

tással, az egységben megerősödve jöttünk 
haza. Különleges élmény volt.

Elhívásunk és küldetésünk
A Szent András Evangelizációs Iskolát 
egy néggyermekes édesapa, José H. Prado 
Flores – akit egyszerűen csak Pepeként is-
mernek a világban – alapította 1980-ban. 
Mivel megtérése után már néhány év-
vel folyamatosan nagyon sok helyre hív-
ták, és feszítette őt, hogy nem tud min-
denhova elmenni, ráébredt, hogy szüksé-
ge van munkatársakra: egy iskolára, ahol 
mások is megtanulhatnak evangelizálni. A 
Szentlélek pedig értésére adta, hogy nem 
véletlenül nem talál ilyen iskolát, ugyan-
is az nem létezik, viszont éppen őt szemel-
te ki arra, hogy létrehozza azt, amit kere-
sett: egy katolikus evangelizációs iskolát! 
Pepe rendelkezett teológiai képzettséggel 
(biblikus professzor volt), ezen kívül bá-
torsággal, valamint néhány kapcsolattal 
is, és belevágott Isten nagy kalandjába. Az 
első kurzusa egy hónapig tartott Mexikó 
hegyei között, egy félreeső és kimondha-
tatlan nevű városkában, Chilpancingoban, 
egy olyan helyiségben, ahová még a villany 

Ferenc pápa 2015. június 11-én magánaudiencián fogadta a Szent András 
Evangelizációs Iskolát: az alapítót, José „Pepe” Prado Florest és a nemzetközi 
tanács tagjait, köztük e cikk szerzőjét, a magyar iskola igazgatóját, Gyuris 
Gellértet is.  Bár a körülöttük lévő egyházi közeg nagyobb része még nem is 
tud róluk, a pápa ismeri az iskolát, tudja, miben áll a szolgálatuk, ő maga 
bátorítja és küldi őket evangelizálni!

Pepe Prado Flores, az iskola alapítója bemutatja Gyuris Gellértet a pápának.
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sem volt bevezetve, a WC-n csak függöny 
volt, és a skorpiók ki-bejártak a szobák-
ban. De a nehézségek, amelyek a kezde-
tek óta folyamatosan jelen vannak valami-
lyen formában, nem akadályozták meg az 
első növendékeket, hogy Pepétől eltanul-
ják az evangelizáció elméletét, egy pün-
kösdi pásztortól pedig a gyakorlatát. Így 
kezdődött. Egyikük sem tudott evangeli-
zálni, de hozzákezdtek. Innen származik 
egyik szállóigénk: „Evangelizálni evangeli-
zálva tanulunk.” Az alapító csapat a kez-
det kezdetén azt sem tudta, hogyan kell 
evangelizátorokat nevelni, de menet köz-
ben megtanulta. Így lett ez a misszió evan-
gelizátor-képzővé, azaz iskolává. 
Az elmúlt harmincöt év alatt Pepe többek 
között Emiliano Tardif atya oldalán végig-
prédikálta a fél világot, és lassan kialakult 
az a jellegzetes „szentandrásos” mód, aho-

gyan evangelizálunk, amely ma is védje-
gye az iskolának. A projekt menet közben 
formálódott, kurzusok születtek és változ-
tak, és szervezetileg sem volt még minden 
kész, de közben folyamatosan jöttek létre 
a helyi iskolák egész Latin-Amerikában, 
később Észak-Amerikában, Európában, 
majd Afrikában és Ázsiában is. Pepe akkor 
még egyáltalán nem sejtette, hogy ilyen 
nagy fává nő majd ez a kis magocska. A 
Ferenc pápának készült világméretű sta-
tisztikából és beszámolóból kiderül, hogy 
a 20 jelentősebb országos iskola együtt-
véve 2014-ben 1513 kurzust tartott. A 
harmincöt év alatt eddig 68 országban 
szolgált a Szent András, amely még növe-
kedésben van, küldetésének szinte az ele-
jén. Tényleg nagy fává lett, és sokan meg-
pihentek az árnyékában.

A magyarországi iskola
Különös véletlenek sorozataként született 
meg a magyar iskola. Kellett hozzá Isten-
nek egy bencés szerzetes, Forrai Botond 
atya, akit sok évnyi iskolai tanítás után 
nyugdíjas éveire egy csendes plébániára, 
Győr-Ménfőcsanakra helyezett a rend, 
hogy nyugalma legyen. Pedig ő égett a 
vágytól, hogy evangelizáljon. Kellett né-
hány karizmatikus társ, akikben szintén 
lobogott a pünkösdi tűz, akik között ott 
volt Maros Ildikó szociális testvér. Kellett 
hozzá az a vágy bennük, amellyel keresték, 
hogy mi van még a Szentlélek-szemináriu-
mon túl, vagy mellette, amivel evangeli-
zálni lehetne. És kellett egy német misz-
sziós házaspár, Peter Fischerék, akik már 
hallottak Pepéről, az akkor KEKAKO né-
ven ismert evangelizációs iskoláról, akik 
először vitték el a magyar csapatot Rómá-
ba. Ez 1994 nyarán történt.

És innentől a Szentlélek gyors iramban 
cselekedett, és szélvész zúgott át a magyar 
vidékek felett. A következő évben már egy 
fi atalabb társaság volt kinn Rómában egy 
hónapig, közöttük Csiszér Laci, és ez év vé-
gén, 1995-ben már Magyarországon volt 
az első Fülöp kurzus, aztán sorban a követ-
kező kurzusok, amelyeket a magyar csapat 
elkezdett továbbadni, ismételni, Ménfő-
csanak pedig felvirágzott, sokak lelki újjá-
születésének otthonává válva.

Evanggelizáálni evvvangeelizzálva tannulunnk
Nem az a baj, hogy az Egyház nem evangelizál, hanem az, hogy sokszor olyanok akarnak evan-
gelizálni, akiket senki sem evangelizált… Az iskola egyik nagy felismerése az, hogy az evangeli-
zációt nem lehet iskolapadban megtanulni. Nem úgy működik, mint valamiféle tananyag, ahol 
először szépen mindent megtanulunk, levizsgázunk, utána pedig már csináljuk is. Az iskola 
harmincöt éves tapasztalata az, hogy az evangelizációt egyszerre tanuljuk és csináljuk. Erről 
szól a Pál kurzus, amelyben a résztvevők egy plébániai missziós hét során tanulnak, készül-
nek, és minden nap élesben evangelizálnak is. A hét végére szerzett tapasztalatuk pedig ez: 
„Féltem tőle, de a Szentlélek megadta a bátorságot! Tudok evangelizálni!”
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Az első három-négy év a lángoló lelkese-
dés időszaka volt, sokan hallottak ekkor 
az iskoláról és sokan kapcsolódtak be. Per-
sze az új külföldi, latinos stílus nem talált 
egyöntetű tetszésre a hazai karizmatikus 
megújuláson belül, de a gyümölcsök mu-
tatkoztak és végül egyértelművé váltak. 
Az első tíz évben Ménfőcsanak volt a köz-
pont, ide jártunk szinte minden kurzusra 
a Fülöpön kívül.

dályoztuk a kibontakozását. De Isten ke-
gyelme nagyobb volt minden akadálynál. 
És kezdtük észrevenni, hogy az ő álmai 
nagyobbak: a határon túlra is elvittük a 
kurzusokat. Itthon pedig egyházmegyei is-
kolaközösségeket hoztunk létre, hogy az egész 
országban legyenek kurzusok. Ma Magyar-
országon négy teljes idejű szolgálóval, ti-
zenhat iskolaközösségben, kettőszázkilenc 
önkéntessel szolgálunk, mintegy harminc 
kurzussal és körülbelül ugyanennyi ifj úsá-
gi programmal. A húsz év alatt Magyar-
országon hatszázkét kurzust tartottunk, 
a határon túliakkal együtt pedig hétszáz-
nyolcvanhetet.

Péter meghívására Rómában
Hogyan kerültünk mi Ferenc pápához? 
Amikor Pepe Rómába érkezett, azt kér-
dezték tőle a vatikáni ismerősei: „Hogy si-
került ezt elintéznetek, hisz a magánaudi-
enciára várók hossza ezres nagyságrendű?” 
Pepe csak annyit válaszolt: „Nem tettünk 
semmi különöset, csak kértem.” Amikor 
megválasztották Ferenc pápát, az argentin 
iskola egyből ujjongott. Ők már ismer-
ték! Ugyanis ő vette számukra az iskola 
épületét még Buenos Aires-i bíborosként. 
Tavaly novemberben egy római új evan-
gelizációs konferencián Pepe találkozott 
Ferenc pápával, aki így üdvözölte: „Áh, 
szóval te vagy Pepe Prado?” Hiszen hallott 
róla sokszor még otthon, Argentínában, 
de itt találkoztak először. Ekkor kért Pepe 
audienciát az iskola számára, és három hó-
nap múlva már meg is volt az időpont.
Hogyan történt a találkozás? A pápára 
nagyon vigyáznak... Kézről kézre adtak 

bennünket az őrök, gárdisták, hivatalno-
kok teremről teremre, mire eljutottunk a 
pápához, aki az ajtóban várt bennünket. 
Pepe ment előre, majd mindegyikünket 
bemutatott a pápának, aki egyenként üd-
vözölt minket. Az asszisztencia távozása 
után ott maradtunk egyedül vele, Ferenc 
pápa és mi tizennégyen, a Szent András 
Iskola nemzetközi tanácsának tagjai. Úgy 
beszélt, mint régi barátaihoz. Így kezdte:
„Emlékszem rátok, tudom kik vagytok és mit 
csináltok. Emlékszem a levélre is, amit adtam 
nektek. Mondjátok, mit szeretnétek?” Pepe, 
aki előtte ült, fel akart állni, amikor meg-
szólalt, de ő leültette maga mellé. Pepe, ve-
lünk közösen bemutatta az iskolát és kül-
detését. Ferenc pápa fi gyelmesen hallgatta 
és mindig követte, ki beszél. Majd ezután 
megszólalt és jókedvűen, nem prédikálva, 
hanem viccelődve, spontánul, a saját éle-
téből hozva történeteket és konklúziókat, 
hosszan beszélt hozzánk. Hallgattuk és 
együtt nevettünk vele… Beszédében há-
rom pontot említett: 1.) Ne zárkózzunk 
be, menjünk ki evangelizálni. 2.) Szolgák 
legyünk. 3.) Ne a pénzben bízzuk, hanem 
az Evangéliumban. Amikor a beszélge-
tésnek vége lett, mi imádkoztunk érte, ő 
pedig megáldott bennünket, ajándékokat 
adtunk át – András keresztet, könyveket, 
kurzusvázlatot, én pedig az iskola logóját, 
mivel azt én rajzoltam –, és ő is megaján-
dékozott bennünket. Csoportkép készült, 
majd kifelé menet ismét az ajtóban állt el-
köszönni tőlünk. Felejthetetlen fél óra fi -
gyelem Ferenc pápától!
Engem lenyűgözött – értsétek jól –, hogy nem 
Őszentségével a római pápával találkoztam, 

Istteenn Igggéjjénneekkk üzeeeneette 
aa LLéélekkk erreejjéévveel,, aa tesst--
vvééreekkkkel eeggyyssééggbeen:: 
KEEKKAAKOOO
Az iskola titka egyrészt sajátos módszer-
tana, amelyben nem csak fejet tágítunk, 
hanem szívet is puhítunk, és nem csak 
szépeket mondunk, hanem valódi meg-
tapasztalásokra és döntésekre is hívunk. 
Másrészt pedig három alkotóelem, amely 
az Apostolok Cselekedeteinek hatékonyan 
evangelizáló és dinamikusan növekvő egy-
házában világosan látható: Isten Igéjének 
itt és most érvényes üzenetként való meg-
hirdetése – a kérügma; teret adni a Szent-
lélek valóságos cselekvésének – a karizma; 
szeretetben lévő testvérek közösségeként 
jelen lenni – a koinónia (vö. ApCsel 4,33).

Az első években még az iskola mibenléte 
sem volt világos, emberileg sem voltunk 
érettek… Isten mégis bennünket válasz-
tott, és megtiszteltetés a részéről, hogy 
ránk bízta ezt az álmát. Vittük előre Isten 
tervét lelkesedéssel, tűzzel, bár sokszor épp 
mi magunk, a tökéletlenségünkkel aka-
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hanem Ferenc atyával, az emberrel, aki 
nem csak arról beszélt, hogy ne legyünk tá-
vol az emberektől, hanem maga is ezt tette 
velünk. Ez még értékesebbé tette a szavait. 
A minden probléma ellenére is sugárzó vi-
dámsága és humorérzéke is beszédes volt 
a számomra. Például, amikor a brazíliai 
Ângelától komoly tekintettel megkérdezte: 
„Mondd csak, ki volt a jobb focista: Marado-
na vagy Pelé?” (Maradona ugyebár argen-
tin, mint Ferenc pápa, Pelé pedig brazil, 
mint Ângela). Ângela úgy meglepődött a 
kérdésen, hogy nem is tudott válaszolni, 
Ferenc pápa pedig nem akarta elengedni 
a kezét… De amikor mentünk kifelé, és 
Ângelára került a sor, nekiszegezte a kér-
dést: „Te még tartozol nekem egy válasz-
szal!” Mire Ângela zavarában kibökte, 
hogy „Messi”. Milyen könnyed és tiszta a 
szíve annak, aki pápaként is tud viccelni!

Csak pislogtunk és fülig ért a szánk az 
örömtől, miközben mindez megtörtént. 
Hogy megtörtént, már az hordoz magá-
ban üzenetet. A harmincöt év alatt nem 
sok elismerést kaptunk az Egyháztól. Ez 
segített, hogy csak olyanok legyenek az is-
kolában, akik nem ezt keresik. De most, 
ebben a váratlan eseményben úgy éreztük 
magunkat, hogy mi vagyunk az evangé-
liumi elveszett drachma (Lk 15,8), amely 
eddig a porban hevert, de most végre meg-
találta a gazdája, kezébe vette és örömében 
ünnepséget rendezett miatta. Ferenc pápa 
külön fi gyelme az ajándék számunkra: is-
mer, fontosnak tart bennünket és bátorít, 
sőt küld evangelizálni!

Nem magamtól mentem fel Rómába, ha-
nem hívásra, nem is a magam nevében, 
hanem a magyar evangelizátorokat, a 
Szent András Evangelizációs Iskola ma-
gyar munkatársait képviselve. Az áldás és 
a megerősítés, amit kaptam, nem csak ne-
kem szól, hanem nektek, akik velem vol-
tatok a szívemben. Szálljon rátok Ferenc 
pápa áldása!

A jövő
A vendégség Ferenc pápánál meggyőzött 
arról, hogy ő felül, és mi itt alul az Egyház-
ban hasonlóan látunk és ugyanazért küz-
dünk. E találkozás megerősített bennün-
ket: benne vagyunk Isten tervében, amit 
a Szentlélek ránk bízott, azt az Egyház is 
ránk bízta Péteren keresztül. Sőt, Ferenc 
pápa szélesebb és nagyobb horderejű kül-
detést jelölt meg számunkra, mint amit 
gondoltunk. De nem ijedünk meg ettől, 
máris hozzákezdünk. Még hátra van egy 
hivatalos elismerés az iskola számára Ró-
mától, de azon leszünk, hogy ez is meg-
legyen, és így megnyíljon az út minden 
egyházmegye felé.

Ez a találkozás megváltoztatott bennün-
ket. Nem az elhívást, az iskola arcát, nem 
az alázatot… hanem az erőt bennünk. 
Pepe a találkozótól felbuzdulva azt mond-
ta nekünk, hogy itt az ideje, hogy megkét-
szerezzük az evangelizációs erőfeszítést ab-
ból a kegyelemből, amelyet most kaptunk. 
Valóban, erre kötelez bennünket a nekünk 
adott kegyelem. Úgyhogy most toboroz-
ni fogunk: Akiket a Szentlélek hív a Szent 
András Iskolába, hogy így evangelizáljon 
és képezzen evangelizátorokat, az jöjjön! 
Andrások vagyunk, hogy utódaink, a 
Péterek, akiket Jézushoz viszünk (vö. Jn 
1,40–42), jobban szeressék, szolgálják és 
hirdessék az Urat, mint amire mi képesek 
voltunk. Harmincöt év alatt a kérügma-
tikus új evangelizáció  tapasztalatainak 
legjava gyűlt össze nálunk. Mi nem csak 
beszélünk róla, hanem csináljuk is, mert 
már látjuk, hogy mi működik és mi nem, 
és melyek a legjobb utak az evangelizáci-
óra. Hívjuk azokat, akik nem tudnak ne-
met mondani Jézus evangelizációs küldésére, 
hogy jöjjenek, mert nálunk meg lehet tanulni 
evangelizálni!

Kapcsolat és tájékoztató az aktuális kurzu-
sokról: www.ujevangelizacio.hu
Hirdetés 20 éves jubileumi konferenci-
ánkról: 31. oldal.

Milyen boldogság 
nekem az  evangéliumot 
hirdetni!
A Szent András Iskola kurzusain semmi 
egyebet nem lehet megtudni Istenről, 
csak a lényeget: amit Isten Igéje üzen ma 
nekem, neked arról, hogy ki Isten, ki vagy 
te, és mi az ő célja veled. A kurzusok ta-
nításai mélyen szentírási tartalmúak, mert 
itt minden az alapokhoz nyúlik vissza. Az 
egyházban ugyanis sokszor az a prob-
léma, hogy a felépítményen dolgoznak 
ott, ahol még az alapok sincsenek lerak-
va. Kurzusainkon meg lehet térni (Új élet 
Krisztusban kurzus), bele lehet merülni a 
Szentírás világába (Emmausz kurzus, Jézus 
a négy evangéliumban kurzus), igazi tanít-
vánnyá lehet válni (János kurzus), el lehet 
sajátítani a ma emberéhez szóló evange-
lizáció alapjait (Pál kurzus), meg lehet ta-
nulni jól prédikálni (Apolló kurzus), el lehet 
sajátítani azt a titkot, amitől az ősegyház 
evangelizációja sokszorosan hatékony volt 
(Pál titka kurzus) stb. Kurzusaink provoka-
tívak, ahogyan Jézus is az: igehirdetésével 
és tetteivel arra hívja meg az embereket, 
hogy szembesüljenek saját korlátaikkal, 
és benne bízva merjenek azokon átlépni 
és őbenne növekedni. E növekedésnek 
viszont nem saját felépülésünk a célja, ha-
nem Isten Országának a felépülése. Jézus 
utolsó parancsa ugyanis ez: Hirdessétek 
az evangéliumot! (Mk 16,15; vö. Mt 28,19). 
Az Egyház minden szolgálatának erre kell 
irányulnia, ahogyan az Evangelii nuntian-
di 14. fejezete is mondja: Az egyház azért 
létezik, hogy evangelizáljon. Ezért képzési 
programunk nem áll meg ott, hogy a meg-
térést, a Szentlélekkel való betöltekezést, 
az igeolvasást és a közösségbe tartozást 
előmozdítsa, hanem végigvezet az úton: 
Hogy megkereszteltből tanúvá, tanúból 
tanítvánnyá, tanítványból pedig apostol-
lá legyünk, aki Pállal együtt így kiált fel: Jaj 
nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot! 
(1Kor 9,16). De mivel Isten képessé teszi 
őt rá, valóban evangelizál is, miközben ezt 
éli át: Milyen boldogság nekem az evangé-
liumot hirdetni!
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is megjelent Ralph Martin tanítássoroza-
tában: Miért kell minden katolikusnak meg-
keresztelkednie a Szentlélekben?
 De vajon miért fontos ez a pápának – 
és nekünk is?

AA SSzzeentlléllekk-kkeeereeszzztséégg 
jjelennséggge

Mert „a Szentlélek-keresztség az Atyaisten 
szívünkbe árasztott szeretetének egész éle-
tünket átalakító megtapasztalása, amelyet 
Jézus Krisztus uralmának elfogadása ál-

tal nyerünk el. Élővé teszi a keresztség és a 
bérmálás szentségének kegyelmét, elmélyí-
ti az Istennel és a többi kereszténnyel való 
egységet, felgerjeszti az evangelizáció iránti 
szenvedélyt és karizmákban részesíti a hívőt 
szolgálata és missziója betöltésére.” (Idézett 
mű, 12. old.)
 Később a dokumentum tovább fejte-
geti és sorolja a hatásokat:

  Új meggyőződés a Szentháromságos 
Isten létéről és jelenlétéről

  A megszentelődéshez szükséges erő 
befogadása

Miért fontos a

Évek óta visszatérően felmerül a kérdés: vajon mi a karizmatikus megújulás 
lényege? Hiszen mások is énekelnek gitáros énekeket, mások is össze-
gyűlnek kisközösségekben, mások is imádkoznak együtt, mások is evange-
lizálnak (a maguk módján). Az elmúlt években a világ karizmatikus vezetőit 
is foglalkoztatta ez a kérdés. Több konferencia és komoly előtanulmányok 
után ezért publikálta az ICCRS teológiai bizottsága 2012-ben a „Baptism in 
the Holy Spirit” („Megkeresztelkedés a Szentlélekben”) című könyvét, ami 
világossá teszi: a Szentlélek-keresztség a karizmatikus megújulás központi ke-
gyelme!

Ha a mű tudós szerzőinek tanúságtétele 
nem lenne elég, Ferenc pápa híres kijelen-
tése is ezt erősítette meg, aki 2014. június 
1-jén a Római Olimpiai Stadionban tar-
tott nemzetközi karizmatikus-találkozón 
így buzdított minket:
 „Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit 
vár a pápa a Megújulástól? … Azt vá-
rom mindannyiótoktól, hogy osszátok meg 
a Szentlélekben való keresztség kegyelmét 
mindenkivel az Egyházban. Ezt a kifejezést 
használja az ApCsel 1,5.” 
 A gondolat már néhány évvel ezelőtt 
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  Dicsőítés és magasztalás
  Az imádság, a Szentírás és a szentségek 
újrafelfedezése

  Új szeretet az Egyház, a szentek közös-
sége és Mária iránt

  A karizmák megjelenése
  Gyógyulások és szabadulások
  A laikusok aktivizálódása
  Evangelizáció
  A szociális igazságosság szolgálata
  Ökumenikus nyitottság
  Új közösségek alakulása (im. 15-28.)

Nos, azt hiszem, most sokan elégedetten 
nyugtázzuk: igen, velem is ez történt!

AAzz eelnnevvvezzééss pprrrobblééémááájaa

Maga a címben is említett elnevezés – 
akármilyen csodás valóságot jelölt is – so-
káig szinte tiltólistán volt. Alig mertük 
használni, még a legutóbbi időkben is. He-
lyette leginkább a „Szentlélekkel való be-
töltekezés”, kifejezés terjedt el, ami szintén 
bibliai eredetű, és ugyanarra a jelenségre 
utal (vö. ApCsel 2,4; Ef 5,18; 3,19).
 No, de ott van Bibliában a „Szentlé-
lekben való megkeresztelkedés” kifejezés is 
(magyarosan és rövidítve: „Szentlélek-ke-
resztség”), ráadásul éppen Jézus szájából 
hangzik el az Apostolok Cselekedetei 1,5-
ben, amire a pápa is utalt!
 Ez az elnevezés hagyományosan nem 
volt használatos a katolikus teológia szótá-
rában. A protestáns pünkösdi felekezeteken 
keresztül szivárog vissza, méghozzá tényleg 
félreérthető módon: mintha egy második, 
valóban hatékony vízzel való keresztséget 
jelölne – amit az Egyház természetesen nem 
fogadhat el. Hiszen a hitvallásban meg-
valljuk: „hiszek az egy keresztségben…” A 
zavart fokozta, hogy a pünkösdi-karizma-
tikus kisegyházak tagjai tényleg új, felnőtt-
kori keresztségre hívták (és hívják ma is) a 
katolikus Egyházból származó megtérő-
ket… Aminek viszont tényleg nincs köze a 
Szentlélek-keresztséghez.
 A fogalom amint említettük, bibliai 
alapú. Ha ott van, hát ott van. Nézzük 
meg, mit jelent!

Bibbliaai aaalapookk

Az eddig emlegetett igehelyen kívül a ki-
fejezés még öt helyen szerepel az Újszövet-

ségben. Igaz, nem főnevesítve, hanem igei 
alakban, mindig ígéretként:
 Az ígéret úgy szól, hogy Jézus, a Messi-
ás majd „Szentlélekben keresztel meg benne-
teket”. Ez az Újszövetség egyik legtöbbször 
ismételt próféciája:

   Keresztelő Szent Jánostól származik, 
és mind a négy evangélista hozza (Mt 
3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Jn 1,33).

  Jézus maga használja az ApCsel 1,5-ben,
  Péter pedig ismétli az ApCsel 11,16-ban.

 Ezek a helyek mind konkrétan utalnak 
a Szentlélek pünkösdi kiáradásának  esemé-
nyére. Ezt kell majd mélyebben megérte-
nünk ahhoz, hogy a Szentlélek-keresztsé-
get értelmezni tudjuk.

Ószövetség
A számunkra fontos prófétai ígéretek nem 
Keresztelő Jánossal kezdődnek. Az ószö-
vetségi próféták írásaiban az áldásra és az 
üdvösségre vonatkozó ígéretek egyre inkább 
a Messiás király eljövetelére mutatnak. Ez 
együtt jár azzal, hogy Isten Lelke külön-
leges és személyes módon jön majd el Isten 
népének tagjaihoz.
 Erős az életadó víz kitöltetésének (Iz 
44,2-3; Ez 39,29), és a megtisztító (itt 
bűntől megtisztító) víz szimbolikája (Ez 
36,25-27), amely ezen a helyen együtt sze-
repel az új, isteni Lélek beoltásának és az új 
szívnek az ígéretével.
 Zakariás tovább viszi ezt a gondolatot: 
a Lélek kitöltetése Isten népe szívét keserves 
bűnbánatra indítja (Zak 12,10).
 Joel híres, Pünkösdkor Péter által idé-
zett próféciája (Joel 2.) visszautal Mózes 
kívánságára, hogy az Úr Lelke bárcsak az 
egész népre leszállna, és mindenkit prófé-
tává tenne (vö. Számok 11,29).
 Erőteljes prófétai igék vonatkoznak arra 
is, hogy a Lélek elhozza majd a nép számára 
Isten egészen mély megismerését, ismeretét (Ez 
37,14; 39,28-29; Joel 2,26-27). Bibliai ér-
telemben ez személyes kapcsolaton alapuló 
tapasztalati tudást jelent, nem pusztán va-
lami könyvből elsajátítható ismeretet!

Újszövetség
Így érünk vissza ismét a Keresztelő jö-
vendöléséhez, amely az ószövetségi prófé-
tákkal összhangban a végidőkre mutat. A 
Márk 1,7-8 ezt így rögzíti:
 „Aki a nyomomba lép, hatalmasabb ná-
lam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak 

és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresz-
telek, ő majd Szentlélekkel keresztel benne-
teket.”
 A Messiás hatalmasabb nála azért is, 
mert hatalmasabbat cselekszik! A görög 
szó „baptidzó” elsődleges jelentése: beme-
rít, alámerít, beáztat. A tanítás egyértel-
mű: míg János csak szimbolikus bűnbána-
ti cselekedetet hajt végre a víz által, addig a 
Messiás Isten életébe akar bemeríteni, beáz-
tatni minket a valóságban! „Egyesíteni akar 
Isten Lelkével, be akar csatlakoztatni az ő 
saját isteni életébe.” (im. 34.)
 Két helyen olyan változatot találunk, 
ahol „Szentlélekkel és tűzzel” való kereszt-
ségről van szó (Mt 3,11; Lk 3,16). A tűz mo-
tívuma itt az ószövetségi próféták nyomán 
Isten végső ítéletének tüze, amely azonban 
most, a kegyelem idejében számunkra nem 
halált hoz, hanem tisztulást. Tűzben való 
megtisztulást. A megtérés tüze ez: az íté-
let most a bennünk lévő bűn felett valósul 
meg, hogy mi magunk megtisztulhassunk.
 A tűz Isten belső életének is képe. Nem 
csak megtisztít az ő szentségében, de hívo-
gat is a Vele való kapcsolatra, ahogy ezt az 
égő csipkebokor történetében is olvassuk. 
(Vö. Kiv 3.)
 Amikor Jézus maga beszél a Szent-
lélekben való megkeresztelkedésről, úgy 
utal rá, mint az Atya ígéretének betelje-
sedésére, ami az isteni Lélek kiáradásáról 
szól:
„Egyszer, amikor együtt evett velük, megpa-
rancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsá-
lemet, hanem várjanak, az Atya ígéretére, 
amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: 
János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap 
múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztel-
kedni.” (ApCsel 1,4-5)
 Péter pünkösdi beszéde világossá teszi, 
hogy a Lélek kiáradása csak Jézus megvál-
tó halála, feltámadása, mennybemenetele 
és megdicsőülése után következhetett be:
„Azután, hogy az Isten jobbja fölemelte, ki-
árasztotta az Atyától megígért Szentlelket, 
ahogy látjátok és halljátok.” (ApCsel 2,33).
Ami ekkor történt, nem más, mint Jézus 
messiási és megváltói művének célja és be-
teljesedése: Isten és ember egyesülése a Szent-
lélekben!

(Folytatjuk.)

Kunszabó Zoltán
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Az Imádság Háza mozgalom lényege az, 
hogy az adott városban, településen testvé-
rek megpróbálják megszervezni az állandó 
dicsőítést. Nagyon nagy feladat a megfelelő 
helyet és a megfelelő szolgálókat megtalálni. 
Nektek úgy tűnik, sikerült! Hogyan jutotta-
tok el idáig? 
Nagyon vissza kell menni az időben. Ez 
nem egyik napról a másikra valósult meg. 
Ha egy mondattal szeretnék válaszol-
ni, akkor úgy fogalmaznék: kell e mögé 
egy csapat, egy közösség. Olyanok, akik 
együtt gondolkodnak, akiknek egy irány-
ba húz a szívük. Nem így indult a törté-
net. Nem volt még hozzá csapat. Voltam 
egyedül én, meg a nyitott szívem, Isten 
pedig adott egy vágyat a szívembe. Ez már 
tizenhárom évvel ezelőtt volt. Ekkoriban, 
2002-ben átmentem egy megújuláson. 
Úgy kezdődött, hogy nyolcévnyi keresz-
tény, illetve szolgálatokkal teli közösségi 
élet után lelki válságba kerültem, amiből 
Isten kiszabadított.  És ebben a szabadság-
ban szólt Isten, hogy mit szeretne, mire 
szeretne elhívni. Tudtam, éreztem, hogy 
az Ő imádására, az Ő színe előtt való szol-
gálatra hív. Akkor ezt meg is osztottam pár 
emberrel, akik hasonlókra vágyakoztak, és 
elindítottunk Pécsett egy dicsőítő szolgála-
tot, egy heti két órás alkalmat, ami semmi 
másból nem állt, mint hogy odaálltunk az 
Oltáriszentség, az Úr elé, és ott imádtuk az 
Istent. Ez annyira vonzó volt, hogy jöttek 

az emberek és ott megtértek, gyógyultak, 
szabadultak, hivatások születtek: például 
volt olyan atya, aki ott döntötte el, hogy 
pap szeretne lenni… Imádkoztunk, és ak-
kor már belekóstoltunk a szellemi közben-
járásba is a dicsőítés által. De ez nem volt 
elég nekünk. Elindítottunk egy virrasztást 
is havi egyszer, ami este 10-től reggel 6-ig 
tartott. A saját házunkban kezdtük ezt el 
hét-nyolc emberrel, és ott is megtapasz-
taltuk Isten gyógyító szeretetét. Éreztük, 
hogy Istennek fontos ez a dolog. Rengeteg 
impulzus ért abban az időben, ami mind 
ebbe az irányba terelt engem. Olyan köny-
veket kaptam a kezembe, olyan emberek-
nek az életére lettem fi gyelmes, akik már 
elkezdtek valamilyen hasonló szolgálatot. 
Erre vezető igéket is kaptam, például azo-
kat a részeket, amelyek arról szóltak, hogy 
a választott nép a fogságból visszatér, Is-
ten pedig újjá akarja építeni körükben az 
Ő imádatának a házát. Aggeus, Zakariás, 
Ezdrás, Nehémiás igéi… és ezekről mind 
beszéltem is az embereknek. Mindebből 
megszületett egy közösség. Azokból a test-
vérekből, akikkel ezen az imaalkalmakon 
együtt voltunk. Arra vágytunk, hogy ne 
csak egy héten egyszer, vagy a virrasztás-
ban találkozzunk, hanem alkossunk egy 
olyan közösséget, amely egy szív, egy lé-
lek, s megalapítottuk a Betánia közösséget 
2004-ben. Ez a közösség azóta huszonegy 
fősre duzzadt, nagyon elkötelezett testvé-

rekkel. Közben kialakult egy tizenöt fős if-
júsági csoportunk, plusz van egy befogadó 
csoport is.
Szóval nőtt a közösség, de csak miután 
tavaly elmentem a magyarországi Imád-
ság Háza Konferenciára, akkor kristályo-
sodott ki bennem az elhívásunk tényle-
ges formája. (Korábban hallottam, hogy 
Prazsák Laciék elkezdtek valami ilyesmit, 
és Johannes Hartl 2012-es látogatása kap-
csán is tudomásom volt róla, hogy létez-
nek Imádság Háza szolgálatok.) Akkor 
kaptam a szívembe azt, hogy igen, ez az a 
konkrét forma, ami felé nekem határozott 
lépéseket kell tennem. Az időt, a módját 
nem tudtam még akkor. Viszont az azóta 
eltelt időszakban voltunk a Mehr konfe-
rencián, és ott még inkább megerősödött 
bennem – és nem csak bennem, hanem 
azokban is, akiket elvittem oda magam-
mal Pécsről –, hogy ez nemsokára itt lesz! 
Akkor azt is megkaptam, hogy szervezzek 
egy 24 órás dicsőítést kimondottan erre a 
szándékra felajánlva. És másfél hét alatt az 
összes időpont betelt, annyira jöttek a szol-
gálócsoportok! Ez is egy jel volt számom-
ra Istentől, hogy: „Igen, Isten ezt akarja!”  
Rá két hónapra gyakorlatilag elkezdtünk 
konkrét helyszínt keresni a feleségemmel a 

Autószalonból 
imaközpont Megnyílt a Pécsi 

Imádság Háza

Gyakran kesergünk azon, hogy – főleg Nyugat-Európában – templomokat 
profán célokra kezdenek el használni. Most a baranyai megyeszékhelyen 
egy fordított dolognak örvendeznek: a város első autószalonja augusztus 
végétől – ha nem is templomként –, de az állandó imádság helyeként nyílik 
meg. A Pécsi Imádság Háza alapító vezetőjével, a Nemzeti Szolgáló Bizottság 
tagjával, Flach Ferenccel a hivatalos megnyitó előtti napon beszélgettünk.

Flach Ferenc és felesége Gabi
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városban, ingatlanközvetítőknél is érdek-
lődtünk. Nézelődtünk, és rátaláltunk „vé-
letlenül” arra a helyre, ahol most vagyunk.
Ugye, ennek egy speciális adottságú helynek 
kell lennie. Nem lehet egy bérház harmadik 
emeletén, mert ott felébrednek a lakók... Me-
sélj erről a helyről!
Olyan helyet kerestünk, amiben van egy 
dicsőítő szoba, mosdó, és egy pihenő he-
lyiség. Úgy gondoltuk, hogy egy legalább 
hetven négyzetméteres ingatlan lenne az, 
ahol el tudnánk indulni. Épp lett volna 
egy ilyen hely, de a tulaj külföldön volt. 
Mondta, hogy egy hét múlva hívjuk föl. 
Indultunk haza a feleségemmel, és ugyan-
abban az utcában ránézek egy kerítésre, 
amire ki van írva, hogy: KIADÓ. Ez egy 
nagy telken álló, körbekerített autószalon 
kerítése volt. Bementünk, épp volt ott va-
laki és megnézhettük. Csak bámultunk, 
hogy milyen szuper lenne! Igaz, hogy 
kicsit nagyobb és drágább, mint amivel 
számoltunk. Van külön pihenő helyiség, 
mosdó, egy hatalmas parkoló, és gyor-
san próbáltam letesztelni, hogy milyen 
a hangszigetelése. Feleségem körbejárta 
a házat én meg doboltam, üvöltöztem, 
hogy mennyire hallatszik ki, és azt mond-
ta, hogy semennyire. A szomszédok is jó 
messze vannak… Szóval úgy éreztük, 
hogy ez az a hely. És ha valóban Istentől 
van, akkor megadja rá a pénzt is! Ahogy 
most elindultunk, látjuk, hogy a közös-
ség tizedeiből tudunk erre szánni, plusz 
jelentkeztek állandó támogatók is. Szóval 
látszik, hogy Isten mellette áll a dolognak 
anyagi szempontból is… Az egész olyan 
százhúsz négyzetméter. Az imaszoba eb-
ből kilencven! Mi is sokat dolgoztunk 
benne, és gyönyörű lett. Érdemes megnéz-
ni! Jelenleg mintegy harminc órát fedünk 
le imádsággal egy héten. Két típusa van az 
imaidőknek: az élő zenés dicsőítő szolgá-
lat, valamint a saját szavakkal és Szentírás-
sal történő ima, instrumentális háttérzene 
mellett, vagy anélkül. Akikkel elkezdtük, 
az a közösség tagsága és holdudvara. Így 
körülbelül hat-hét szolgálócsoportunk 
van, amelyek három-négy fős teamekből 
állnak. 
Nagyon bátorító hallani, hogy ha van né-
hány tucat elkötelezett ember a környeze-
tetekben, akkor akár több százezres anyagi 
terhet is föl lehet vállalni. 

Igen! Ez nem valósult volna meg, ha nincs 
a közösség!
Most egy nappal a hely ünnepélyes megnyi-
tója előtt, augusztus 29-én beszélgetünk. Mi 
lesz holnap? 
Együtt szeretnénk ünnepelni azokkal a 
testvérekkel, akik az országban már el-
indítottak hasonló kezdeményezéseket. 
Felkértük őket szolgálni is: egy-egy órás 
blokkal azt az öt Imádság Házát, amelyek 
már működnek az országban: a már hét 
éve létező Prazsák Laci-félét, a szintén bu-
dapesti Őrtüzeket, a kecskemétieket, a süly-
sápiakat (akiknek szintén nemsokára lesz a 
megnyitójuk), mi pedig a zárást vállaltuk 
magunkra.  Lesznek persze „külsős” meg-
hívott vendégek is, hiszen a külvilággal is 
tudatni akarjuk, hogy van ilyen szolgálat. 
Hogyan áll hozzá a helyi Egyház, Udvardy 
püspök úr? 
Nagyon nagy örömünk, hogy nemcsak 
eltűr bennünket, hanem támogatja is a 
kezdeményezést. És nemcsak lelkileg, ha-
nem anyagilag is! Sajnos nem tud eljön-
ni a megnyitóra, de küldött egy levelet a 
püspök atya, amiben kifejezi, hogy nagy 
örömmel támogatja, és áldását küldi a 

szolgálatra! Ez nagyon fontos és sokat je-
lent nekünk! Az ő távollétében Csóka János 
atya, a pálos tartományfőnök fog köszön-
tőt mondani. 
Úgy gondoltátok, hogy ökumenikus jellegű 
legyen az Imádság Háza. Tehát sikerült be-
vonni nem-katolikus dicsőítőket is?
Most egyelőre a nyár folyamán még nem, 
mivel eléggé be vannak táblázva a pécsi 
gyülekezetek. Majd az ősz folyamán fog-
nak bekapcsolódni. Többen jelezték már, 
hogy érdekli őket a dolog, sőt már azon a 
bizonyos 24 órás dicsőítésen is részt vet-
tek. Mindenesetre nyitott a ház bármelyik 
felekezet tagja számára. A lényeg az, hogy 
egyetértsen a céljainkkal, amit meg is fo-
galmaztunk egy kis dokumentumban. 
Fontos, hogy aki ide jön szolgálni, az el-
kötelezett keresztény közösségi tag legyen. 
Ha tényleg elkötelezetten jár egy gyüleke-
zetbe, és a gyülekezet vezetője ajánlja őt, 
akkor szeretettel várjuk!

Lejegyezte: Bajkó Zita
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A Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás 
XXIV. Országos Találkozója

Való igaz, hogy idei találkozónkat az ország legnyugatibb csücskében tartjuk, de érdemes 
lesz eljönni november 14-én Szombathelyre! Idei találkozónk annyiban lesz más, mint az 
előbbiek, hogy a közös lelki töltekezés mellett nagyon erősen szeretnénk koncentrálni a 
magyar karizmatikus megújulás víziójára, annak megvalósulására is. Hiszen a Szentlélek 
olyan mozdulásában gondolkodunk, ahol a megújuló szívek megújuló közösségeket és 
Egyházat hoznak létre, hogy aztán Krisztusban egyesülve együtt szolgálhassuk egész nem-
zetünk életének újjáéledését!

A megtérésre hívás után – a további lelki 
elmélyülés jegyében – Hugyecz János atya, 
a Nemzeti Szolgáló Bizottság papi tagja 
vezeti majd a szentségimádást közössége-
inkért, Egyházunkért, nemzetünkért… A 
szünet után egy olyan dinamikusan terje-
dő lelki vonulatról hallhatunk majd, amely 
kifejezetten a lelki megújulást szolgálja: Az 
Imádság Háza mozgalomról Gábriel Zol-
tán beszél majd. Ezek után nemzetközi 
dicsőítésben veszünk majd részt osztrák és 
horvát vendégekkel, s a különböző népek 
megújulási vezetői kölcsönösen meg is áld-
ják majd egymást.
A Lélekben való megújulást tetteknek 
kell követnie. Székely János püspök atya, 
aki különösen sokat tesz a cigányság és 
a leszakadó, bajban lévő rétegek misszi-
ójáért „Az életté vált megújulás” címmel 
tart előadást. Hiszen olyan nagy potenciál 
van közösségeinkben Jézus Krisztus sze-
retetének megjelenítésére! Miközben arra 
panaszkodunk, hogy „Nincs szolgálatom, 
nincs szükség rám!”, ott van körülöttünk 
a bajban, szükségben lévő emberek soka-
sága… Alig várják, hogy akár egy jó szót 
is szóljunk hozzájuk. Nem utasítják el az 
Örömhírt, sem a testvéri közösség meg-
hívását!
Mindezek után, összefoglalásképpen Kun-
szabó Zoltán diakónus, a Nemzeti Szolgá-
ló Bizottság elnöke szól majd a Megújulás 
víziójáról, és imaszogálat keretében kerül 
sor mindazok küldésére, felkenetésére, 
akik válaszolni akarnak egy új, odaszánt, 
szolgáló élet hívására. 

A találkozó programja hűen tükrözi en-
nek az építkezésnek az irányát. A dicsőítés 
után fi atalok tanúságtételei következnek 
arról, hogy ők miként élték át a megtérés 
csodáját, saját szívük megújulását. Majd 
a múlt felé fordulunk, hogy megkeressük 
mai küldetésünk gyökereit a magyar tör-
ténelemben. Erről Molnár Imre történész 
testvérünk beszél majd a tőle megszokott 
hozzáértéssel, mégis személyesen, szívünk-
höz szólva. Aki hallotta már őt, tudja, mi-
lyen mozgósító erővel bír a hajdani szent 
magyarok példájának, hitének, elhivatott-
ságának felidézése. Minderre a hallgatók 
válasza a leggyakrabban ez: „Igen, én is 
részese szeretnék lenni ennek a ragyogó 
keresztény küldetésnek!”
Hogy ezt valóban megtehessük, s a szí-
vünk tényleg megelevenedjen, rögtön 
ezután rövid evangelizációs blokk követ-
kezik, megtérésre hívással, a megtérőkért 
való imádsággal. Ez a missziós rész kimon-
dottan a jelenlévő nem-hívők, vagy még 
nem elkötelezett keresztények felé irányul. 
Nem akarjuk elszalasztani ezt az evange-
lizációs alkalmat, ha már egy ekkora csar-
nok áll a rendelkezésünkre. Szeretnénk, ha 
meghívásunk, szórólapjaink eljuthatná-
nak a helyi középiskolákba, felsőoktatási 
intézményekbe is!
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A nap folyamán a helyiek közül Frikk Jó-
zsef, az országos megújulás részéről Flach 
Ferenc és Csiszér László vezet bennünket 
dicsőítéssel Isten jelenlétébe. Frikk Józsi 
mellett a Lelkes Napok szolgálója, Néma 
Dominika segít majd a műsorvezetésben.
Lesz gyermek- és ifj úsági szolgálat is, szer-
vezzük  a minél „kimerítőbb” személyes 
közbenjáró szolgálatot. Bár gyónásra a 
helyszínen is lesz lehetőség, a papok teher-
mentesítésére kérjük, hogy aki tud, már 
otthon járuljon a kiengesztelődés szentsé-
géhez.
A családok részvételét segíti, hogy a nap 
folyamán gyermek- és ifj úsági szolgálatot 
is tartunk.

A nap fénypontja az a szentmise lesz, ame-
lyet Veres András megyéspüspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke 
mutat majd be. Utána igyekszünk még 
együtt maradni, dicsőítésben hálát adni.
Anyagi lehetőségeink áttekintése után úgy 
döntöttünk, hogy ezer forintos belépőt 
szedünk, amit a helyszínen lehet kifi zet-
ni. Ez nyilván nem lehet akadálya annak, 
hogy elgyere! Nyilván az sem, hogy még a 
nap folyamán gyűjtést is tartunk…
Hagyomány, hogy a találkozót követő 
napon képzést tartunk közösségvezetők, 
szolgálók számára. Idén Beke Tünde Lídia 
bencés obláta beszél nekünk az ébredés 

fogalmáról, példáiról, jelentőségéről, s az 
arra való aktív felkészülés lehetőségéről.
A helyi szervezők lelkesedése óriási, ők 
hordozzák az igazi terheket! Kérjük, imád-
kozzatok értük! (Az ő cikkük rögtön ez-
után következik.)
Az eddigieket áttekintve talán nem túlzó 
azt mondani: egyszerre súlyos és lelkesítő 
mindaz, ami ezen a hétvégén előttünk áll! 
Gyertek, vegyük fel együtt Jézus „édes igá-
ját”!
Pont Rád van szüksége.

Kunszabó Zoltán

Az OOrszzágoss Tallálkoozó proggrammja
9.30 Bevezető dicsőítés / Flach Ferenc és Csiszér László
10.00 Köszöntés: Frikk József és Néma Dominika
10.05 Dicsőítés
10.35 Megújuló szív: fi atalok tanúságtételei
10.55 A magyar nemzet küldetése / Molnár Imre
11.35 Az életadó Evangélium (evangelizáció) / Kunszabó Zoltán diakónus
12.00 Közbenjáró imaszolgálat 
12.15 Szentségimádás / Hugyecz János atya vezetésével; 
 zenei szolgálat Frikk József
13.00 Szünet
14.00 Dicsőítés / Flach-Csiszér
14.20 Tanúságtétel: Imádsággal a nemzet megújulásáért / Gábriel Zoltán
14.40 Nemzetek dicsőítése (magyar-osztrák-horvát); 
 majd a karizmatikus vezetők kölcsönösen megáldják egymást 
15.00 Az életté vált megújulás / Székely János püspök atya
15.40 A Megújulás víziója /Kunszabó Zoltán diakónus
16.05 Közbenjárás: felkenetés egy szolgáló életre
16.40 Szünet
17.00 Püspöki szentmise / Veres András megyéspüspök atya; 
 zenei szolgálat: Frikk József

AAAA sszooommmmbbbaaathhheeellyyyi orssszzzáággooss 
ttaaalálkkkooozzóó aaaa hhheelyyyii ssszzzeeervvvveee--
zzőőőkk szzzeeemmmééévvvveeell
„Túl messze van”– ez volt sokszor az első 
reakció, amikor a kedves Bartha Angéla 
testvér felvetette kb. másfél évvel ezelőtt, 
hogy 2015-ben akár Szombathelyen is 
lehetne a Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás országos találkozója. A hír lassan 
terjedt a helyi közösségek között – vajon 
mi Isten akarata? „Ez egy megtiszteltetés… 
Már régóta erre vágytam” – lelkesedtünk 
sokan, s úgy éreztük, hogy ezt nem sza-
bad kihagyni. Sajnos a készülődésnek már 
ebben a fázisában felléptek nehézségek. 
Az akkor ismert hat közösségből egy nem  
állt az ügy mellé – és ez hozott bizonyos 
megoszlást a Megújulás helyi soraiban. A 
búvópatakként meghúzódó feszültség volt 
az első ellenfél. Júniusra azonban kialakult 
az egyetértés öt közösség között. Bartha 
Angéla testvér jóvoltából ekkortájt vettük 
fel a kapcsolatot Flach Ferivel, aki szintén 
nagy segítségünknek, támogatónknak bi-
zonyult.

Ekkortájt született meg egy helyi test-
vérben a „böjtszőnyeg” víziója. A közös-
ségvezetők elkezdtek rendszeresen, kb. 
kéthavonta találkozni. Mindannyian sajá-
tunkká tettük ezt a víziót, mely arról szól, 
hogy a hét minden egyes napján (vasárnap 
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kivételével) legyen egy közösség, amelyik 
az országos találkozóért böjtöl és imád-
kozik. Ez a vízió a mai napig is működik 
– csak ma már több közösség vesz részt 
benne. Aki tehát eljön az idei országos ta-
lálkozóra, egy olyan kegyelmi folyóba lép 
bele, amiért ma már hét közösség böjtöl és 
imádkozik a hét minden napján – immár 
több mint másfél éve!

Természetesen emellett a vízió mellett 
más felajánlások, imák is vannak. Kö-
zösségeink nagyobb részben a háttérimát 
érzik küldetésüknek. A háttérima nélkü-
lözhetetlenségére akkor döbbenhettünk 
rá leginkább, amikor egyik programun-
kon, ahol a háttérima kissé foghíjas volt, 

fog”. Ezért is öröm számunkra, hogy a 
szombathelyi találkozó mottója „Legyen 
nekem a te Igéd szerint!”. Ezt a mottót kap-
ta egyik helyi testvér is az Úrtól, szinte 
közvetlenül azután, hogy Angéla testvér 
felvetette egy szombathelyi találkozó öt-
letét. S, hogy a találkozó „színének” már 

alapvető dolgokat felejtettünk el, úgy, 
hogy sorainkban van olyan, aki program-
szervezőként dolgozott több évig. Jó, ha 
van hozzáértés, de háttérima nélkül vaj-
mi keveset ér. A vízió megélése hónapról 
hónapra bátorított minket – minden ima-
szándékunk meghallgatásra lelt. Újabb 
közösségek bukkantak elő, csatlakoztak 
az összefogáshoz, illetve lettek karizmati-
kussá. Ma az összefogásunk túlnyúlik az 
egyházmegyénk határain is, és mára ti-
zenegy karizmatikus közösség tevékenykedik 
környékünkön. Ezek teljes összefogása még 
várat magára – csak Szombathelyen öt ka-
rizmatikus közösség van, és reményeink 
szerint születőben van még kettő. Ha csak 
ezeket a gyümölcsöket nézzük, és felvetné 
valaki a kérdést, hogy belevágnánk-e újra 
a találkozó elvállalásába, a válasz egyértel-
műen igen.

A szervezést Isten prófétai úton is támo-
gatta. Körülbelül egy éve kaptuk a prófé-
ciát, ami azóta, mint zászló leng felettünk 
és bátorít minket: „A Szűzanyával menni 

a pécsi találkozóról hazafele jövet a test-
vérek a kéket választották – szintén nem 
a véletlen műve. Próféciák sora bátorított 
minket az úton. Egy látásban egy kedves 
testvér pl. egy karmelita apácát látott, aki 
palástjával betakarja a szervezőket. A lá-
tás után kaptuk a határidőt, hogy a fele-
lősök jelentkezzenek az országos vezetőség 
felé – a határidő Avilai Szent Teréz napja 
volt… Szóltak próféciák arról, hogy ta-
lálkozónk evangelizációs profi lú lesz. Volt, 
aki egy képet látott, amelyben egy meteor-
szerű becsapódás érte Szombathelyet, ami 
továbbterjedt – erre a lelki robbanásra vá-
runk. (Ha már az „előrengések” ekkorák 
voltak – lásd közösségek előbukkanása, 
összefogása, vízió, satöbbi – mi lesz utá-
na?) Egyik testvér az NSZB elé tárta a 
benne megjelenő képet, mely szerint há-
rom növény nőtt ki Magyarország talaján: 
az egyik neve „Jelek és csodák”, a másiké 
„Imádság Háza”, a harmadiké pedig „Éb-
redés”. (Miközben ezeket a sorokat írom, 
lúdbőrözök.) Pár hete derült ki, hogy a 
találkozónkhoz kapcsolódó képzési nap 

rendhagyó módon nem a pásztori szolgá-
lat építéséről szól majd, hanem az ébredés-
ről! Beke Tünde tartja. Alleluja! Egy 2013-
as lelkigyakorlaton egyik testvér közülünk 
egy képet kapott az Úrtól: néhányan álltak 
egy kapu előtt, ami előtt egy félelmetesen 
hatalmas vízhegy tornyosult – félő volt, 
hogy akár szét is zúzhatja  az ott állókat. 
Az ébredés a kapuban van.
 
Kedves Testvérem, aki olvasod ezeket a 
sorokat, kérlek, állj meg egy pillanatra, 
tekints magadba, és kérd a Szentlelket, 
hogy szóljon hozzád. Legyél Isten bátra, 
Isten erőse! „Ha olyat akarsz látni, amit ed-
dig nem láttál, olyat kell tenned, amit eddig 
nem tettél!” – Vajon meddig vagy képes el-
menni, ha az Úrról van szó?
Lehet, hogy még Szombathelyig is???

Frikk József

fog”. Ezért is öröm számunkra, hogy a ”
szombathelyi találkozó mottója „Legyen 
nekem a te Igéd szerint!”. Ezt a mottót kap-”
ta egyik helyi testvér is az Úrtól, szinte 
közvetlenül azután hogy Angéla testvér
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Közösségeink

Bemutatkozik a szombathelyi 
Kapisztrán Szent János 
Közösség

Élet a Lélek 
bőségében

Az idei novemberi országos karizmatikus 
találkozó színhelyéül szolgáló vasi megye-
székhely közösségei most különösen aktí-
vak. A törökellenes harcok nagy szentjéről 
elnevezett idén éppen tíz éves csoportról 
a jelenlegi közösségvezető, Frikk József írt 
beszámolót. Örömteli sorait olvasva min-
denkinek kedve támad közösségbe járni…

Hogyan mutatkozhat be egy karizmati-
kus közösség? Talán a legjobban úgy, ha 
bemutatja, Isten milyen ajándékokkal dí-
szítette fel Menyasszonyát, Egyházát és 
ebben az Egyházban a mi közösségünket. 
Mindaz a csoda, ami köztünk történik, 
Isten irgalmának ajándéka. Érdemtelenül, 
de hálával vesszük. Kérlek, hogy amikor 
ezeket olvasod, engedd a hálát feltörni a 
szívedből! Kérlek, hogy minden csodáért 
te is mondj legalább egy halleluját, azért, 
hogy Isten megdicsőíttessék az Ő tettei ál-
tal. Imádkozunk érted, hogy a szívedben 
engedd a hit ajándékát növekedni, mert 
ezek a jelek és csodák nincsenek egy kö-
zösségnek fenntartva: ezek még ma meg-
történhetnek nálatok is!

„A közösségi alkalom előtt nagyon fájt a 
hasam. Majd a közbenjáró imádság alatt 
azt éreztem, mintha valaki meglökött 
volna, pedig a közbenjáró messzebb állt 
tőlem. Abban a pillanatban elmúlt a fáj-
dalom”
„Már 7 éve nem tudtam rendesen aludni. 
Altatókat kezdtem szedni. Kb. egy évvel 

ezelőtt ez a problémám teljesen megszűnt: 
altatók nélkül alszom át az egész éjszakát!”
  „Idestova 15 éve szenvedtem a térdeim-
ben porckopástól és ízületi gyulladástól. 
A járás nehéz volt, sokszor bottal jártam. 
Kitartóan munkát végezni csak ülve vol-
tam képes. Az egyik alkalommal Lélek-
ben nyugodtam, majd észrevettem, hogy 
nemcsak járni, de térdelni, sőt ugrálni is 
tudok!”
 „Az egész alkalom alatt alig bírtam ülni 
a fájdalomtól. A közbenjáró ima során egy 
pillanat alatt minden fájdalmam eltűnt”
(Ezek és más tanúságtételek megtalálha-
tóak a honlapunkon: 
http://kapisztranszentjanos.wix.com/
capistran )

„Karizmatikus közösséget akarok!”
 2005. őszén Dr. Halász Gyöngyi a Ví-
zenjárók Közösség kis maradékával meg-
kereste Tömő Jánost, hogy közösen valami 
újat kezdjenek el. A kitűzött találkozó he-
tében egy katolikus intézmény dolgozója 
felkiáltott: „Most már elég! Egy karizmati-
kus közösséget akarok!” A kiáltást meghall-
gatta az Úr, valamint a közeli irodában 
dolgozó munkatárs is: „Tömő Janiék éppen 
szerdán kezdenek egyet” – szólt a gyors vá-
lasz. Fújt a Szél, összehordott embereket, 
hogy a Szent Kereszt felmagasztalásának 
napján elültesse azt a magot, amiből a ma 
is élő növényke kinőtt. 
 Kezdetben nem volt nevünk, de a kö-
zösség célja már az első pillanatban egy-
értelmű volt: evangelizálni. Isten megaján-

dékozott minket sok fontos karizmával és 
kegyelemmel. Szinte már kezdetben nagy 
örömmel vetettük bele magunkat a dicső-
ítés által Isten mennyei jelenlétébe. Nagy 
hangsúly volt az igehirdetésen, valamint a 
szeretetközösségen. A Közösség a mai napig 
igyekszik a kerügma, karizma, koinonia 
(igehirdetés, karizmagyakorlás, közösség 
megélése szeretetben) hármas alapján nö-
vekedni. A karizmák közül külön kiemel-
kedik még a prófétálás ajándéka, amely 
által az Úr sokszor mutatott utat nekünk. 
Isten más ajándékokkal is meglepett min-
ket – mindenre kiterjedően írni talán most 
nem szükséges.
 A Közösség második évében merült fel 
komolyabban a kérdés, hogy vajon mi le-
gyen a nevünk. A harcos karakter miatt 
úgy éreztük, hogy a Kapisztrán Szent Já-
nos nevet kell viselnünk. Hogy mit jelent 
nekünk János atya nevét hordozni? Ő ko-
rának hatalmas evangelistája és reforme-
re volt. Gyakran tereken prédikált. János 
atya a szolgálatát azzal kezdte, hogy előre 
szólította azokat, akiket az Úr az Ő szolgá-
lata által gyógyított meg. Nincs más szent 
az Egyházban, akinek nevéhez ennyi jegy-
zékbe vett csoda fűződne! Refomer is volt 
– de az egyházi közösségek nem mindig 
vették jó néven ezt a szándékát. Nagy hit-
védő is volt, valamint a nemzetet és Euró-
pát is védelmező keresztesek vezére. Mikor 
szentjeinkre gondolsz, kérlek, emlékezz 
meg, hogyan imádkozott Elizeus szolgájá-
ért: „’Uram, nyisd meg a szemét, hogy lás-
son!’ És az Úr megnyitotta a szolga szemét, 
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úgyhogy nyomban észre is vette: Elizeus kö-
rül a hegy tele volt tüzes lovakkal és szekerek-
kel” (2Kir 6,17). Jó dolog, ha van legalább 
egy védőszentje a közösségnek. Mi egy 
katolikus keresztény közösség vagyunk, 
mely Kapisztrán Szent János nyomdokain 
is halad. Rajta kívül más fontos személyi-
ségek által is alakít minket az Úr. Közös-
ségünk legfontosabb „tagja” a Boldogságos 
Szűz Mária, akinek az egész közösség 
odaszentelte magát. Nagy-nagy boldogság 
számunkra, mikor Égi Édesanyánk meg-
engedi, hogy jelenlétét megtapasztaljuk. 
Ő viszont nagyon alázatos: soha nem áll 
Krisztus elé – Krisztushoz segít minket. A 
közösségünk az első években megpróbált 
az Új Jeruzsálem Közösség tagközössége 
lenni, de ez a nagy távolság miatt nem jött 
össze. A hozzánk látogató tapasztalhatja a 
modern pünkösdi áramlatok jelenlétét is. A 
kortárs szolgálók közül különösen közel 
érezzük magunkhoz Reinhard Bonnke, Jo-
hannes Hartl, Damian Stayne szolgálatait, 
valamint a Szent Ignác Lelkiségi Iskola  és a 
Szent András Evangelizációs Iskola kurzu-
sait.

Akác, mirtusz, olajfa…
 Egy-egy alkalmunk mintegy 4 óra 
hosszát tart. Ennek jó része dicsőítés, 
amelyben Isten tevékenykedik. Előfor-
dult, hogy a dicsőítés alatt történt fi zikai 
gyógyulás köztünk. A dicsőítés után van 
megosztás, amikor a résztvevők bizonysá-
got tehetnek arról, mit cselekedett bennük 
az Úr. Ekkor oszthatja meg a többiekkel, 
ha valaki  próféciát kapott, vagy egy ké-
pet, vagy más megtapasztalást. Hálásak 
vagyunk Istennek, hogy megajándékozott 
minket a megkülönböztetés karizmájával. 

Ezután következhet az igehirdetés, illetve a 
közbenjárás szolgálata. Fontosnak tartjuk, 
hogy Isten „szabad kezet” kapjon az alkal-
mak alatt. Egyik alkalom sem olyan, mint 
a másik. 
 Közösségünk 15-20 főből áll, korosz-
tály tekintetében nagy a szórás, de ez is egy 
bizonyság: „A pusztában cédrust növesztek 
meg akácot, mirtuszt és olajfát. A puszta-
ságba borókafenyőt ültetek, kőrisfát meg 
ciprust. Hadd lássák, és hadd tudják meg, 
vegyék észre, és értsék meg, hogy az ÚR keze 
vitte ezt végbe, Izráel Szentje teremtette” (Iz 
41,19-20). Jól megférünk egymás mellett 
– áldott az Úr! 
 Közösségünk életében nagyon fontos 
az a rész is, amit nem együtt töltünk. Ka-
pisztrán János atya nagyon összeszedett 
imaéletet élt, és küzdött a hiúság ellen: mi 
azt javasoljuk a tagjainknak, hogy a bib-
liaolvasás és a szentségi élet mellett legyen 
mindenkinek lelkivezetője, valamint – ha 
lehetséges – minden nap töltsünk el egy 
órát csendben és/vagy nyelveken imád-
kozva az Úrral. Isten igyekszik nevelni 
minket abban is, hogy minden dicsősé-
get neki adjunk, magunk pedig megma-
radjunk kicsiségünk tudatában. A szent 
öröm első hulláma is ehhez kapcsolódott: 
rádöbbentünk, hogy milyen kicsik va-
gyunk a világ szemében. Később kiderült 
a közösségvezetőről, hogy a katonai főis-

kolán olyan jellemzést kapott, miszerint 
alkalmatlan a vezetésre … közösségünk az 
a nagy nulla, ami elé Isten odaállt egyesnek. 
Ez a keresztény matematika alapján már 
legalább tízet jelent.

Mit jelent számomra?
 Mikor erre a cikkre készültem, meg-
kértem a közösségi alkalom résztvevőit, 
valljanak arról, mit jelent nekik a közös-
ség. Az alábbi válaszok születtek, de kér-
lek, ne ezeknek higgy, hanem gyere el hoz-
zánk és dicsérjük együtt az Urat!
 „Mit jelent számomra a közösség?” 

– „Lelki szárnyalást.” – „Átölel a SZERE-
TET.” –  „Apostoli szeretetközösség Jézus-
ban.” – „Isten közelsége és testvéri szeretet.” 
– „Oázis a világ sivárságában.” – „Megtart 
az Úr szeretetében és folyamatosan meg-
újít.” – „A megtartó erő és a lelki feltöltődés 
helye.” – „Minden alkalom ünnepnap és a 
Szentlélek kézzelfoghatóvá válik.”–„Aján-
dék, hatalmas kegyelem, és a lelki harchoz 
szükséges megtartó erő.” –  „Testvéri szere-
tet és nagy-nagy lelki békesség.” – „Tölteke-
zés, tanulás, szeretet és öröm.” – „Lehetőség, 
hogy Istenhez közelebb kerüljek… és meg-
nyugvás.” – „Egység a sokféleségben és az Élő 
Isten megtapasztalása.”– „Isten szeretetének 
erőteljes jelenléte és az ebből forrásozó lelki 
örömök a testvérekkel.” – „Szeretet! Megtisz-
teltetés ezt a közösséget szolgálni.”  

Fonntoossnakkk taarttjuukk, hhhoggy IIsstenn 
„„szaabbaad keezeet”” kkapjjoon az aalkaallmak 
aalattt.. EEgyikk alkallomm semm ooolyann, 
minnt a máásikk. 
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Mi az oka annak, hogy ez a szolgálat felfelé 
ível?
Nagyon jó kérdés. Azt tapasztaljuk, hogy 
egy kegyelmi idő jött el a Megújulás törté-
netében, amikor az ifj úsági szolgálat nyi-
tott ajtókat talál, és meg tudja szólítani a fi -
atalokat. Megnőtt az éhség. Isten meglátta 
ezt az éhséget. Válaszolt. Persze emberileg 
is törekszünk, és egy olyan csapatom van, 
aki szívét-lelkét és erejének első zsengéjét 
beleadja a szolgálatba, ami meg is látszik 
az egész minőségén. De mi tényleg sok-
szor azt érezzük, hogy Isten kipótolja a mi 
zsengénket, előttünk jár és elmozdítja a 
hegyeket, szövi a szálakat. Nem mi növel-
jük a szolgálatot: a növekedés körülöttünk 
történik.
 Fiatalok szolgálnak fi atalok felé, a fi a-
talok nyelvén, és így találkozik a fi atalos 
lendület az Isten megújító jelenlétével, 
vagy azzal a tapasztalattal, hogy a Szent-
lelket behívhatjuk az életünkbe. Ez a fi a-
talokat érzelmileg és szellemileg is megra-
gadja. Olyannyira, hogy utána ők hirdetik 
nagyon lelkesen a táborainkat az ismerő-
seiknek. A visszajelzések alapján a részt-
vevők kilencvenöt százaléka ismerősük 
rábeszélésére jött. Nehéz dolog meghívni 
valakit, mert nem lehet azt igazán elmesél-
ni, hogy milyen jó az, amikor a Szentlélek 
jelen van, milyen jó az, amikor az Isten 
megszólít. Aki nem volt ott és nem tapasz-
talta, annak ezt hiába mondom, nem tudja 
hova tenni. Viszont néhány hatását el tud-
juk mondani: igen, itt nagyon elfogadóak 
velük, új barátokra lelnek, és sok minden, 

amiről eddig nem tudták, hogy van értel-
me, az értelmet nyer – például az Egyház 
tanítása, a szentségek is. Sőt, az életük 
nyer értelmet. Akik jönnek, sokfélét gon-
dolnak az életükről, de Isten új távlatokat 
nyit, tágas térre helyez. Az Istentől kapott 
szabadság segíti hozzá őt a teljes kibonta-
kozáshoz, az ő fi atal éveiből a Szentlélek-
kel sokkal többet és szebbet lehet kihozni. 
Engem és több segítőnket is pont az moti-
vál az önkéntes szolgálatra, hogy milyen jó 
lett volna, ha nekünk ugyanezt elmondták 
volna annakidején. Ezért igyekszünk mi is 
továbbadni, amit kaptunk, és igyekszünk 
a fi atalokat megszólítani.
Sokan felfi gyeltek rá, hogy azt a magot, 

amely körül megindult a külsősök „bevon-
zása”, nagyrészt azoknak a karizmatikus 
családoknak a gyermekei alkotják, akik a 
90-es években indultak, nagyjából szintén 
fi atalként. 
Én 2008-ban lettem karizmatikus, úgy-
hogy nem annyira ismerem a régi csalá-
dokat. De valóban, akik tipikusan nagyon 
sok embert hoznak, azoknál gyakran ta-
lálunk ott a háttérben karizmatikus szü-
lőket.
Van egy másik egyszerű szempont is: a fi ata-
lok oda mennek, ahol fi atalok vannak. Igen 
ám, csak ez egy kicsit a tyúk meg a tojás prob-
lémája…
Igen. Kicsiben kezdődött. 2009-ben, ami-

a 

sikerének?

Sokan úgy tekintenek a Lelkes Napok-jelenségre, mint ami egy nagyon komoly jel, igazi remény a Megújulás szá-
mára. Hiszen arról szoktunk panaszkodni, hogy kevés a fi atal, sok az idős, hogy többszörösen nem ment végbe a 
generációváltás, hogy nem tűnnek fel új vezetők. Azt látjuk viszont, hogy van egy olyan ifjúsági tábor, ahol évről 
évre többen vannak, ahol túljelentkezés van. Az idei, hetedik tábor után Végh Zoltán főszervezővel, a Nemzeti Szol-
gáló Bizottság ifjúsági referensével beszélgettünk.

A Lelkes-team tagjai: Oroszi Ferenc, György Dominika, Végh Zoltán, Zubay Tímea



Megújulás a Szentlélekben
18

2015. III-IV. szám

kor még csak résztvevő voltam, harminc-
öt-negyven táborozó volt, négy kiscso-
portban, szemben a mostani huszonnégy 
kiscsoporttal. Utána 2010-ben már hetven 
résztvevő volt, innen ment fel fokozatosan 
idénre száznyolcvannyolcra. Ez a stábbal 
együtt kb. kétszázötven ember. De csak 
azért száznyolcvannyolc résztvevő volt, 
mert többen már cipőkanállal sem fértek 
volna be a helyszínre! Huszonöt jelentke-
zőt sajnos már nem tudtunk fogadni, és ha 
nem írjuk ki, hogy már csak várólista van, 
biztosan még többen jelentkeztek volna, 
akár kétszázhúsz felett is.
Beszéltél arról, hogy fi atalos ez a tábor, és 
ez alapvetően fontos. De az is látszik, hogy 
törekszetek arra, hogy az idősebb generációk, 
az idősebb vezetők is jelen legyenek és szol-
gáljanak.
Egyfelől törekszünk arra, hogy fi atalok 
szolgáljanak fi atalok felé és minél több 
olyan ember legyen, akinél nincs kom-
munikációs szakadék. Hogyha ez idősebb 
testvér, akkor idős, ez nem gond. Sőt, ki-
fejezetten hasznos, ha vannak közöttünk 
olyanok is, akiknek már van élettapasz-
talatuk. Ugyanakkor a bizalom gyorsab-
ban kialakul afelé, aki hozzám hasonló 
életállapotban van, hasonló cipőben jár. 
A gyakorlatban a résztvevők kétharma-
da-háromnegyede még nincs húsz éves. 
A Lelkes napokat tizenöt-húsz éveseknek 
hirdetjük intenzívebben, de tizenöt-hu-
szonöt éves korig várjuk a fi atalokat, azért 
is, hogy közösségeket ne szakítsunk ketté 
korosztályos bontással. Segítőink közül a 
kiscsoportvezetők, vagy akik közvetlen 
kapcsolatban vannak a résztvevőkkel álta-
lában 18-30 év közöttiek. Fontos az „ő is 
azokkal küzd, mint mi” érzése.
Beszéljünk kicsit az idei táborról. A helyszín 
ideálisnak tűnik. Mindenki nagyon szeret 

lemenni a vajtai kastélyba, nagyon jó ott a 
parkban sétálni… tehát ez a kiszakítottság, 
a gyönyörű környezet vonzza az embereket. 
Ez a hetedik tábor hogyan alakult? 
Először a helyszínről: Végre találtunk egy 
olyan helyszínt, ami alkalmas is, és szép is. 
Jóllehet kastély, de nem elidegenítően gaz-
dag. Ezen a helyen voltunk idén harmad-
szorra. Nagyszerű adottságain felül sokat 
jelent, hogy a helyszín maga is keresztény, 
a Golgota gyülekezethez tartozik. Például 
az ottani stáb rendszeresen imádkozik a 
táborozókért, hogy ott megtérések történ-
jenek.
 Minden évben föltesszük a kérdést, 
hogy lehet-e még jobb az idei tábor? És 
Isten mindig bebizonyítja, hogy: Igen, 
lehet! Szervezési szempontból sok min-
den kezd kiforrni, például az arányokban 
már legfeljebb csak kisebb csiszolgatásra 
van szükség. Emellett mindig vannak új 
kihívások is, idén például, hogy sok pót-
matracot kellett keríteni, és arra is mind 
újabb módokat kell kidolgozni, hogy a fo-
lyamatos létszámnövekedés mellett meg-
maradjon a személyesség.
 A Szentlélek mindig drámai mérték-
ben kiárad, mégis azt tudjuk mondani, 
hogy idén is túlszárnyalta a képzeletünket! 
Gondolok például arra, hogy egy lánynak 
meggyógyult a térde, amivel korábban 
nem tudott leguggolni. Másrészt drámai 
az, ahogyan óráról órára mélyül a tábor 
atmoszférája. Idén is sok új táborozó volt, 
akik nem tudták, hogy mire számítsanak, 
és akikkel eleinte még keresni kellett a 
közös hangot. Például volt egy plébániai 
hittancsoport, akik csak azért csöppentek 
ide, mert kötelező volt részt venni ezen a 
táboron ahhoz, hogy bérmálkozhassanak. 
Nehéz ilyenkor megtalálni a középutat, 
hogy azoknak is érdekes legyen, akik elő-

ző években voltak, de az újak is tudjanak 
integrálódni.
 A tábor harmadik napjára oldódott fel 
ennek a feszültsége. Egyrészt a „Dicsőítő 
szív” alaptémába eddigre volt beleszőve a 
kérügma, vagyis az alapvető evangélium a 
megtérésre hívással. Így ekkor lehetett ke-
rek mindenkinek, hogy miért is vagyunk 
itt, kit is akarunk dicsőíteni és miért. Más-
részt, szerda este volt egy gigantikus vihar 
(ami Budapesten is nagyon sok kárt oko-
zott). Megszűnt az áramszolgáltatás, és az 
esti misét félhomályban, gyertyafénynél 
ünnepeltük. Pontban Úrfelmutatáskor 
visszajött az áram. Ennél szebb dinamikát 
még álmodni sem mertünk: Isten meg-
mutatta, hogy ő a világosság. Onnantól 
kezdve szárnyalt a tábor, és a résztvevők 
gyorsan eljutottak oda, hogy: igen, én aka-
rom, szeretném megtapasztalni a Szentlé-
lek közelségét.
 Ez a tábor fi atalos, de nem gügyög a 
fi atalokkal, hanem ugyanazt a határozott 
Evangéliumot közvetíti, amit a felnőttek-
nek hirdetni kell. Ebből a szempontból nincs 
különbség, hogy most akkor a fi ataloknak 
nem mondjuk, hogy ”megtérés” vagy nem 
mondjuk azt, hogy „tiszta élet”. Tudato-
san felvállalja ez a tábor azt, hogy nem csak 
elő-evangelizáció zajlik, hanem van itt egy 
egyértelmű meghívás a változásra.  És a fi a-
talok abszolút éretten tudnak erre reagálni.
 Büszke vagyok arra, hogy nem titko-
lunk el semmit, hanem a plakátunkon 
bevallottan ott van, hogy a Karizmatikus 
Megújulás Ifj úsági tábora. A kezdetektől 
fogva nyílt infó, hogy itt meg lehet tér-
ni, hogy itt a Szentlelket behívhatjuk az 
életünkbe. Az természetes, hogy a tábor 
folyamán a kérügma átadódik, és hogy a 
Szentlélek-keresztségről is nyíltan lehet be-
szélni. Aki gimnazista korú, az – még ha 
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egyelőre más kihívásokkal is küzd, mint 
a szülei –, már legalább ugyanolyan mér-
tékben drámai és ellentmondásos világot 
él meg maga körül és önmagában, mint a 
felnőttek, amire csak a teljes evangélium 
radikális válasza lehet megfelelő, és csak 
a Szentlélek erejével lehet megnyugtató. A 
tábor elején azért még fi gyelünk olyanok-
ra, hogy ha például „ismeret szava” hang-
zik el, akkor az olyan számára se legyen 
ijesztő, aki életében először hall ilyet.
Az idei tábor különleges volt, mert a dicső-
ítés témája állt a középpontban. Miért ezt 
választottátok? 
Azon gondolkoztunk, hogy aki már so-
kadik táborát tölti itt, hogyan kaphatna 
valami újat, ami még tovább lendíti. A 
Csiszér Laci által kidolgozott Ászáf kurzus 
erre alkalmasnak tűnt.  Másrészt ezekben 
a hónapokban-években Isten ezt a témát 
helyezi a szívünkre. Úgy értem: az egész 
Megújulás szívére itt Magyarországon. 
Látjuk, hogy sorban alakulnak az Imád-
ság Háza közösségei, helyei Magyarorszá-
gon, a MEHR konferenciára is egyre na-
gyobb „divat” kijárni, az Ászáf kurzus és a 
Dics-suli is egyre népszerűbb. Valahogyan 
most a dicsőítés és az imádat újra fókusz-
ba kerül.
A tábornak egyik legszebb gyümölcse az 
a sok-sok tanúságtétel, amely a záró estén 
hangzik el. Akinek módja van ebbe a légkör-
be beleszagolni, az nem felejti el soha. Csak a 
Szentlélek képes arra, hogy kétszáz-kétszáz-
ötven embert egy olyan intim lelki közösségbe 
fogjon össze, ahol fi atalok a legbensőbb dol-
gaikról is úgy tudnak beszámolni tanúság-
tételekben, mintha csak néhány közeli barát-
juk lenne ott. És persze az is hihetetlen, amit 
Isten pár nap alatt el tud végezni egy-egy 
fi atal életében!
Valóban gyönyörű az, ahogy a tábor fo-

lyamán egy közösséggé, egy néppé, egy 
családdá válunk, ahol sokféle hátterű, élet-
stílusú és lelki alkatú fi atal egy nagy ro-
konságot alkot, ahol vállalhatja önmagát. 
Ez Isten kegyelme... És a tanúságtételek: 
hallottunk tanúságtételt gyógyulásról. A 
fi zikai gyógyulás mellett történnek lelki 
gyógyulások is, megbocsátás-kiengeszte-
lődés a szülőkkel vagy testvérekkel, sza-
badulások függőségekből és félelmektől… 
Sokszor halljuk, hogy keresőként jött és 
keresztényként megy haza. Sokan kedvet 
kapnak az imádsághoz, a Szentírás-olva-
sáshoz, közösségbe járni vagy azt meg-
alapítani… sok új dolog születik bennük. 
Nagyon sokan az Egyházhoz és annak 
kincseihez is közelebb kerülnek. Amiről 
pedig a tábor a nevét kapta: találkoznak 
a Szentlélekkel, aki új szívet ad nekik, új 
tüzet hoz a lelkükbe, és karizmákkal is 
megajándékozza őket.
Köztudott, hogy a Lelkes Napok nyomán 
sok közösség alakult és erősödött meg ország-
szerte. Ennél komolyabb gyümölcs nem is le-
hetne… A végén még két dologról szeretnénk 
hallani: arról a csapatról, amellyel dolgozol, 
illetve a  te személyes motivációdról. 
 Ezt kívánom mindenkinek: hogy csa-
patban dolgozhasson. Látjuk, hogy aki 
nem csapatban dolgozik, az villámgyorsan 
kiég, elfárad. Isten ajándéka, ahogyan kö-
zös látást kapunk Istentől.
Kik tartoznak a belső teamhez?
Zubay Tímea, aki Miskolcon lakik, és ci-
vilben kisiklott életű fi ataloknak tart cso-
portfoglalkozásokat. A teambe hatalmas 
lelkesedést, spontaneitást, játékosságot, 
elevenséget hoz. Szívügye a Lelkes tréning 
nevű kurzussorozat, mely során tanítvá-
nyokat, ifj úsági vezetőket képzünk. Oro-
szi Feri Vál községből származik, kilencen 
testvérek, nagyszerűen játszik zongorán 

és dobon. Civilben CNC esztergályos, 
mellette gépésztanulmányokat is végez. 
A Lelkes Napokon ő a rendfertartó-fele-
lős, és sok operatív dologban segít – so-
káig higgadt tud maradni! Amikor nem 
a Lelkes Napokon szolgál, gyakran látjuk 
Csiszér Laci oldalán zenélni. György Do-
minika (házasságkötése előtt Néma Domi-
nika) Kecskemétről származik, szociális 
munkásnak tanul és nagyon jó szervező, 
átlátja a részleteket, nagyszerű érzéke van 
a dolgok szellemi tisztaságához. Szívügye, 
hogy a fi atalok Isten szerint éljék meg a 
párkeresés időszakát, a párkapcsolatot, a 
nemi identitásukat.
 Jómagam tizennyolc évesen tértem 
meg, akkor adtam át az életemet Jézusnak. 
A gimis éveimet enélkül éltem, de önma-
gam és a világ felfedezése a saját erőmből 
nem ment. Isten azonban azt mondta: ak-
kor most próbáljam meg Ővele együtt. Így 
láttam meg valamit, amitől minden fi atal-
nak teljes lehetne az élete. Öt éve pedig 
kifejezetten elhívott, hogy más fi atalokkal 
szövetkezve segítsük hozzá a most felnövő 
generációt is a Szentlélek befogadásához. 
Így most teljes mértékben a helyemen ér-
zem magam, és nagyon lelkesít ez a szolgá-
lat. Civilben informatikusként dolgozom.
 A team többi tagjával együtt mind-
annyian azt szeretnénk, hogy a fi atalok 
térjenek meg Jézushoz az üdvösség útjára, 
fogadják be a Szentlelket, és hosszú távon 
ez legyen életük alapja, így merítsenek ál-
dást keresztény katolikus karizmatikus 
életformából.

Lejegyezte: Bajkó Zita
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És most is így mentek haza. Nagyban kö-
szönhető ez a Rend Collective berobbanásá-
nak – nem lebecsülve a többi szereplőt sem... 
És az is érződött most, hogy azért a tizenöt év 
benne van, mert sokkal gördülékenyebbnek 
lehetett érezni, mint a korábbiakat. 
Évről évre akármilyen gördülékenynek tű-
nik, mi mindig úgy érezzük, hogy van mit 
tanulni. Tehát már most, amikor a 2016. 
június 4-i alkalmunkra készülünk, már 
bennünk van, hogy még hogyan adhat-
nánk jobb minőséget. A Rend Colletive 
került szóba, de én azt mondom, hogy egy 
nagyon sokszínű alkalom volt, ahol tény-
leg az ír folk-poptól a klasszikus brit hang-
zású, de mégis amerikai dicsőítő zenén át 
a magyar keresztény zenei élet színe-java 

is megjelent. Az idei alkalom szimbóluma 
a víz volt. Az üzenetekben arra fókuszál-
tunk, hogy igazi vágy ébredjen bennünk 
az igazi „élő vízre”, és hogy a szomjas szíve-
ket Jézus megöntözi… Talán a sokrétűsé-
gét emelném ki ennek az idei alkalomnak, 
és azt, hogy valóban a legtöbb visszajelzés 
most érkezett, hogy alig várják a követ-
kező évi rendezvényt. Már ezerötszázan 
jelölték az eseménynél, hogy ott lesznek, 
úgyhogy még a programot nem is ismer-
tettük. Ez egy óriási biztatás… 
Hogyha 2015-ben volt a tizenötödik alka-
lom, akkor olyan, mintha 2000-ben kez-
dődött volna a folyamat. De ennek az egész 
szellemi vonulatnak a kezdetei benyúlnak a 
2000-es évek elé. 1998. szilveszterén volt egy 
olyan találkozó, ami már gyakorlatilag az 
összes fontos elemét hordozta egy „Ez az a 
nap!” rendezvénynek.
A jubileumi évre készülve mind a katoli-
kus közösségi, mind a felekezetközi mun-
kánkban éreztük azt, hogy egy olyan pont 
jöhet el, ami sok-sok imánkra és kérdé-
sünkre választ adhat. Ahogy 1998. szil-
veszterén össze tudott jönni ötven-hatvan 
lelkipásztor a színpadon, és együtt le tu-
dott rombolni egy szimbolikus falat, amit 
kartondobozokból építettünk, ledöntve 
ezzel a széthúzás, a megosztottság rossz 
lelkületét – ezzel kifejeztük, hogy nem fa-
lakat akarunk egymás közé, hanem hogy 
együtt akarjuk hívni Isten Szentlelkét. Ez 
talán előszobája volt annak, hogy egy na-
gyobb alkalommal már ország-világ elé 
kiállva hirdethettük együtt az Evangé-
liumot. Ez 2000-ben történt meg: ezeröt-
száz-kétezer embert vártunk a Parlament 
elé – és jöttek körülbelül húszezren. Egy 
óriási, hömpölygő tanúságtevő menet, 
ami végigvonult a Lánchídon keresztül a 

Isten folyója 
el kell, hogy érje 

ezt a népet
2015. május 30-án tartották a Papp László Budapest Sportarénában az Ez az a nap 

tizenötödik, jubileumi rendezvényét. A kerek évforduló alkalmából László Viktor 

alapító főszervezővel, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség tagjával beszélgetünk.

Számodra mi volt ennek a tizenötödik alka-
lomnak a különlegessége – azon túl, hogy a 
tizenötödik volt? 
A szervezés feszes menetében volt egy kis 
időm belegondolni, hogy már tizenöt éve 
tart valami itt, ma, a Kárpát-medence szí-
vében Magyarországon, Budapesten… Ez 
önmagában egy bizonyság arról, hogy ez 
egy hiteles kiállás, hogy Isten szívén van 
ez a dolog, és várja azt, ahogyan az embe-
rek közelebb akarnak kerülni Hozzá ezen 
a délutánon. Hogy mélyebben oda akarják 
szánni magukat, meg akarnak erősödni a 
hitükben, és ráadásul másokat is Hozzá 
akarnak vinni. 
Azt lehet hallani a fi ataloktól, hogy minden 
évben azt gondolják: „Na, ez volt a legjobb!” 

Tizenöt éve lendületben: László Viktor főszervező.
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Tabánig, s egy nagy dicsőítő alkalommal, 
evangelizációval zárult. Így indult el a ti-
zenöt éve tartó rendezvénysorozat.
Ez akkor a „Felvonulás Jézusért” világfolya-
mathoz is kapcsolódott?
Igen. Ez egy izgalmas dolog, mert pont 
azzal az évvel fejeződött be a Felvonulás 
Jézusért világmozgalom, és mi éppen ak-
kor kezdtük ezeket a nagy ökumenikus al-
kalmakat. De nekünk a szívünkön mindig 
is az volt, hogy talán majd egy napon a 
Népstadionba is eljuthat ez a dolog, hogy 
egyszer majd a legnagyobb stadionok sem 
lesznek elég nagyok, hogy Isten dicsőítő 
népe beléjük férjen itt, Európában, és ezt 
valahol el kell kezdeni.... Ennek az uta-
zásnak vagyunk a részesei. Most az Aré-
nában zajlanak évről évre az események, 
de voltunk már a Kisstadionban, a Mar-
gitszigeten, a Hősök terén, A WestEnd 
tetőteraszán, és még számos helyen, ahol 
érvényre jutott az az ars poeticánk, hogy 
az emberek közé is ki akarunk menni az 
Evangélium jó hírével. Az Aréna is egy 
ilyen helyszín, ahová rengeteg világi em-
bert is el tudunk hívni.
Már az első rendezvényektől kezdve nagyon 
korán kikristályosodott az Ez az a nap vízi-
ója. Három szó jut az eszünkbe: egység, di-
csőítés, evangelizáció. Az egység azt jelenti, 
hogy a keresztények egységét keressük, de volt 
ott már nemzetek imája, mindenféle kien-
gesztelődés, az összmagyarság is keresi egy-
más kezét. Dicsőítésben áll ez a nép Isten elé, 
és hát az evangelizáció soha nem maradhat 
ki. Ugye nem kell lecserélni a víziót ennyi 
év után sem?
Nem. Nem szándékozunk lecserélni. 
Amíg Isten ad erőt és kitartást, addig ezt 
igyekszünk előrevinni. És van egy negye-
dik pillér is: ima a nemzetért, közbenjárás 
a nemzetért. Ha tízezer ember összejön, 
akkor nem lehet, hogy ne könyörögjünk a 
népünk sorsáért. Ahhoz, hogy megértsük 
a jövőnket, meg kell értenünk a történel-
münket is, és úgy érezzük: Istennek fon-
tos, hogy ez a nép a sok szenvedés után va-
lami nagyon-nagyon jót tapasztalhasson 
meg. És az a jó, amit mi adni tudunk, nem 
a liberalizmus és a szabados dolgok hajhá-
szása, hanem az Evangélium megélése, át-
élése, befogadása. Attól lesz teljes a szabad-
ságunk, attól lesz a szívünkben öröm. Az a 
jó reményünk van Magyarországról, hogy 
egy ilyen korszaknak be kell köszöntenie. 

Abban is hiszünk, hogy ez nem egy egyház 
kiváltsága lesz, hanem hogy mindnyájan 
ebbe az áramlatba kell, hogy belekapcso-
lódjunk: katolikusok, protestánsok, kariz-
matikusok vagy konzervatívabb közössé-
gek is. Kisebbek és nagyobbak egyaránt. 
Isten folyója el kell, hogy érje ezt a népet, 
és ha mi ehhez hozzátehetünk valamit, ha 
egy puzzle-darab lehetünk a nagy képben, 
akkor már nagyon boldogok vagyunk.
Ezt a víziót gyönyörűen kifejezte az egyik 
legemlékezetesebb alkalom a Hősök terén, 
méghozzá a Műcsarnok lépcsőjén felállított 
színpaddal. Jobbra a királyaink sora, kö-
zépen Gábriel angyal a Szent Koronával. 
És szemben körülbelül húszezer élő keresz-
tény… Az embernek borsódzik a háta, ha 
visszagondol erre… 
Amellett, hogy minden Ez az a nap kü-
lönleges élmény, ez tényleg úgy maradt 
meg bennem is, hogy a múlt, a jelen és a 
jövő találkozik. Mert a jövő csakis Jézus. 
És ott is, amikor ki tudtuk mondani egy-
más kezét fogva a Miatyánk szavait, hogy 
„bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” – 
ebben egy iránymutatást láthattunk meg, 
azt, hogy nincsen más reménység, mint 
hogy Jézust fogadja be ez a nemzet. Ez az 
elem nem hiányzik egyetlen alkalomról 
sem. Amikor egy katolikus püspök fogja 
egy pünkösdi lelkipásztor kezét, egy kis-
egyházas egy baptista vagy egy református 
kezét, kiállunk, és együtt könyörögünk.  
Ennek sokkal nagyobb jelentősége van, 
mint amit ott tízezren átélhetünk, hiszen 
ez a lelkület utána százezreket is elérhet a 
televíziós felvételen keresztül.
Már említetted a jövő évi találkozót. Annak 
is van szimbóluma?
Így van. 2015-ben a víz, 2016-ban a szél, 
2017-ben pedig a tűz, mint a természet 
nagy erőforrása és a Szentlélek három nagy 

szimbóluma jelenik meg. Jövőre a szélről 
lesz szó, abból az igéből, János evangé-
liumából, hogy „a szél ott fúj, ahol akar. 
Hallod a zúgását de nem tudod honnan 
jön és hová megy”. Jézus ezt a Szentlélekről 
mondja, és abban hiszünk, hogy Isten sze-
le fújni fog az Arénában, és azután nagyon 
sok helyre szétterjedve szerte az országban. 
Amikor az előbb beszéltél az eredeti tervek-
ről, akkor abból azt szűrtem le, hogy a Nép-
stadionba még mindig el akarunk jutni. Igaz 
ez, mint távlati cél? 
Igen, az eredeti vízió ez volt. Továbbra is 
azt szeretnénk, hogy amikor a megújuló 
Népstadion készen lesz – és Puskás Ferenc 
nevét viseli majd, az egyik legérdemesebb 
magyar nevét –, akkor ott a legnagyobb 
nevet: Jézus nevét emelhessük majd fel! 
Továbbra is kitartunk ebben a látásban, 
imádkozunk érte. Buzdítunk mindenkit 
– különösen, ha még nem volt köztünk – 
hogy jöjjön el a 2016-os találkozásunkra, 
és tapasztalja meg Isten élő szeretetét. És 
egy nap majd a Népstadion is megtelik 
velünk.

Lejegyezte: Bajkó Zita

Püspökök és lelkészek imádsága.
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Szent István királyunk halála után bizonytalanság, trónviszály, 
pogánylázadás köszöntött nemzetünkre. Szent László (1077-
1095) lesz az a kivételes személyiség, aki az országot véglegesen 
visszahelyezi arra az útra, amelyre az országalapító szent király 
szánta.  Ennek jeleként László emeltette oltárra első királyunk 
földi maradványait 1083. augusztus 20-án a székesfehérvári ba-
zilikában, vagyis VII. Gergely pápa engedélyével Istvánt ekkor 
avatták szentté.

Szent Lászlót, a sudár termetű, honvédő harcaiban verhetetlen, 
mélységesen istenfélő és emberszerető uralkodót a nép még év-
századokkal később is áldó énekekkel magasztalta. Az ő korára 
a magyarság kereszténységet védő szerepének gondolata, s ennek 
ábrázolása már mitikus méreteket ölt, a sötétség és a világosság 
párharcává magasztosul, amint ezt a ránk maradt Szent Lászlót 
ábrázoló freskók is mutatják. A krónikaírók nem találnak más 
formát, ezért az ószövetségi minták alapján írják le, hogy töri 
össze az Úr a pogány népeket a magyarok színe előtt. De a XII. 
századtól a védelmi szerep mellett az apostoli küldetés is megjelenik, 
s hittérítőink megindulnak a pogány kelet felé. Mögöttük szilárd 
háttérként azonban ott van a magyar apostoli királyság. De Ist-
ván ideje után bő két évszázaddal már megjelennek a térítőként 
elinduló Julianus barát által sötét felhőként jellemzett tatárok, s 
elborítanak, elpusztítanak mindent, ami útjukba kerül. 

A küldetést teljesíteni kell…
A közeledő tatárok követek útján megüzenik IV. Bélának (1235–
1270) – akit méltán nevezünk második honalapítónak – hogy 

– második rész –

Magyar 
kereszténység

magyar küldetés

„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. A keresztény Magyarország megalapításáról szóló első rész után most folytatódik a történet. 
Olyan időszakról beszélünk, amikor a hajdan Jézus Krisztus nevében kormányzott országot és földrészt nekünk magunknak 
kellett megvédeni. Tudjuk, hogy ma ezt a harcot elsősorban imában, böjtben és virrasztásban kell megvívnunk. Mégis lelkesítő 
számunkra őseink elszántsága, felelősségérzete és kitartása.

„nincs veled semmi dolgunk, te a rokonunk vagy, onnét jöttél, ahon-
nan mi jövünk, gyere velünk vagy állj félre, s engedd, hogy tovább 
menjünk, mert nem a te országod, hanem a német császárság és az 
attól nyugatra lévő gazdag országok jelentik a mi hadjáratunk cél-
ját”. De IV. Béla nemmel válaszol erre az ajánlatra, mert tudja, 
hogy az Ő feladata és küldetése nem a félreállás, hanem a helyt-
állás. Úgy, amint ezt IV. Ince (1195-1254) pápának 1254-ben írt 
levelében (egy második mongol betörés veszélyére hivatkozva) 
megfogalmazta. Itt világosan kimondja, hogy a magyar király 
uralkodói feladata a kereszténység védelmezése. Ezt teljesítette be 
IV. Béla 1241-ben is, amikor szinte teljesen értelmetlenül, a siker 
reménye nélkül száll szembe az óriási túlerőben lévő tatár sereg-
gel. Tudja, hogy bele fog pusztulni, mert a győzelemre nem sok 
esélye van. De neki akkor is teljesítenie kell küldetését – s a többi 
az Isten dolga. Amikor a tatárok visszavonulnak, kitakarodnak 
az országból, egy francia szerzetes, Rogerius barát, akit azért kül-
denek ide, hogy nézze meg, mi maradt a tatárok után „siralmas 
énekként” írja meg jelentésében a pápának: „Szentséges Atyám, 
az az ország, amelyet valaha Hungáriának neveztek, nem létezik 
többé. Mert mindenhol, ahol járok, bomló állati, emberi tetemeket 
és füstölgő romokat találok. Magyarország eltöröltetett a föld színé-
ről”. IV. Béla mégis ennek az „eltöröltetett Magyarországnak” a 

Minél közelebb van valaki az Is-
ten szívéhez, annál fontosabb 
megbízatást kap tőle, s annál sú-
lyosabb keresztet kell hordania.
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nevében adja oda kicsi lányát, Margitot a domonkosok kolosto-
rába, mintegy a jövő zálogaként. Újra kell alapítani a hont, újra 
kell indítania az életet. Ez az újraindítás nem történhet másképp, 
mint Margit (1242-1270) életszentségének a fényében. Margit 
Istennek fölajánlott áldozathozatalának jegyében. „Minél köze-
lebb van valaki az Isten szívéhez, annál fontosabb megbízatást kap 
tőle, s annál súlyosabb keresztet kell hordania. S ezzel magyaráz-
ható – írja Varga László jezsuita szerzetes – hogy az első mongol 
betörésektől fogva a XVII. századig, vagyis a török végleges kiűzésé-
nek idejéig, a magyar nép élete nem egyéb, mint egy hosszú és hősies 
keresztes háború.”

A kereszténység védőbástyája
Sorolhatnám királyainkat, de mire Nagy Lajoshoz érünk, Ma-
gyarországról Európa-szerte csak úgy beszélnek, mint a keresz-
ténység védőbástyájáról. XI. Gergely (1329-1378) pápa épp ezért 
a törökök ellen vezetendő első keresztes hadjárat vezérletét  Nagy 
Lajos királyunknak szánta, s döntését azzal indokolta, hogy a 
magyar király „mindig a hitetlenek üldözője és a keresztény hit 
oltalmazója volt”. Ezért tárgyal 1365-ben a német-római császár 
is Budán. Noha a tervezett hadjárat elmaradt, a magyar király 
szilárd védővonalat épít ki a Magyar Királyság déli és keleti ha-
tárai, illetve Európa védelmére, megalapítva a Vidini Bánságot. 
Balkáni hadjárataival, s ott a törökkel vívott súlyos harcaival, 
győztes csatáival Nagy Lajos – akinek Szent László lovagkirály 
volt a példaképe – kiérdemelte az „Athleta Christi” címet.

Hogy az oszmán hatalom viharos előretörése mennyire valósá-
gos fenyegetést jelent az egész keresztény világ számára, azt a 
Zsigmond király (1368-1437) által vezetett nemzetközi keresztes 
had nikápolyi veresége (1396) bizonyította be. Zsigmond, aki 
éles előrelátással a török elleni európai összefogás első szorgal-
mazója volt, s akit a pápa, „az igaz hit győzhetetlen bajvívójaként, 
a hit pajzsa és bástyájaként” említ pápai bullájában, itt még egy 
személyben jelenik meg a szent küldetés beteljesítőjeként. A kö-
vetkező pápa, II. Pius (1405-1464) 1410-ben egy Zsigmond ki-
rálynak írt levelében, már az országot, Magyarországot jellemzi 
úgy, mint „a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védőbás-
tyája”. A kereszténység védelmezésének küldetésében a király és a 
királyság szerepe tehát elválaszthatatlanul összefügg egymással.
 
Fontos tehát tudatosítanunk azt is, hogy ezt jelzőt – „a keresz-
ténység védőbástyája”,   „propugnaculum” vagy „antimurale 
christianitatis” – nem mi találtuk ki magunkról. Minél job-
ban erősödött az Európát veszélyeztető oszmán hódítás, annál 
inkább felértékelődött a magyar királyság eddigi védhatalmi 
szerepe. II. Pius pápa egyik levelében azt írta: „Aki Magyaror-
szágot elfoglalja, az ura lesz az egész világnak”. Az elkövetkező 
évtizedekben fokozódó oszmán expanzióban a kontinens min-
den iskolát járt embere ismerte Hunyadi János (1407-1456) nevét, 
küzdelmeit. Ahogy a széles keresztény világot a déli harangszó 
ma is az 1456. évi nándorfehérvári diadalra emlékezteti. Lodri-
sio Crivelli páduai kánonjogász, aki II. Pius tanítványi köréhez 
tartozott, Hunyadi Jánosról írta, hogy amíg élt „biztos védősánca 
volt a Nyugatnak a barbárok dühe ellen.”

Hunyadi János művét fi a, Mátyás király (1443-1490) folytatja tu-
datosan. Egyik követe, Vetési László, IV. Sixtus pápa (1414-1484) 
előtt Rómában a magyar király és a magyaroknak a keresztény-
ség védelmében betöltött szerepét hangsúlyozva felvázolja, hogy 
az egész keresztény világra pusztulás vár, ha a magyarok védfalát 
az oszmán törökök áttörik.
 
Magyarország mellett Lengyelország is átveszi ezt a küldetést. 
A törökkel, tatárral vívott háborúk alatt mindkét ország rend-
jeiben, nemesi társadalmában és királyi udvari intézményeiben 
kialakult az ‘antimurale’-felfogás, amely a feudális nemesi állam 
létével és nemzeti hivatástudatával is kapcsolatos volt.

A Mátyás után trónra kerülő III. Ulászló lengyel, majd I. (Dob-
zse) Ulászló (1424–1444) néven megkoronázott magyar király 
1440. március 8-i, Krakkóban kelt oklevelében úgy nyilatko-
zott: elsősorban azért kíván magyar király lenni, hogy a két or-
szág erejét egyesítve védje meg a kereszténységet a törökök el-
lenében: „Magyarország és Lengyelország határai szomszédosak a 
barbár népekével, s Isten nevének a dicsőségére, a keresztény hite 
védelmére a két ország a hit fala és pajzsa.”

A szintén Jagelló-házbeli II. Lajos király (1516–1526) a végzetes 
mohácsi csata előtt épp e küldetés tudatában fogalmazott ek-
ként: „Kezünkben van (…) nem csak a hazának, (…) hanem az 
egész keresztény világnak is sorsa.”

Tehát nemcsak egyházi, hanem világi nagyságok is megfogal-
mazták hazánk küldetését és feladatát a világban. Werbőczy Ist-
ván (1465-1541) Hármaskönyvének (Tripartitum) bevezetőjében 
megemlékezik a magyarok védelemben betöltött szerepéről:

 „...nem volt oly nép vagy nemzet, amely a keresztény köztársaság 

Szent László királyunk ereklyetartója.
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[értsd: államközösség] megvédése és tovább terjesztése mellett 
erősebben és állhatatosabban állott volna őrt, mint a magyar, 
amely (hogy a régebbieket ne is említsem) mintegy száznegyven 
éven át a rettenetes törökkel szemben, hol támadva, hol védekez-
ve, a mohamedán undokság egész vadsága ellen a legnagyobb 
dicsőséggel küszködvén, különféle kétes háborúkban soká és 
gyakran a legvérengzőbb csatákat vívta, és a többi keresztény-
séget (nehogy mintegy széttört gáton túlterjedjen az ellenség 
dühe) vére hullásával, élte odaadásával és sebeivel biztosította és 
mentette, akkora vitézséggel és oly természeti erőkifejtéssel, hogy 
élete jobbadán fegyver alatt tölt el.”

Mint egészen elégő áldozat…
A Magyarországot védő fal, az ’antimurale’ a hosszú évszázado-
kon keresztül tartó folyamatos harcban, a mohácsi csata után 
végül leomlik, ám a küzdelem a Keletről jövő támadó pogány-
sággal szemben továbbra is megmarad. Méghozzá úgy, hogy az 
ország maga válik immár élő pajzzsá, védőfallá, mondhatnánk 
azt is: egészen elégő áldozattá. Szekfű Gyula (1883-1955) írta ezzel 
kapcsolatosan, hogy ez a pogányság elleni évszázados küzdelem 
a maga nemében egyedülálló a világtörténelemben. A híres tör-
ténész páratlan dolognak tartja, hogy egy korabeli világhatalom, 
a pogány török császárság százhatvan év alatt sem tudja teljes 
egészében elfoglalni Magyarországot. Az ország kitartása példát-
lan. S ez egyetlen dologgal magyarázható, írja Szekfű, méghozzá 
azzal, hogy a keresztény hit olyan mélyen beleivódott a magyar-
ság életébe, (azokéba is, akik százhatvan éven keresztül ott véreztek 
a végvárak falain), hogy a magyarság léte legmélyét meghatározó 
alapértékévé, önazonosságává lett. Ezen évszázadok folyamán 
kristályosodott ki a magyar sorsvállalás lényege: „Kelet népéből, 
Európa peremén, nyugat egyik (talán a legfontosabb) védőbástyá-
jává válni”.
 
A törökök – a tatárokhoz hasonlóan – e hosszú, harccal teli idő-
szak során többször is kinyilvánítják a magyarok felé azt, hogy 
ők minket valójában nem tekintenek ellenségnek. Bocskai István 
(1557-1606) kiáltványában (1605) így emlékezik erről a tény-
ről: „Pedig a törökök többször is erősen biztatták a magyarokat, 
kössenek velük örök szövetséget és barátságot; különösen abban az 
időben, amikor a törökök a lengyelekkel szerződést és száz évre szóló 
fegyverszünetet kötöttek. Ferdinánd császár és királyunk idejében a 
törökök ebből a célból különleges és ünnepélyes követséget is küldtek 
a magyarokhoz..., de a későbbiekben sem szűntek meg őket titokban 
biztatni. A magyarok azonban, ezek az erős, hűséges és állhatatos 
emberek, megtartották és megvédték hitüket háború árán is, és in-
kább választották a halált maguk és ivadékaik számára, sőt 
készek voltak a legvégsőt is elszenvedni, mintsem hogy elpártoljanak 
a keresztény népektől. Ezért visszautasították a törökkel való békét.”

A török fő riválisa a Habsburg birodalom és nem Magyaror-
szág volt. Ezért kívánták elfoglalni mindenekelőtt Bécset, (majd 
nyilván a többi nyugati fővárost). Így halljuk mindezt a török 
nagyvezír szájából, aki 1550-ben egy Zay Ferenc nevű királyi 
követnek (kissé vulgáris nyelven) a következőket mondta: „Te 
magyar vagy, ti magyarok vagytok. Miért nem nyugodtok már meg 

végre? A német disznóktól térjetek át végre a hatalmas török császár 
oldalára. A fejemre esküszöm, hogy egész Magyarországot megkap-
játok szandzsákba. Királyotok [mármint a Habsburg király] úgy-
sem törődik veletek. A németek jobban gyűlölnek benneteket, mint 
minket. Okosabb lesz tehát, ha mi magyarok és törökök a német 
disznót kétfelől mészároljuk. Most úgyis neki arattok és szüreteltek, 
minden javatok az övé.” De Zay Ferenc minderre ezt válaszolja: 
„Nem helyes beszéd ez, Nagyvezér, mert igaz ugyan, hogy a nyelvek 
variabilitása megkülönbözteti a németet, a spanyolt, az olaszt, a 
franciát, a csehet, a lengyelt és a magyart, de minket egy és ugyan-
azon vallás köt össze, mert mindnyájan ugyanazon Istent hisszük.”

Gondolhatnánk, hogy ez egy korabeli általános példa, de a kö-
zépkorban nem mindenki gondolkodott így. A szerb pátriárka 
például szerződést köt a török szultánnal, amelyben az szerepel, 
hogy minden szerb család az adóval együtt lead egy fi úgyerme-
ket katonának a török császár udvarába, cserébe a pátriárka meg-
tarthatja vallási fennhatóságát, s még adót is szedhet. Az akkori 
balkáni népek gyakorlatilag sorra szövetségeseivé válnak a török 
szultánnak, s vannak, akik a mohamedán hitet is felvették, ame-
lyet mindmáig őriznek.
 
Az ezer sebből vérző maroknyi magyarságot a keresztény szolida-
ritás erős tudata tartotta fenn, hogy más keleti népek mintájára 
ne váljék a Nyugat meghódítására induló kalifátus eszközévé. A 
keresztény szolidaritás és a lassan ébredő nemzeti öntudat tette 
a magyarságot az akkori Európáért, s annak hitéért meghalni 
kész, felelős és „felnőtt” néppé akkor, amikor nyugati területek 
népei – talán nem is tudatosítva, milyen veszély vár rájuk – még 
gyermekkorukat élték. Az üldözött magyarság azon része, amely 
nem vesz részt a harcban (s ilyen akkoriban nem sok akadt) lé-
legzet-visszafojtva élte át egy-egy vár ostromát. Izgatottan várta a 
híreket, sikerül-e a pogányt feltartóztatni, vagy a rablással együtt 
járó vérontás terjed-e tovább? A korábbi feudális, vallási és társa-
dalmi ellentétek az állandósuló mohamedán nyomás hatása alatt 
sorra eltűntek: a csonka ország egy szívvel érez, és egy akarattal 
kívánja a felszabadulást.

Ezért száll az Ég felé a fohász Eger ostromakor, Dobóék oldaláról: 
„Sirnak, óhajtanak, csak Hozzá kiáltnak, bőjtelnek és szünetlen 
imádkoznak, özveggyé, árvává ne maradnának, ides hitvesektől 
meg ne válnának. Sok atyafi ak szünetlen imádnak, egri vitézek 
hogy meg ne halnának, jó nevökön ővélek vígadnának – Úr Isten-
től kik meghallgattatának.” A bástyák harcosai mögött tehát ott 
vannak a szabadságért imádkozó asszonyok, az özvegyek, fajra 
és felekezetre való tekintet nélkül. Mert a kereszténység védel-
mezésének nagy küldetése megakadályozza a vallásháború nyu-

A mi Istenünk minden 
terhünket együtt viseli 
velünk.
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gathoz hasonló eldurvulását, s egy közös feladatban egységesíti 
a maradék nemzetet.

A végvárakban itt-ott idegen zsoldosok szolgáltak, gyakran kül-
földi tisztek parancsoltak, de legnagyobb számban magyarok 
harcoltak, és leggyakrabban a magyarok áldozták életüket a sza-
badságért. Ám a várfalakon együtt, egymás mellett küzdöttek az 
ország magyar és nem magyar nemzetiségű lakói. Közös szolgá-
latuk zajlott itt évszázadokon át. S ez a vállvetve folytatott küz-
delem önmagában is hatalmas példája a keresztény szolidaritás 
erejének. A kereszténység védbástyáján a magyarral együtt küzdő 
nemzetiségek szolidaritása az európai gondolat első, s talán az 
utolsó diadala volt. A magyar végvárak falait a tűnőben levő ke-
resztény szolidaritás utolsó sugarai aranyozzák be, de ez a közös 
küzdelem már kezdettől fogva magában foglalta a magyarság 
áldozattá válásának lehetőségét is. Ez a lehetőség sem riasztotta 
vissza a végek szegénylegény harcosait a magyar küldetés betel-
jesítésétől.

A magyar kereszténység híre és példája
A keresztény hit ezekben az évszázadokban tehát lényegileg azo-
nos a magyar élettel és életformával. Hevenesi Gábriel (1656-
1715), jezsuita történetíró a XVIII. században ír egy könyvecs-
két, amiben azt írja: „Magyarország hajdan az egész keresztény 
világ szentélye volt, melynek híre és kegyelme, neve beragyogta az 
egész világot. Oly sok rendbéli szentet adott a világnak, amelyre 
nincs más példa.”

A magyar népnek a keresztény hit védelmében folytatott több 
évszázados szakadatlan küzdelme, mint említettük, a történész 
Szekfű Gyula szerint is példátlan a világtörténelemben. Ezzel 
magyarázható, hogy a nemzetközi közvélemény Magyarország-
ban látta az iszlám expanzió ellen védelmet biztosító erőt, a kon-
tinens középső és nyugati részeinek védőfalát (Vormauer), leg-
főbb oltalmazó bástyáját (Bollwerk), a kereszténység védelmező 
pajzsát (clipeus, Schild). Addig, míg ez a Magyarországot illető 
megtisztelő cím a nemzetközi diplomácia és a humanista iroda-
lom, illetve Európa egyházi és világi köreinek állandóan ismételt 
toposzává vált.

Ami Magyarországon történt, az páratlan dolog volt, de meg is 
volt az ára. Laskai Osvát (1450-1511) obszerváns ferences atya 
prédikációjában az egyszerű nép fi ai között szól arról, hogy: „Ezt 
az erős népet, melynek vére és csontjai különböző országok hegyeit és 
völgyeit borítják, rendelte az Isten a kereszténység pajzsául a nagy 
török ellen, hogy derekassága és bátorsága révén a szent kereszténység 
az óhajtott békét élvezhesse.”

Balassi Bálint (1554-1594), a végvári vitézségről szóló versét ezzel 
a sorral kezdi: „Ó én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztény-
ségnek viseled paizsát...” Ez a vers egy végvári vitéz éneke, hiszen 
Balassi versei nagy részét úgy írta, hogy azokba beledolgozta a 
társaitól hallott dalok motívumait is. E százhatvan éven ke-
resztül vérző vértanúink, akiknek csontjai a környező országok 
hegyeit-halmait borítják, mind-mind e nagy küldetés a betelje-

sítésének a bizonyítékai. Egyedül voltunk, s gyakran magunkra 
maradva puszta létünkért küzdöttünk a keleti pogányság erőivel 
szemben, de teljesen egyedül mégsem maradtunk. Miként Páz-
mány Péter érsekünk (1570-1637) írta épp a legvérzivatarosabb 
történelmi időkben: „A mi Istenünk minden terhünket együtt vi-
seli velünk. Mint az igát ketten vonják, úgy az Ő szolgálatja súlyát 
nem magunk viseljük, hanem ő is velünk egy igába fogta magát, 
hogy minket segítsen.” Így könnyebb volt elviselnünk azt is, hogy 
maga a nyugati világ, akit vérrel védelmeztünk, ritka kivételtől 
eltekintve alig nyújtott segítséget ehhez a küzdelemhez. E ki-
vételek közé tartozik XI. Ince pápának (1611-1689), a török elle-
ni keresztény összefogás legfőbb szorgalmazójának kiemelkedő 
személyisége.

Buda felszabadítása után, az iszlám hódítás egyre jobban kiszo-
rul az országból. Itt szeretném külön felhívni a fi gyelmet arra, 
hogy a török rabság utáni szabadságot a létszámában alaposan 
megfogyatkozott magyar nép Isten ajándékaként éli át. Zrínyi 
Miklós (1620-1664) csodálatos eposzában, a Szigeti veszedelem-
ben úgy ábrázolta, hogy az ellenünk folyó harc nem csak a földön 
folyt, hanem – ahogy Szent Pál apostolnál is olvashatjuk – a go-
nosz és a jó erői  a levegőégben is küzdelmet folytattak egymás-
sal. S mi a jó oldalán álltunk ennek a küzdelemnek.
(Folytatjuk.)

Az ellenünk folyó harc nem csak a 
földön folyt, hanem – ahogy Szent 
Pál apostolnál is olvashatjuk – a 
gonosz és a jó erői a levegőégben 
is küzdelmet folytattak 
egymással.

Székely Bertalan: Az egri nők
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Alig van a katolikus karizmatikus megújulás régebbi tagjai közül olyan, aki 
ne köszönhetne valamit – vagy nagyon is sokat – Botond atyának, aki Isten 
különleges ajándéka az egész magyar Egyház számára. Gyémántmiséje al-
kalmából hűséges munkatársa, Maros Ildikó szociális testvér tekint vissza 
életútjára.

És emellett boldog voltam, nem ismertem 
a fáradtságot… Közben kezdtek hívogatni 
lelkigyakorlatokra, triduumokra, és ezek 
erővel töltöttek fel.”

Harminc éves korában végezte el Botond 
atya az egyetemet, így lett magyar-orosz 
szakos középiskolai tanár.

„Azért kezdtem el oroszul tanulni, hogy 
majd valamikor eljutok Oroszországba, 
misszióba. Azóta is mindennap kivétel 
nélkül imádkozom Oroszország megté-
réséért mindmáig, bár sohasem engedtek 
Oroszországba”.

Győrben és Pannonhalmán tanított, – de 
nem csak tanított, hanem sokat gyóntatott 
a templomban, szervezte a közösségeket a 
városban és a diákok között is… Nyári 
szünetekben pedig lelkesen szolgált a pesti 
ferences templomban, és lelkigyakorlato-
kat tartott falvakban.

Botond atya a lelkesedés papja, akit Isten a 
gyóntatás és lelki vezetés különleges karizmá-
jával áldott meg. A tanácsra, vigaszra váró 
emberek egyre nagyobb és nagyobb számban 
keresték. A karizmatikus megújulással az 
1980-as években találkozott. Rómában, 
Berlinben és Linzben vett részt karizma-
tikus-találkozókon. A Szentlélek-kereszt-

ségben 1982 decemberében részesült. Ez-
után még lelkesebb, az egész világ minden 
emberét magához ölelő és Jézushoz vivő 
ember vált belőle!

Linzben próféciát kapott, amit így ír le: 
„ ’Azt látom, hogy a Szentlélek  téged akar 
használni. Azt látom, hogy az evangelizáció 
saruját húzod fel, és evangelizálni küld az 
Isten elsősorban az országodba. Egy gyémán-
tot látok a sarudban, de azt is látom, hogy 
a fejed körül ragyogás van, és töviskoszorú.’ 
– Akkor nem tartottam ezt fontosnak. El-
mondtam ezt az ott álló magyaroknak, egyi-
kük le is jegyezte. Ez a nyolcvanas évek elején 
történt, még akkor bőven Győrben tanítot-
tam. Semmi esélyem vagy kilátásom nem 
volt erre,   még halvány fogalmamban sem. 
Utólag azonban kénytelen vagyok elfogadni 
ennek a próféciának a valóságát.”
Valamit Rómából is hazahozott. II. János 
Pál pápa azt kérdezte: „Mit adhatnánk Jé-
zusnak 2000. születésnapjára ajándékul?” 
És a válasza is megvolt rá: „Adjunk neki 
egy keresztény Európát és egy keresztény 
világot.” Botond atyának ez annyira meg-
ragadta a szívét, hogy nem tudott másról 
beszélni, mint hogy „Európát és a világot 
evangelizálni kell!”. És hogy mi még egy 
keresztény Magyarországot is szeretnénk 
adni Jézusnak.
1989-ben Botond atya nyugdíjba ment, 

„…és akkor 
Botond atya 

belelkesedett!” Forrai Botond 
bencés atya 
gyémántmisés

Papjaink

Botond atya 1929-ben született Mono-
kon, a család nyolcadik gyermekeként. 
Kilencéves korában már halotti ingbe öl-
töztették, annyira beteg volt. Mivel ebben 
az évben elsőáldozó lett volna, eljött hozzá 
a plébános, meggyóntatta, megáldoztatta, 
és ellátta a betegek szentségével. Ezután 
hamarosan teljesen egészséges lett. Isten 
megtartotta őt nekünk.

Papi hivatásért imádkozott. Tizenhét éves 
korában elolvasta a teljes Bibliát.  „A nagy 
cél mindig a papság és a szerzetesség volt, ak-
kor is, mikor elbizonytalanodtam, sőt ellen-
keztem a meghívással.”
Az érettségi után, 1949. szeptember elején 
indult Pannonhalmára.  Ugyanabban az 
évben október 9-én beöltözött a szent hegy 
kolostorában. Immár hatvanhat éve ben-
cés szerzetes. 1953. június 23-án tett ün-
nepélyes fogadalmat, és hatvan éve, 1955. 
június 29-én szentelték pappá. Innentől 
kezdve, bár a kolostor gazdaságában dol-
gozott, rendszeresen részt vett minden li-
turgián, és nagy lendülettel kezdett el mi-
sézni, gyóntatni a faluban is.

„Az volt a rendszerem, hogy szombaton 
délután elmotoroztam Csatkára, ott mi-
séztem, gyóntattam délután és éjjel: reggel 
motorra ültem, és már a fél kilences misén 
gyóntattam Szent Mártonban, a faluban. 



Megújulás a Szentlélekben
27

ISTTEEN SZZEERREEET TTÉÉGGEEDD!  
Ezzt üüzeennii NNeeekkeddd, aaakki 
ezztt oolvvvaasoodd..

letette a tanítást és vállalta a csanaki plé-
bánia szolgálatát. Úgy állt ott, mint Mó-
zes, aki új hivatást-küldetést kapott. Ne-
kiálltunk a plébánián a közösségi életet 
továbbfejleszteni. A templomban kitettük 
az Oltáriszentséget. Hamarosan beszállin-
góztak a csanakiak is.
 1990-ben elkezdtük a Szentlélek-sze-
mináriumot tizenkét  ember számára, ők 
pedig párokba szerveződve adták  tovább 
hat közösségnek a következő napokban... 
És a Szentlélek Isten velünk volt, és csodá-
latos dolgokat művelt: A következő években 
harminc közösség jött léte a környékbeli fal-
vakban és városokban. Ekkortájt minden-
féle karizmatikus megmozdulásra elmen-
tünk az ország határain belül és kívül. Így 
történt, hogy a budapesti Krisztus Király 
kápolnában megismerkedtünk Peter Fi-
scherékkel, akik Kelet-Németországból (az 
akkori NDK-ból) érkeztek, és a sejtcso-
portok vízióját hozták magukkal. Eljöttek 
hozzánk is Csanakra, megismertették ve-
lünk e módszert, és sokat beszélgettünk. 
Ezekben az időnkben nagyon intenzíven 
foglalkoztunk ugyanis a közösségekkel: 
lelkigyakorlatokat tartottunk, volt amikor 
hetet is egy évben, különböző elhagyott 
plébániákon, ahol nem voltak papok, és a 
csanaki plébánián. Mindenki lelkes volt, 
éjszakákon, nappalokon át imádkoztunk, 
teljesen el voltunk telve a Szentlélekkel…  

1990 februárjában elindultak Csanakon a 
karizmatikus misék, havi találkozók. Bo-
tond atya kezdettől tagja volt az Országos 
Tanácsnak, egészen addig, amíg egészsége 
bírta.
 Botond atyában tovább égett az evan-
gelizálás vágya, és megszületett a terv: 
legyen Csanakon egy evangelizációs 
centrum. Peter Fischerék sokat segítettek 
ebben. 1993-ban letettük a Centrum alap-
kövét, amelyben az áll, hogy Jézus és Má-
ria Szívének van felajánlva minden, ami 
épül, és mindenki, aki oda beteszi a lábát, 
hogy kegyelmeket kapjon ebben a házban. 

1994-ben három tagból álló ménfőcsana-
ki csoport vett részt egy hónapig a Szent 
András Evangelizációs Iskola kurzusain 
Rómában. 1995-ben egy magyarországi 
és egy erdélyi csapat mehetett együtt a 
római kurzusokra. Peter Fischer vitt el, 
és segített minket. Amikor hazajöttünk, 
nem tudtunk hallgatni arról, amit láttunk 
és tapasztaltunk! Botond atya belelkese-
dett. Ez az igazi vízió!  Egy kis csapattal 
rengeteg kis és nagy helyiségbe elvitte az 
Evangélium örömhírét. Egyszerűen fárad-
hatatlan volt.
 1995-ben elindultak az evangelizá-
ciós kurzusok. A Centrum felépült, tele 
lett emberekkel, sokan kiképződtek itt az 
Evangélium szolgálatára. Jöttek határain-

kon belülről és kívülről. És Botond atya 
lelkesen részt vett mindenben. Akkor is, 
amikor szívinfarktust kapott, akkor is, 
amikor csípőprotéziseket kapott, akkor 
is, amikor nagy szívműtéte volt, amikor a 
kurzus alatt agyi sztrók kapta el. Rövid pi-
henések után mindig visszajött, és mindig 
örömmel, lelkesedéssel, kitárt karokkal 
fogadta a testvéreket, egyenként és közös-
ségileg, prédikációiban buzdítva őket.
 Most Pannonhalmán él súlyos moz-
gáskorlátozottságban, sok-sok fájdalom-
mal, teljesen kiszolgáltatott állapotban, 
de még mindig naponta misézik. Bár ne-
hezen beszél, szívesen végzi továbbra is a 
gyóntatást és lelki vezetést. Ezen felül még 
mindig lelkesen érdeklődik az evangelizá-
ciós iskolák munkája iránt, és boldoggá te-
szi, ha valami jó hírt hall felőle. 86 évesen 
ő még mindig a Szent András Evangelizá-
ciós Iskola alapító tagja.
 Gyémántmiséjét tolókocsiban celeb-
rálta. A Pannonhalmi Bazilika tele volt 
testvérekkel. És ő mindet egyenként meg-
áldotta, a régi fáradhatatlanságával és lel-
kesedésével. Napok múlva is a találkozá-
sok öröméről beszélt.
 Ő imádkozik Értetek, Ti pedig hor-
dozzátok imáitokban őt!
ISTEN SZERET TÉGED!  Ezt üzeni 
Neked, aki ezt olvasod.

Botond atya Ildikó testvérrel a csanaki centrum 
emeleti termében.

Botond atya gyémántmiséjén. Az evangelizációs központ felszentelése.
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„Ha misszióba járunk, akkor nem a világ 
az otthonunk, hanem újra meg újra haza-
térünk ahhoz, aki küld bennünket. Isten 
Szeretete az otthonunk.” Ezzel a mondattal 
fejezte be egyik írását1 Sztrilich Ágnes szo-
ciális testvér, aki 2015. május 22-én, ami-
kor a világegyház az evangéliumban az ő 
mottóját olvasta, földi küldetését bevégez-
ve végérvényesen megtalálta otthonát az 
Isten Szeretetében. 

Isten szeretete Ágnes testvér számára a 
„Megszentelő Szeretet”2, a Szentlélek volt, 
akinek küldetésében járta az életét, szol-
gálva a társadalmat és az Egyházat, benne 
1977-től kezdve a Katolikus Karizmatikus 
Megújulást, ahol sok éven keresztül a Szol-
gáló Bizottság tagja is volt.

„1950-ben vehettem a Szentlelket, Shvoy 
püspök kent a történelmi fenyegetések miatt 
nyolcévesen felnőtt kereszténnyé” – írja ma-
gáról Utószó helyett című írásában3 „Érez-
tem, hogy felnőtt kereszténnyé tesz a bér-

málás. Hivatásom az elsőáldozásomhoz és 
a bérmálásomhoz kapcsolódik (…). Csalá-
domban, személyes életemben folyamatosan 
tapasztaltam, hogy a Pünkösd nem egyszeri 
esemény, hanem folyamatos történés, éledés, 
születés. Valóra válása az Úr ígéretének, 
hogy a ’másik Vigasztaló’ megtanít minden-
re, s velünk marad térben és időben, a törté-
nelem viharaiban.”4

A Szociális Testvérek Társaságának lelki-
ségét már a gyökerektől kezdődően meg-
határozta a Szentlélek-tisztelet. Az alapítás 

szorosan kapcsolódik XIII. Leó Szentlé-
lekről szóló enciklikájához is, de Farkas 
Edith egy 1908-as, a Szentlélekről és a 
Szentlélek-keresztségről szóló előadásában 
is megtalálható már a mai karizmatikus 
szóhasználat. Így Ágnes testvér „hivatal-
ból” is Szentlélek-tisztelő volt, noha a ka-
rizmatikus megújulással való kapcsolat 
csak később kezdődött.

„A Szentlélek Úristen tisztelete nyitott 
meg bennünket egészen magától-értető-
dően egyénileg és közösségileg 1977-től a 
karizmatikus megújulásra, fakasztotta fel 
köztünk az imádság új dimenzióit (…).”5

Az imádság új dimenzióinak felfedezése 
azonban kevés volt, a Lélekben való élet 
ugyanis az Igazságban való élet, a sze-
retetben és engedelmességben való élet 
nélkül nem hiteles. Ezért kereste a Szent-
lélekben való megújulásról szóló, akkor 
még csak idegen nyelven hozzáférhető 
katolikus tanítást és a megtapasztalt cso-
dákat „megmutatta a papnak”. Refl ektált 
a jelenségekre és feltárta azokat elöljáró-
nak, teológusnak, a karizmatikus meg-
újulásban jártas papnak, megmaradva a 
hálaadásban, alázatban, az állandó útke-
resésben és a megkülönböztetésben. Így 
nemcsak a Szentlélekben való élet terjedé-
sének, hanem a Megújulás gyermekbeteg-
ségeinek felismerésében és gyógyításában 
is eszköz lehetett.

Élete 
Pünkösd volt, otthona 

– már végérvényesen is – 
az Isten szeretete

„Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged”
(Sztrilich Ágnes testvér életmottója)

Sztrilich Ágnes szociális testvér, a Kato-

likus Karizmatikus Megújulás Nemze-

ti Szolgáló Bizottságának egykori tagja 

hosszan tartó, türelemmel viselt beteg-

ség után, idén májusban adta vissza lel-

két Teremtőjének. Hiányzik nekünk 

világos beszéde, bölcsessége, humo-

ra, mosolygós szeme csillanása. Ágnes 

testvérre rendtársa, Dr. Németh Emma 

emlékezik.

„Hiányzik nekünk világos beszéde, bölcsessége, 
mosolygós szeme csillanása.”
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„A Szentléleknek a Teremtésben való jelen-
létéről szoktak úgy beszélni, mint az anya-
madárról, aki ott lebeg a vizek felett és a 
káoszból – kozmoszt hoz elő. Hát, izgalmas 
dolog ennek a teremtő, újjáteremtő Lélek-
nek a munkatársává lenni, és mindig újra 
odaállni a szinte észrevétlenül csírázó kez-
det mellé, azt életre segíteni, szolgálni (…) és 
bábáskodni. (…) A Szentlélek, a kapcsolat 
Lelke nyitotta meg szemünket, hogy felismer-
jünk helyzeteket, megismerjünk ínségeket, és 
baráti – testvéri kapcsolatba kerüljünk olya-
nokkal, akik akarnak és képesek nagyot ál-
modni.”6

Ágnes testvér tudott nagyot álmodni. 
Nagy szeretettel és „szakértelemmel” 
bábáskodott a születő életek körül, de 
a sebzett életeket is szolgálta, mikor mi-
vel kellett. Leggyakrabban a szeretet, az 
öröm és a remény balzsamát használta, de 
a tisztánlátás éles szikéjével is dolgozott, 
ha szükségesnek látta. Nem a szenvedés a 
legnagyobb rossz, hanem a bűn – hallot-
tuk tőle gyakran.

A Szentlélekben való öröm ürügyén ő 
maga sem menekült a kereszt miszté-
riumától még súlyos betegsége idején sem. 

Tudta, hogy a szeretet titka izzik fel a szen-
vedésben, a szeretet és bizalom szava szó-
lítja Édesapának az Istent, a nagypénteki 
sötétségben az Isten Szeretete a Kereszt je-
lében viszi győzelemre az Igazságot.7

„Akikben Isten Lelke lakik, azok Isten fi ai, 
és azok járhatnak
LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN
LÉLEKBEN ÉS SZABADSÁGBAN 
SZERETETBEN ÉS HŰSÉGBEN
és ők tudnak sokakat szabadon hazaölelni az 
atyai házba”.8

1  Sztrilich Ágnes: Veni Sancte Spiritus – A Megszentelő Szeretet küldetésében. Láss, ismerj, szeress c. kötet – Saját kiadás
2  A Megszentelő Szeretet Küldetésében. A Szociális Testvérek Társaságának Szabályzata
3  Aranyhíd - Sztrilich Ágnes SSS, Új Ember 2005.
4  Sztirilich Ágnes: Életem Pünkösd . 2013-ban a Szociális Testvérek Társasága 90. évfordulójára
5  Sztrilich Ágnes: „A Megszentelő Szeretet küldetésében” 1990., előadás. A Megszentelő szeretet küldetésében – Láss, ismerj, szeress 
 c. kötet – Saját kiadás
6  Sztirilich Ágnes: Életem Pünkösd – 2013-ban a Szociális Testvérek Társasága 90. évfordulójára
7  Vö.: Sztrilich Ágnes: Légy te az Isten igaz arca (1992. Bácstopolya, Plébániai lelkigyakorlat)
8  Lélekben és Igazságban, 1993. Sopron, Karizmatikus Találkozó – A Megszentelő Szeretet küldetésében – Láss, ismerj, szeress c. 
 kötet – Saját kiadás

Közösségvezető-képzés
A Megújulás egy éves közösségvezető-képzést 

indít közösségvezetőknek és általuk delegált sze-
mélyeknek. 

Találkozások: Kéthavonta egy hosszú hétvégén (péntek estétől 
vasárnap ebédig). Az első 2016 jan. 22. és 24. között lesz.

Fő témái: az Evangéliumban gyökerező hit, Biblia és üdvtörténet, 
imádság, tanítványság, identitásunk az Egyházban és a Megúju-
lásban. 

Vezető: Nagy Zsolt. Résztvevő tanítók: Kunszabó Zoltán, Gyuris 
Gellért, Joanovits Róbert

Belépési feltétel: Egy kérügmatikus kurzuson való korábbi 
részvétel. Helyszín: Missziós Központ, Bp., XI. ker. Fehérvári 
út 168-178., C lépcsőh., fszt. 35. Ár: szállással 8000 Ft, anélkül 
5000 Ft

Jelentkezés: mkkm.hu. honlap, „MKKM közösségvezető-kép-
zés 2016.” Határidő: 2015. december 20. 

KKéépzééés ddicssőőőíttőkkkneeek
A Megújulás 2016-ban képzést indít a dicsőítő 

szolgálatban növekedni vágyók számára. 

Az Ászáf 2 képzés az Ászáf kurzus anyagára és lelkületére épít. 
Fő témánk a dicsőítő szolgálat lelki-szellemi dimenziójának fel-
tárása, kisebb részben gyakorlati ismeretek.

Belépési feltétel az elkötelezett keresztény közösségi élet és a kö-
zösség vezetőjének ajánlása.

A vezetői team: Csiszér László, Flach Ferenc, Kovács Frigyes, Pra-
zsák László

Helyszín: Isteni Szeretet Közösség Háza, 2045 Törökbálint, Ba-
ross G. u. 2. Időpont: minden hónap 4. péntekje, és a rákövet-
kező szombati nap (Húsvétkor ettől eltérünk). Az első alkalom 
kiegészül a vasárnappal is: 2016. január 22-24. Infó és jelentke-

zés: aszafketto.wix.com 

Jelentkezési határidő: 2015. december 31.
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Valószínűleg nehéz lenne túlbecsülni azt a 
sok jót, amit Katona István atya szolgá-
latán keresztül kapott az Egyház és ezen 
belül a karizmatikus megújulás hazánk-
ban. A Szentlélek-szemináriumok és kariz-
matikus misék, az Emmausz Közösség, a 
Marana Tha újság és nem utolsó sorban 
a könyvkiadói tevékenység, a kiadványok 
sorozata, amely nagyon sokak épülésére 
és javára szolgál több, mint két évtizede.

A Marana Th a kiadó idei könyvei közül 
szeretném most fi gyelmetekbe ajánlani 
Neal Lozano: Eloldozva című művét. (Al-
címe: Szabadság Krisztusban – a szabadí-
tó szolgálat kézikönyve.) Rögtön az elején 
kiemelném a könyv két előnyét, ami a 
szerzőhöz kapcsolódik: nem exorcista pap 
írta, és nem is valamely újprotestáns gyü-
lekezethez kapcsolódó ember, hanem ró-
mai katolikus családapa, akinek évtizedes 
tapasztalata van a gyógyító és szabadító 
szolgálatban.
Én örülök, hogy nem exorcista pap írta, 
mert tapasztalatom szerint az általuk írt 
könyvekben valós, ám extrém esetek je-
lennek meg, amelyek nagyon érdekesek, 

de mi ritkán találkozunk velük. Az ő 
szolgálatuk püspöki engedélyhez kötött 
és erősen ritualizált szolgálat. (Nagyon jó 
ugyanakkor, hogy könyveikben felhívják 
a fi gyelmet a szentségek és szentelmények 
fontosságára, nekünk is szorgalmaznunk 
kell ezek alkalmazását a szabadulás folya-
matában!)

Az is jó, hogy nem újprotestáns szerző írta, 
mert az ő könyveiket olykor nagyon ke-
ménynek érzem, mintha mindent csak az 
erő és hatalom szemszögéből közelítené-
nek meg, és elsikkad a szeretet, megértés, 
türelem és lelki gondozás fontossága. Oly-
kor az a gyanú is felmerült bennem az ő 
könyveik olvasásakor, hogy a szerző nem 
különbözteti meg világosan a lelki, pszi-
chés problémákat a szellemi elnyomástól, 
és olyan helyzeteket is szabadító imá-
val javasol megoldani, ahol inkább lelki 
gyógyulásért kellene imádkozni. Lozano 
maga is leírja egy eset kapcsán: „Évekkel 
korábban úgy gondoltam volna, hogy ta-
lán erőteljesebben kellene az ördögre rá-
parancsolnom, hogy menjen el…” (Vide-
ókon láthatjuk, ahogy némely szolgálók a 
Szentlélek erejét a hangerejükkel akarják 
megmutatni és úgy kiabálnak, mintha Is-
ten is, az ördög is süket lenne…)

Az Eloldozva című könyv elkerüli ezeket 
a hibákat. Szerzője „pont hozzánk pasz-
szol” – ha szabad ilyet mondani. Római 
katolikus keresztény családapa, aki nyi-
tott, hűséges, kitartó és együttműködésre 
kész szolgálatot épített ki az évek során. 
Könyve megértő az olvasókkal szemben 
is, tele van jó példákkal, esetleírásokkal. 
Lozano szinte behúz minket a könyvbe, 
együtt lélegzünk, imádkozunk vele és ju-

tunk felismerésről felismerésre. Saját olva-
sói tapasztalatom, hogy az első részt olvas-
va  – alcíme: A szabadság –, mi is részesei 
leszünk egy személyes szabadító szolgálat-
nak, amit rajtunk végez el Isten a könyv 
segítségével! Ha csak eddig jutunk az olva-
sásban, már megérte!

A könyv második része pedig, ahogy al-
címe is mutatja – Segíteni a barátainknak 
–, bevezetés a szabadító szolgálatba. Ér-
demes ezt akkor is elolvasni, ha mi nem 
akarunk ilyen szolgálatban részt venni. A 
könyv megmutatja, hogyan segíthetünk a 
hozzánk fordulóknak. Példákon keresztül 
illusztrálja, milyen hibákat követhetünk el 
keresztény életünk és szolgálatunk során, 
valamint javaslatot is tesz, hogyan szolgál-
junk és szeressünk helyesen.

Itt elérkeztünk a könyv talán legfontosabb 
értékéhez: ahogy a szerző látja és bemutat-
ja nekünk Istent. Az „erővel és hatalom-
mal körüljáró” Jézust, aki mégis hangsúlyt 
helyezett a másik megismerésére és meg-
értésére. Lozano leírásában ez az erő és 
hatalom egyszerre határozott és gyöngéd, 
erőteljes és mégis tapintatos. A hit által in-
gyen megkapott, de a szeretet cselekedetei 
által aktív és növekvő. A szabadító szol-
gálat így nem valami extrém sport, nem 
kevesek kiváltsága, nem különleges felke-
nés (ámbár az is lehet), hanem keresztény 
életünk része. Az Istentől jövő szabadulás 
pedig olyan kegyelem, amelyre vágynunk 
kell, amit kérnünk kell, és ami bizonyosan 
megérkezik életünkbe: lehet, hogy csen-
desen, tapintatosan, de erőteljesen, hatá-
rozottan és mindenképp győztesen.

Sipos Gyula

Könyvszemle
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Cor et Lumen Christi Közösség
  Fire & Light (Tűz és Fény) – egy este 
Isten izzó jelenlétében 
Szentségimádás a dicsőítéssel és köz-
benjárással

Helyszín: Magyar Szentek Temploma, (Bu-
dapest, 1111 Magyar Tudósok körútja 1.)
Időpontok: Október 19., november 16., 19-
21 óráig
Kapcsolat: azigeereje@gmail.com

Emmánuel Közösség
  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 óra között.
Helyszín: Első csütörtökön a Lehel-téri 
Árpád-házi Szent Margit templomban: 
Budapest XIII. ker., Lehel tér. – Harma-
dik csütörtökön a Városmajori Jézus szíve 
plébániatemplom kistemplom része. Info: 
www.emmanuel.hu

Új Jeruzsálem Katolikus Közösség
Kapcsolódj! – Ima, Ige, Közösség
Kapcsolódni Istenhez és testvérekre talál-
ni… Az első órában csendes imádság lágy 
zenével, hogy megérkezhess. Majd dinami-
kus dicsőítés, bibliai tanítássorozatok, ben-
sőséges kiscsoportok… Házigazda: Nagy 
Zsolt és Kunszabó Zoltán.
Időpont: Minden szerdán 18 órától kb. 21 
óráig.
Helyszín: Budapest XI., Fehérvári út 168-
178. C. lépcsőház, fszt. 35. 171-es kapu-
csengő.

A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szent 
Margit Evangelizációs Központ prog-
ramjai
Szent Ignác Lelkiségi Iskola:

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

  2015. november 20-22.: Krisztus Ki-
rály Találkozó a kiképző kurzusokat 
végzettek 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.
www.szentignac.ujevangelizacio.hu

Szent András Evangelizációs 
Iskola
Információk a Szent András Evangelizációs 
Iskola honlapján: 
www.szentandras.ujevangelizacio.hu

Emmausz katolikus Karizmatikus 
Közösség

  Szentségimádás minden héten pénte-
ken 16.30-tól a közösségi házban.

  Közbenjáró imaszolgálat szeptem-
bertől júniusig minden hó 2. szom-
batján 10 órától.

  Karizmatikus szentmise a Ferenciek 
terén első szombatokon 19.30-kor.

Jelentkezés a szemináriumokra telefonon (1 
222 5306) hétfőtől csütörtökig 10-16 óra 
között. 
Továbbá evangelizációs, tanító lelkiségi 
könyvek árusítása hétfőtől csütörtökig 10-
16 óra között. Cím: 1146 Bp., Th ököly út 
120. Elérhetőség: Telefon: +36 1 222 5306, 
Email: katona.istvan40@gmail.com, vagy 
fi ererzs@gmail.com, 
Honlap: www.emmausz.hu

Pécsi közösségek
  Minden első pénteken 19.00-21.00 
óra között a Pécsi Imádság Háza 
(Kiskőszeg u. 2-4.) a Betánia közös-
ség nyitott dicsőítő/evangelizációs 
alkalma. 

Vár mindenkit szeretettel a Pécsi Imádság 
Háza. 

Időpontok a www.pecsiimadsaghaza.hu ol-
dalon találhatók. Felelős: Dr. Flach Ferenc, 
+36 70 337 8386; www.betania.hu, 
info@betania.hu

  Minden negyedik szerdán 18.00-
21.00 óra között az Irgalmas temp-
lomban (Széchenyi tér 5.) a pécsi 
közösségek közbenjáró alkalma 
testi-lelki gyógyulásokért. 

Felelős: Dr. Kassai Gábor: (30) 247 1198, 
kassai.gabor.dani@gmail.com

  Minden harmadik szombaton 18.30-
20.00 között a Lyceum temlomban 
(Király u. 44/a) a Pécsi Egyházme-
gye Karizmatikus Közösségeinek 
Egységépítő Szentmiséje. 

Felelős: Bieder Eszter

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, cigánymisszió, 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.: +36-30 338 8245 (Sipos Gyula)

2000 évvees juubbileuummmi 
SSzeentt Anndrráás kkoonfferreenciiaa

2015. november 28., szombat, Szent II. János Pál Iskolaközpont 
(volt Szt. Benedek), 1116 Budapest, Mezőkövesd út 10. 

Regisztráció 8:30-tól, kezdés 9:00, befejezés 18:00-kor. 

Hálaadó ünnepünkre várjuk családostól régi és új barátainkat, az új evangelizáció iránt ér-
deklődő minden testvérünket! 

Köszöntés: Pepe Prado, az iskola alapítója. Díszvendég: az olasz Szent András Iskola. Műhe-
lyek aktuális témákról (ezekre előre jelentkezni kell). Székely János püspök atya mutatja be a 
szentmisét. Gyermekprogram délelőtt és délután is!

Részvételi díj nincs, de adománygyűjtést tartunk a szentmisén.

Jelentkezni a www.ujevangelizacio.hu honlapon, a jelentkezési oldalon kell, legkésőbb 
november 10-ig! 



SZÍV EGYHÁZ NEMZET

Legyen 
nekem 

a Te igéd 
szerint!” (L

k 
1,

38
)

A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS 
XXIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

Szombathely, 
Arena Savaria (Sugár út 18.)

2015. november 14., 
szombat, 10.00 – kb. 18.30

Információ: 
mkkm.hu

A programból:
A magyar nemzet küldetése / Molnár Imre

Az életadó Evangélium + A Megújulás víziója / Kunszabó Zoltán
Szentségimádás / Hugyecz János atya

Imádsággal a nemzet megújulásáért / Gábriel Zoltán
Az életté vált megújulás / Székely János püspök

Szentmise / Veres András megyéspüspök
Dics ítés: Csiszér László, Flach Ferenc, Frikk József

+ tanúságtételek + gyermek- és ifjúsági szolgálat + közbenjárás

Mindenkit szeretettel várunk!
Belép díj: 1000 Ft, a helyszínen  zetend .

16 éves kor alatt ingyenes!


