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Keeddvvesss OOOlvvaassónnkkk!
Nagy örömmel nyújtjuk át lapunk jelen számát, 
amely legnagyobb terjedelemben a XXVI. Országos 
találkozó és az azt követő Vezetőképző Nap tanítá-
sait hozza. A tavaly novemberi események, anyagok 
feldolgozása bizony komoly munkát igényelt, így le-
hetséges, hogy jelen kiadványunk még csak a 2017. év 
záró dupla száma. 

A csúszásért elnézést kérünk, s egyben ígérjük, hogy 
következő, idei első dupla számunkat június folya-
mán kézhez kapjátok majd, s ezzel ledolgozzuk le-
maradásunkat.

Áldott olvasást és épülést kívánva:
Kunszabó Zoltán
főszerkesztő
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NNagyon régenn voolt már pééélda arraa, hoggy aa karriizmaattikus Meegújulááss papi lelkkigyyakorlaatot 
hhirdetett t volnna mmeg. A Megeggújulás kezdeeteikkor mmég vooltak orrszágos sszint  paapi találkoozá-
ssok, összzetarttásook, de az uuutóbbi idd kben eebb ll máárr sajnos semmmitt nem tappasszztaltunnk. 
MMost semm csaak a kimondooottan „kaarizmmatikkus” ppapookkat hívttuk, haaneem mindeen olyan atyát, 
aaki nyitoott arrra, hhogy szolglggáljuk t a kaarizmmatikkus MMegújuláás forrrássaiból. Amminnt láttuuk, erre 
vvan igénnyy. Beelejáttszott ebbbbe perszze az is, hhogy a lellkiigyakorrlat véddnnöke és eggyikk el addója 
Dr. Székkely Jáános megyéssppüspökk atyaa vollt, s pperszzee az amerikai el adók neeve,, világ--
eegyházi ttapassztalata is voonnzó lehetett. A mmáriaabesnnyy i szépp napookrról az egyyik résztveev , 
Hugyeczz János ggödöll i pplébánoss atyaa, azz NSZZB taaggja beszzámolóójáát olvashhatjjátok.

riabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos 
Házban. Őszintén kíváncsi voltam arra, hogy 
amerikai vendégeink tudnak-e még valami 
újat mondani, hiszen annyi mindent hallot-
tunk már… És igen, tudtak újat mondani! A 
tantás mellett nagyon sokat adott az Egyház 
megújulásának különféle területeiről szerzett 
számos tapasztalatuk, amelyeket megosztot-
tak velünk. Csak egy példa: engem leginkább 
az érintett meg, amikor Peter Herbeck a saját 
plébániájának az életet mutatta be (Christ the 
King plébánia, Ann Arbor, Michigan állam), 
ahol folyamatos szentségimádás zajlik, a nap 24 
órájában. Jelenleg huszonkét papnövendékük 
van, és több, mint ötven pap származik arról 
a plébániáról, amit csak a ’90-es évek közepén 
alapítottak! Persze a titok hátterében ott áll, 
hogy az egész plébániát megtért, karizmatikus 
nagycsaládok alkotják, hiszen a Word of God 

Pappi leelkigggyaakoorrlaatt Mááriaaabessnny n
Huuuggyyyecczzz JJááánnooos

Abban a kegyelemben lehetett részem, hogy 
négy napon keresztül szemlélhessem azt a cso-
dát, amit Isten készített a Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás számára. Azt a felada-
tot kaptam, hogy a papi lelkigyakorlatról szá-
moljak be, de ez kegyelmi folyamat, és ki kell 
fejeznem a hálámat azért, hogy az Országos Ta-
lálkozón létrejött a közösségeink szövetsége. Ez 
a tény öröm és felelősség egyszerre. Ezt élhettük 

át másnap a közösségvezetők képzési napján, 
ahol olyan erőteljes volt a dicsőítés, hogy szinte 
megremegtek a falak. Újra világossá vált szá-
momra is, hogy Istennek tényleg fontos min-
den ember. Isten arra vágyik, hogy a megújító 
szeretetét befogadjuk az életünkbe, és merjünk 
a Lélek erejében szolgálni mások felé.

Ezután következett a papi lelkigyakorlat a má-
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AAz egyetllen TeTestett a Lélek ááltal adoott eggysééggbenn felééppít  sokfféle kaarizzma témáájaa körüll gy l-
ttek összee immmároon negyeddik alkalommmal az ésszakkkeeleti réggió közzössségei 2018. februuár 
10-én MMiskolccon, a Mindsszzent Karrizmaa Köözössség szszeervezéséében. AA ttalálkozónaak idén is a 
Vörösmaarty MMiháály Katoliikkus Áltaalánoss Iskkola aadottt helyet. AA létszzámm és a lellkessedés mmég a 
ttavalyi iggen mmagaas szintett is fölülmmúltaa… SSiegeel Ammarilla beeszámmollója.

A találkozó előkészületei imádságban kezdőd-
tek. A Mindszent Karizmán belül folyamato-
san működő nyolc fős közbenjáró csapatban 
kezdődtek már jó előre a böjtök és imák. A ta-
lálkozó előtt három héttel azonban létrejött egy 
húsz fős kibővített ima-böjt szolgálat. Buzgón 
kérték Istent a találkozó résztvevőiért és szolgá-
lóiért, hogy a létrejövő mű megdicsőítse majd 
az Örök Atyát. A szentségimádás kezdetéig a 
résztvevők betérhettek az iskola kápolnájába 
és imádkozhattak a kihelyezett Oltáriszentség 
előtt. Volt gyónási lehetőség és hangsúlyos sze-

Egyházmegyéből, valamint a Görögkatolikus 
Metropóliából. Különös öröm volt, hogy idén 
a határon túlról, a Felvidékről negyvenöt főt 
fogadhattak a rendezők, és hogy a közeli Par-
tiumból is érkeztek testvérek. Ez a több mint 
négyszáz fős lelki együttlét olyan volt, mint egy 
nagy családi találkozó.

Az idei év témájának kiválasztásával – „Utak és 
karizmák” – az volt a célunk, hogy felhívjuk a 
fi gyelmet keresztény közösségeink sokszínűsé-
gére, a Szentlélektől kapott ajándékok és kar-
izmák megismerésének fontosságára, melyet a 
különböző lelkiségek, mozgalmak, csoportok 
kaptak. Fontosnak tartjuk, hogy összegyűjtsük 
a közösségeket, hogy megismerjük egymást és 
tanulhassunk egymástól, így nyerve ösztön-
zést saját karizmáink felfedezéséhez, haszná-

    

Köözzöössééégeekk IIVV. RReeggiionnááliis 
Kaarizzmaatiikkuus TTTaláálkkkozzóójaa

latához. A kapcsolatok erősödésével növekszik 
az egység is a Szentlélekben, amely az Egyház 
szolgálatának alapvető feltétele.

A fő előadó Tobisch Bori és Nyuli Gábor volt, 
a Cor et Lumen Christi magyarországi közös-
ségének vezetői. Összeszedetten és nagyon 
gyakorlatiasan mutatták be a karizmák, a lel-
ki adományok témáját, beszéltek a misszióban 
betöltött nélkülözhetetlen szerepükről és hasz-
nálatukról is. 

Idézték Szent II. János Pál pápát is a Christifi de-
les Laici című enciklikából: „Akár rendkívüliek 
és hatalmasok, akár egyszerűek és hétköznapiak 
a karizmák, a Szentlélek ajándékai, amelyek 

Pehm Ernő Ferenc testvér; A Fokoláre mozga-
lom és ajándékai: Balogh Gyula atya; A Keresz-
tény Élet Közössége: Gyárfás Katalin; Az Élet a 
Lélekben Szeminárium és ajándékai: Czopf Éva 
Klára nővér; A rózsafüzér és a Szűzanya-tiszte-
let ajándékai: Maksó Péter atya; A Páli Szent 
Vince Szeretetszolgálat és ajándékai: dr. Nagy 
Katalin; A Neokatekumenális út és ajándékai: 
Skublics Máté atya és Pákozdi Lóránd

A találkozót szentmise zárta, amelyet Liga Kon-
rád újmisés atya mutatott be. A liturgia után 
tanúságtételek hangzottak el, majd Csiszér 
László és dicsőítő csapata az Úr dicsőségére 
igazi örömzenélésbe kezdett, melynek hatására 
az atyák is táncra perdültek! A sok résztvevő és 

Fontosnak tartjuk, 
hogy összegy jtsük 
a közösségeket, hogy 
megismerjük egymást 
és tanulhassunk 
egymástól,

Siieeegeeell AAAmmmaarilllaa

repet kapott a közbenjáró imaszolgálat. A talál-
kozó ideje alatt gyermekfelügyelet működött 
szakképzett óvónő részvételével.

A találkozó immár negyedik éve Észak-Ma-
gyarország egyik legmeghatározóbb keresz-
tény közösségi rendezvénye. Mindezt jelzi, 
hogy előzetesen 383 fő regisztrált, s napközben 
ehhez még 30 fő érkezett. A reggeltől egé-
szen estig tartó együttléten felnőtt és ifj úsá-
gi közösségek, valamint imacsoportok vettek 
részt az Egri, Váci, Debreceni és Nyíregyházi 

közvetve vagy közvetlenül az egyházi közösség 
hasznára, az Egyház épülésére és az emberiség ja-
vára, a világ szükségleteire adott válaszként van-
nak rendelve. Napjainkban is megnyilvánulnak 
a különböző karizmák termékeny módon a hívő 
férfi ak és nők között.”

Ebéd után került sor a tíz meghívott előadó 
műhely-foglalkozásaira, ahol bemutatták kö-
zösségüket, azok ajándékait, karizmáit, lel-
kiségét, misszióját. Lássuk hát a témákat és a 
tanítókat:

Szentlélek és karizmák: Kunszabó Panni és 
Kunszabó Zoltán;  Karizmák és ajándékok a 
papi és szerzetesi hivatásban: Pehm Gilbert An-
tal testvér; A család ajándéka: Csiszér László;  
Karizmák és ajándékok a Ferences lelkiségben: 

a szervező Mindszent Karizma Közösség hála-
adásként egy szívvel, egy lélekkel zengte Isten-
nek a Hillsong „Meghívtál, hogy vízre lépjek” 
kezdetű  dalát.

A nap végén a jelenlévő közösségek tagjai sok 
új információval és gyakorlati tanáccsal ellátva, 
gazdag lelki táplálékkal megerősítve térhettek 
haza. A találkozón Kunszabó Zoltán, a Nemze-
ti Szolgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy 
a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 
idei Országos találkozójára Miskolcon kerül sor, 
2018. október 27-én, a Generali Arénában, ami-
re minden érdeklődőt, és a különféle lelkiségi 
mozgalmak tagjait is szeretettel várják. 
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Ann nővér nemzetközileg ismert igehirdető, 
a Servants of God’s Love (Isten Szeretetének 
Szolgái) karizmatikus szerzetes közösség tagja, 
amelynek székhelye a Michigan állambeli Ann 
Arbor városában található.
Ann Shields nővér könyve azoknak szól, akik 
mélyebb istenkapcsolatra vágynak, akik ké-
szek őszinte tekintettel saját szívükbe nézni és 
felismerni: valami még hiányzik az életükből. 
Ez a Talitha Kum Keresztény Alapítvány gon-
dozásában megjelent írás elkísér bennünket a 
mélyebb megtérés útján.
Az évközi idő 34 vasárnapjának – a Szent Máté 
evangéliumából származó - igehelyeihez kap-
csolódó elmélkedések által a szerző rámutat az 
Egyházat két évezreden át megtartó igazságok-
ra: az ember istengyermeki méltósága, Isten te-
remtő terve, a bűnbocsánat valósága, valamint 
az örök élet horizontja ma is a remény és a hit 
forrása. 
Az önhittség és a büszkeség, vélt vagy valós si-
kereink és titulusaink, a jól végzett munkánk, 
valamint saját akaratunk előtérbe helyezése 

akadályt jelenthetnek abban, hogy azok le-
hessünk, akik igazán vagyunk. Isten Igéje vi-
lágosságot gyújt bennünk és legyőzi ezeket az 
akadályokat.
A nővér elmélkedéseit olvasva egyre mélyebben 
személyes tapasztalattá válik, hogy a Szentírás 
hasábjain egy valóságosan dobogó Szívvel ta-
lálkozunk, mert az Igében maga Isten szól hoz-
zánk, akinek hatalmában áll szétválasztani az 
ízeket és a velőket, és aki elvezet bennünket a 
mélyebb megtérésre. Isten Igéje megnyugtat, 
bátorít, vigasztal, megerősít az igazság útján, 

Könyvespolcra

AAnnnnn SSShhieelddds SS..G.LL.: 

Laacczzkkkóó IIssttvvváánn atttyya

táplál, fegyelmez, tanít, gyógyít és irányít, az 
Ige megváltoztatja életünket és segít célba ér-
nünk.  
Ann nővér elmélkedései a ma emberéhez szól-
nak: egyszerűek, rövidek, könnyen érthetőek 
és mélyek. Elmélkedésről elmélkedésre haladva 
egyre jobban tudatosul az olvasóban, hogy az 
életszentség nem kivételes személyeknek fenn-
tartott lehetőség, hanem minden ember igazi 
hivatása. Ann nővér elmélkedései nemcsak 
hívnak, hanem valósággal vonzanak a mélyebb 
megtérésre. 

Karizmatikus papi lelkigyakorlat
Hug yecz János atya 
17. oldal

Közösségek IV. Regionális Találkozója, Miskolc
Siegel Amarilla
22. oldal

Könyvespolcra 
Ann Shields: Mélyebb megtérés
Laczkó István atya 
26. oldal

Napttáárbaaa:
Az Országos Tanács idei ülései:

Május 4-5., szeptember 14-15.
(Péntek estétől szombat délutánig.) Budapest
Országos Találkozó:

2018. október 27., szombat,  Miskolc
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Kuunnszzzaabbóó ZZZoolttánn

„Nem mondható, hogy állóvíz lenne körülöttünk: örömteli lelki pezsdülést érzékelünk 
országszerte itt, a nehezen megérkezett tavaszban! Sokan érezzük azt, mint közel harminc 
éve, a rendszerváltás idején: megint fordul a történelem kereke. A világproblémákat, kihívá-
sokat mindannyian látjuk. Mi magyarok, akik történelmünk során mindvégig a megmara-
dásunkért küzdöttünk, különösen érzékenyek vagyunk erre. Ám az Úr Jézusban bízva erős 
a reményünk, hogy az előttünk álló évek nem a nyugati civilizáció összeomlását, hanem a 
hajdan keresztény európai nemzetek ébredését hozzák majd el nekünk.”

amerikai vendégeink, valamint Székely János 
püspök atya szolgálatával. Össze is jött több, 
mint negyven atya. Látszott, hogy sokan kere-
sik a Szentlélekkel való mélyebb közösséget, és 
van igény a missziós tapasztalatok, módszerek 
megosztására is… (Erről is olvashattok beszá-
molót.)
 A következő év tényleg erősen indult: renge-
teg missziós és dicsőítő alkalom hírét hallottuk 
az egész országból. Már januárban lázasan ke-
restük a szolgálókat a tömeges részvételt hozó 
egri és budapesti Szentlélek-szemináriumok-
ra. „A közösségek egysége ilyen gyorsan missziós 
gyümölcsöket hoz?” – kérdezgettük egymástól, 
mintha nem tudtuk volna a választ a Bibliából 
(vö. Jn 17,21). Az újkeletű Szövetség jól vizsgá-
zott: érezhetően nőtt a nyitottság és a szolidari-
tás a közösségek között. Együtt meg is oldottuk 
a problémákat.

Maa ééss hooolnapp……
Aztán februárban jött az eddigi éveknél is több 
résztvevőt vonzó miskolci regionális találkozó, 
amely nem csupán egyének, de nagyon tudato-
san közösségek seregszemléje is. Itt jelentettük 
be, hogy az idei, október 27-én tartandó országos 
találkozónak szintén Miskolc ad majd otthont. 
Közben gőzerővel folytak már a márciusi gö-
döllői Eloldozva konferencia előkészületei, és 
a tavasz legnagyobb eseményének szervezése 
is a hajrához közeledett Pécsett, ahol országos 
Imádság Háza Konferencia kezdődik április 
utolsó hétvégéjén (ezekről is írunk bővebben e 
számunkban).
 A magam részéről nagyon várom már a Szö-
vetség Országos Tanácsának első „igazi” (vagy-

is a megalakulás utáni első) ülését május 4-én 
és 5-én, amelyet a Megújulás egyik ikonikus 
helyszínén, a Városmajori Kistemplomban tar-
tunk… (Nem is tudom, hogy hány közösség 
indult innen. Most éppen az Emmánuel tart 
itt rendszeres alkalmakat.) Különös súlyt ad 
e találkozásnak, hogy közöttünk lesz és tanít 
minket a tanácsban Varga László püspök atya, a 
Szövetség tiszteletbeli elnöke. Több új közösség 
csatlakozása is várható, és itt körvonalazódik 
majd, hogy milyen irányt is vesz hosszabb tá-
von az együttműködésünk.
 Nyárra előre tekintve máris kérjük imáito-
kat a Lelkes Napokért, amely továbbra is fejlődő 
ifj úsági ágazatunk motorja (ld. cikkünket). És 
még mennyi mindenről beszélhetnénk: a most 
beindult vezetőképzőről és Ászáf 2 dicsőítő su-
liról, a tavaszi budapesti városmissziós kezdemé-
nyezésről… Egyszóval: nem mondható, hogy 
állóvíz lenne körülöttünk. Örömteli lelki pezs-
dülést érzékelünk itt a nehezen megérkezett ta-
vaszban!
 Az ok egyszerű: Krisztus szeretete ösztönöz, 
sürget minket (2Kor 5,14). A megújulás szeleit 
nem mi fújjuk, mi csak reagálunk a Szentlé-
lek indításaira. Sokan érezzük azt, mint közel 
harminc éve, a rendszerváltás idején. Megint 
fordul a történelem kereke, nagy változások 
előtt állunk. A világproblémákat, kihívásokat 
mindannyian látjuk. Mi magyarok, akik törté-
nelmünk során mindvégig a puszta megmara-
dásunkért küzdöttünk, különösen érzékenyek 
vagyunk erre. Akár retteghetnénk is. De a tör-
ténelem győzedelmes Ura Jézus Krisztus, s ezzel 
nem számolnak ellenfelei. Ő árasztja ki a maga 
idején „a megtérés és az imádság Lelkét” (Zak 
12,10). Ezért bízunk benne, hogy az előttünk 
álló évek nem a nyugati civilizáció összeomlá-
sát, hanem a hajdan keresztény európai nemze-
tek ébredését hozzák majd el nekünk.

Elgondolkodtam, hogy miféle újságot is szer-
kesztünk mi  Ebben a lapszámban is csupa jó 
hír van. Elképzelem mindezt a világi sajtóban. 
Vajon szívesen olvasnának ilyen lapot az embe-
rek? Csupa jó hír. Nincs itt valami csalafi nta-
ság, manipuláció?
 A mi esetünkben biztosan nincs. Nem, 
mintha mi magunk nem hibáznánk, ne lenné-
nek belső problémák a közösségeinkben… Ám 
azok a legnagyobb rosszindulattal sem ország-
ra-világra szóló hírek. De a Jó Hír, mindaz, ami 
jó, nagyszerű, lelkesítő körülöttünk: méltó a 
fi gyelemre! Bátran mondhatjuk, hogy nagyon 
szépen sikerült az elmúlt év vége, és erősen kez-
dődött az idei is.

Egyy kkiis vvvissszaatteekkkinttésss
Novemberben csodás jubileumi országos talál-
kozót tartottunk, kiváló külföldi előadókkal. 
(Tanításaikat teljes terjedelmükben megta-
láljátok ebben a számunkban.) Sok év előké-
szítő munkája után létrejött a közösségeinket 
tömörítő országos összefogás, a Magyar Ka-
tolikus Karizmatikus Megújulás Szövetsége. A 
szövetségkötés fényliturgiája talán a találkozó 
legáldottabb pillanatait hozta. Aztán – még 
mindig novemberre visszatekintve – vérpezs-
dítően tüzes képzési napot tartottunk Peter 
Herbeckékkel a találkozó másnapján. Százhúsz 
vezető és szolgáló fért be a Szent Margit Gim-
názium Apor Vilmos termébe, jöttek volna még 
többen is. Igazi pünkösdi tapasztalat volt, a 
százhuszas szám szimbolikusnak bizonyult. 
A rákövetkező két napon olyan történt, ami-
re nagyon régen nem volt példa: karizmatikus 
papi lelkigyakorlatot tartottunk, még mindig 
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Elsőként a szolgálócsoport vezetője, a Renewal Ministries alelnöke és missziós igazgatója, 
Peter Herbeck emelkedett szólásra. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az egyik legjelentősebb 
prédikátor és tanító a mai katolikus megújulásban. Szavainak átütő ereje van, de a lelke-
sedés mellett képes az Úr mély bölcsességét is átadni. Különös karizmája, hogy megértesse 
velünk Isten üdvösségtervét, hogy mi is megtalálhassuk benne a helyünket. Találkozónk 
alcíméhez illeszkedően – „A karizmatikus megújulás az üdvösség tervében” – most is ezt 
tette.

amely az első Pünkösd óta jelen van az Egy-
házban. XVI. Benedek pápa azt mondta, hogy a 
Pünkösd Jézus küldetésének a csúcspontja. Mi-
ért? Mert az volt az Atya terve, hogy Isten szere-
tett Fia eljöjjön és testet öltsön, s hogy elkezdje 
Isten tervét a világ megmentéséért. Jézus eggyé 
lett közülünk, és amikor eggyé lett közülünk, 
akkor az Ő isteni életét magával hozta ide. Te-
hát Jézusban egyesült az emberi test és az isteni 
élet. És itt, Jézus személyében láthatjuk, hogy 
mi Isten terve a világ megmentésére: egyesíteni 
akarja a mennyet a földdel egy személyben, az Ő 
Fiában. Mert a menny és a föld elválasztódott 
egymástól a bűn miatt.

Jézus eljött, hogy foglalkozzon a bűn problé-
májával, ami tulajdonképpen a halál problémá-
ja. Azért jött, hogy lerombolja a halál és a bűn 
művét az emberiség fölött. Az emberiség olyan 
emberekből állt, akik remény nélkül éltek, de 
az idők teljességében Isten elküldte a Fiát Mária 
méhén át, aki megszülte Jézust, és ez a fi ú hor-
dozta a Szentélek kenetét. Ő hozta el a Lelket 
az emberiséghez.
Tudjuk, mit tett Jézus: tanított, prédikált, és 
végül meghalt a kereszten. A Szentlélek volt, 
aki Jézust egész életén át vezette. Jézus mond-
ta, hogy „az Úr Lelke van rajtam, felkent en-
gem, hogy hirdessem az örömhírt a szegényeknek, 

JJööjjj el,, UUUrruunnnkk JJJézzzuus! A XXVI. Országos Találkozón 
elhangzott tanítások

Nagy izgalommal és várakozással gyűltünk össze idei országos találkozónkra a katolikus karizmatikus megújulás Nagy Jubileumának 
évében 2017. november 11-én az újpesti Jégpalotában. Éreztük, hogy a jubileumi találkozó nagy kegyelmeket tartogat, már csak azért is, 
mert a Megújulás Szövetségének megalapítása, az egység elmélyítése lehívja Isten áldását. Ugyanakkor szomjaztunk a prófétai tanításra 
is, amely erővel tölt el és utat mutat a jövőbe. Ezért hívtuk meg a Lélek munkájának tanúit, az amerikai katolikus missziós szolgálat, a 
Renewal Ministries munkatársait. Bár vezetőjük, Ralph Martin most nem tudott eljönni, de munkatársai, Peter Herbeck, Ann Shields 
nővér és Graham Keep atya valóban a szívünkhöz szóltak. Peter és Ann nővér éppen húsz éve részesei voltak annak a nagy missziónak, 
amikor egy héten belül három nagy sportcsarnokban, Miskolcon, Pécsett és Budapesten hirdette a Renewal Ministries csapata az evangé-
liumot az első TŰZ evangelizációk keretében. Akkor ez úttörő vállalkozás volt a rendszerváltás utáni Magyarországon. Most is azt vártuk 
tőlük, hogy a változás szeleit hozzák el nekünk…  Az alábbiakban az ő tanításaikat olvashatjátok. Külön köszönet Péri Zsuzsannának, 
Tobisch Márta szociális testvérnek és Péri Mártonnak, akiknek remek helyszíni tolmácsolását felhasználtuk e cikkekhez. És nagyon kö-
szönjük Berta Gábornak a remek fotókat!

AAA kkaaarriizzmmmmaatttikkkuus 
mmmeeeggúúújjjuulláás

Alleluja!  Jó reggelt! Ma hálát adunk az Úrnak a 
Szentlélek-keresztség hatalmas kegyelméért, de 
nem csak megköszönjük azt, ami nagyon régen 
megtörtént, hanem azért is hálát adunk, amit 
ma cselekszik, és várjuk azt, amit holnap fog 
tenni. Azért, mert Ő még csak most kezdte el!

Ma szeretnénk elgondolkodni ennek a kegye-
lemnek az értelméről. Mi az, és miért pont 
most történik? Mit csinál Isten? Mit mond a 
Lélek az Egyháznak? És minél inkább meg-
értjük, minél inkább meghalljuk benne az 
Isten hangját, annál inkább képesek leszünk 
arra, hogy együttműködjünk vele, azzal amit 
a Szentlélek tesz mindannyiunkban külön-kü-
lön, a közösségeinkben, ebben az országban és 
a világon mindenütt.

Korunk pápái segítenek megérteni, hogy mi is 
történik itt. VI. Pál pápa azt mondta, hogy egy 
nagyon különleges időszakban élünk, a Szent-

léleknek egy különleges idejét éljük. Ez Péter, 
Péter székéből megkülönbözteti számunkra, 
hogy mit mond a Lélek. Ő elkezdte ezt a tiszta 
megkülönböztető munkát, mert valami új tör-
ténik a földön, valami friss, valami, amit maga 
a Szentlélek tesz.

Nagyon kiváltságos emberekre nézek most. 
Isten úgy döntött, hogy veletek fog dolgozni. 
Mi ez a különleges kiváltság? Mi az új Pün-
kösd kegyelmének hívjuk ezt, és a történelem-
nek ebben az idejében. Úgy tűnik, hogy 50 év 
hosszú idő, de valójában nagyon rövid, ez csak 
egy kicsit több, mint egy generációnyi idő, Isten 
csak elkezdte azt, hogy az Egyházat visszavezesse 
a kezdeteihez, az alapításhoz és a tulajdonképpe-
ni lényegéhez.

Isteenn terrrvee 
aa vviláágg mmmeggmmeennttééséééérrt
A Szentlélek kiáradása egy olyan kegyelem, 
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hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és hogy 
hirdessem az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18kk). 
Aztán a Szentlélek az, aki Jézust a keresztre vitte, 
és ezen a kereszten adta meg Jézus az Atyának, 
azt, ami az Atyáé: a tökéletes bizalmat, enge-
delmességet és önátadást Isten akaratának. Ez az 
emberiség sorsa is, ezért vagyunk megteremtve, 
de a bűn miatt elutasítottuk, és azt mondtuk, 
hogy „Ne a te akaratod, hanem az én akaratom 
legyen meg.” A Lélek vezette Jézust, aki ki tud-
ta mondani, hogy „Ne az én akaratom, hanem 
a te akaratod legyen meg” (vö. Mt 26,42). Jézus 
megadja Istennek azt, ami az Istené: szeretetet. 
„Ha szerettek engem, akkor engedelmeskedtek a 
parancsaimnak.” (Jn 14,15).
 
Jézus megmutatja nekünk az utat a Lélek kene-
te alatt. De tudjuk, hogy Jézus mit tett, amikor 
meghalt azon a kereszten, amikor az Ő drága 
vére kiöntetett. A Biblia azt mondja nekünk, 
hogy ha az ördög tudta volna, hogy Isten mit 
tervezett Jézus Krisztusban, akkor soha nem 
feszítette volna keresztre a dicsőség Urát, mert 
„e világ fejedelme” olyasmit csinált, amit a sa-
ját szempontjából soha nem kellett volna meg-
tennie, kiontotta a vért, amely minket megtisztít. 
(Vö. 1Kor 2,8).

Jézus Krisztus vére elégséges arra, hogy meg-
tisztítsa a lelkiismeretünket, ezt mondja az Írás 
(vö. Zsid 9,14). Tehát megtörte Krisztus a bűn 
és a halál jármát rajtunk. De ezzel még nincs 
vége a történetnek. Lement a holtak birodalmá-
ba és kijelentette, hogy ő az Úr. Közöttünk van 
valaki, aki erősebb, mint a halál, aki erősebb, 

mint a bűn, és ugyanaz a teste van, mint neked, 
vagy nekem. Kijelentette a győzelmét minden 
fölött, ami az emberi testet igába hajtja, aztán 
felment az Atya jobbjára, és erre nagyon fontos, 
hogy emlékezzünk, mert amikor Jézus fölment 
az Atyához, amikor belépett a Szentek Szentjé-
be, magával vitte az emberi testet.
 
Az emberiség, amely elesett a kegyelemtől, 
most felemeltetett Isten színe elé Jézus Krisztus 
teste által. Magával vitt minket a szent helyre 
Isten színe elé, Ő ott van jelen felmagasztalva 
az Atyaisten jobbján. A Biblia azt mondja, hogy 
mindenki vétkezett, és mindenki elesett Isten di-
csőségétől (vö. Róm 3,23). Mi nem tudjuk fel-
emelni magunkat Isten dicsőségébe. Jézus egy 
lett közülünk, hogy mi is beléphessünk ebbe a 
dicsőségbe, és hogy részesei lehessünk az Isten 
dicsőségének.

AAz újj tterreemmtés rééészzesseei
Szent Péter azt mondja, hogy erről a helyről, 
a dicsőség helyéről Jézus kiárasztotta a Szent-
lelket, mindazzal az erővel és hatalommal, ami 
adatott neki (vö. ApCsel 2,33). Egy lett közü-
lünk, azért, hogy meg tudjon váltani minket, 
hogy Ő lehessen a feje egy új emberiségnek, 
aki fölött tökéletes hatalma és tekintélye van. 
Ezekre az emberekre a hatalom és tekintély he-
lyéről Jézus, a felkent ki tudta árasztani a Szent-
lelket, és elkezdhette az új teremtést a Földön 
az Egyházban. Azért, mert az új teremtés benne 
van, Ő az új teremtés.
Az emberiség új sorsa az, hogy a felemeltetett di-
csőséges Jézus részestársa legyen. Ez azért lehetsé-

ges, mert Jézus megtisztított minket minden 
bűntől. Cantalamessa atya, a pápa prédikáto-
ra hangsúlyozza, hogy a bűn az, ami eltávolít 
minket Istentől. Isten, aki szent nem tud egye-
sülni azzal, ami nem szent. Tehát elküldte a 
Fiát, hogy megtisztítson minket, azért, hogy 
mi a Szentlélek templomai lehessünk. Jézus a 
Lélekben azért jött, hogy szentté tegyen téged, 
hogy szent templommá avasson téged és elkülö-
nítsen téged az Atya számára.

Nézzük meg az Apostolok Cselekedeteinek 2. 
fejezetét! Azon a napon… tudjuk mindannyi-
an mi történt azon a napon. Jézus azt mondta, 
hogy várjatok az emeleti teremben. „Azt hal-
lottátok tőlem, hogy János csak vízzel keresztelt, 
ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel 
fogtok megkeresztelkedni” (ApCsel 1,4-5). Jézus 
azért jött, hogy az embereket megkeresztelje a 
Szentlélekkel. Azért, hogy részünk lehessen az 
Ő új teremtésében, és abban az örök életben 
részesülhessünk, amely Őbenne van. Jézus azt 
mondta, hogy erőt kaptok, amikor a Szentlélek 
eltölt majd titeket, és tanúim lesztek.

Tudjuk tehát, hogy Pünkösd napján a Szentlé-
lek leszállt Máriára és az apostolokra az emeleti 
teremben. Szent II. János Pál pápa azt mondta, 
hogy abban a pillanatban a Szentlélek mozgósí-
totta az apostolok legmélyebb energiáit, és azon-
nal kivezette őket a piactérre, hogy kezdjenek 
el beszélni, hogy hirdessék, hogy mit tett Isten.

Az első pápa felállt és megosztotta minden-
kivel, amit látott, válaszolt a kérdésre, hogy 

Pérri ZZssuzsssannnnaa éés PPetterr Herrbbeck
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„Mi ez, mi történik?” Ezt mondja Szent Péter 
(Apostolok Cselekedetei 2. fejezet, a 14. vers 
és a következők): „Akkor Péter, aki a tizenegy-
gyel ott állt, felemelte szavát, és beszédet intézett 
hozzájuk: ‘Zsidó férfi ak, és Jeruzsálem összes 
lakója! Tudjátok meg ezt, s halljátok szavamat! 
Nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen 
a nappalnak még csak a harmadik órája van’”. 
De hadd mondjam meg, hogy mi az, amit lát-
tok, amit a saját szemetekkel láttok: ez a be-
teljesedése az ígéretnek, Joel próféta ígéretének, 
aki ezt mondta: „A végső napokban – mondja 
Isten – kiárasztom Lelkemet minden testre.” (Joel 
3,1) Mondjátok velem! „Minden testre.”

Ez Isten akarata, ez a cél, ezért jött el Jézus, és 
ezért emeltetett fel az Atyaisten jobbjára! Nem 
csak azért, hogy egy király, vagy egy próféta 
megkaphassa a Lélek kenetét, hanem hogy 
az Isten Lelke minden testre alászállhasson, 
ugyanaz az élet, amely Jézust feltámasztotta a 
halálból. Jézus részt ad nekünk az Ő királysá-
gából és hatalmából a Szentlélek ajándékában. 
Azt olvassuk itt: a „végső napokban”. Péter 
megadja tehát a prófétai magyarázatát, megér-
tését azoknak az időknek, amelyekben élünk: 
Jézus feltámadásával, a Lélek kiárasztásával és 
az Egyház születésével. Ez a kezdete az emberi-
ség utolsó korszakának.

Szeellleemi haarcc 
a vvéggsső kkkorrszaakkbbbann
Tudtátok, hogy az emberiség fejezetének az 
utolsó fejezetében éltek? A Biblia az utolsó 
óráról beszél. Ez az Egyház ideje. Az Egyház 
azoknak a Földön élő embereknek a közössége, 
akik készek arra, hogy részesei legyenek Jézus 

Krisztusban az új teremtésnek. Ez új kezdet az 
emberiség történetében, és ez bennetek törté-
nik ma, mert Ő felmagasztal, és ti már részesei 
vagytok a felemeltetett Krisztus dicsőségének 
az Atya jobbján. Ez valóság! Ez tény. Ez nem 
csak valami kegyes gondolat, ezt Isten cselek-
szi! S az Ő Fia, aki tökéletesen szabad és minden 
hatalom az Övé, elkezdte kitölteni ezt a hatalmat 
rátok! Megadja a jutalmat, az ígéretet, a ti jö-
vendő dicsőségeteket ott az Atya jobbján!

Mondd el valakinek, aki melletted ül: „Te fel 
fogsz menni a dicsőségbe!” Csoda történt az élete-
tekben! A Király eljött, hogy bennetek lakjon! 
Látom az arcotokon, és azt is látom, hogy meg-
dicsőült testre is szükségetek van, mint ahogy 
nekem is, de az majd később jön. Tehát mi az 
utolsó órában vagyunk.

Sokkal inkább, mint bárki másnak a világon, a 
katolikusoknak meg kell érteniük, hogy kik ők és 
miért vannak itt a Földön. Mi Krisztus két el-
jövetele között élünk. Először úgy jött el, mint 
a Bárány, hogy feláldozzák a bűnért, de tudjuk, 
hogy el fog jönni dicsőségben, hogy megítélje az 
élőket és a holtakat, és országának nem lesz vége.

Az Egyház az emberiség történetének ebben az 
utolsó időszakában kilép, mint az apostolok, a 
Szentlélek kentével és erejében, hogy megtegye 
mindazt, amit az apostolok megtettek, és hir-
desse a világnak Isten irgalmát, hogy átadja a 
világnak Isten irgalmát, a bűnök bocsánatát és 
az örök élet ajándékát. Hogy elmenjen az egész 
világra, hogy ne aludjon, hogy olyan szenvedély 
legyen benne, amit a Szentlélek erősít, hogy el-
vigyük az Örömhírt a világnak! Ez az Egyház! 

Az Egyház kilép a misszióba, mert megkapta a 
Lelket, erőben, hatalomban, hogy belevigye őt 
az evangelizáció szolgálatába.

De látjuk, hogy a mi időnkben nagy szellemi 
harc folyik. Hányan érzitek azt, hogy a világ 
egy imbolygó hely, ahol nem érezzük magunkat 
biztonságban? Igen. XVI. Benedek pápa mond-
ta ezt a mi időnkről. Azt mondta, hogy a hit ma 
veszélyben van a világ nagyon nagy területein. 
A kihalás veszélyében van, mint egy olyan láng, 
amelyet már nem táplál semmi. Az emberiség 
kiutasítja Istent az emberi horizontról, ezért a 
fény, amely Istentől jön, elhalványul, s ezért az 
emberiség elveszíti az egyensúlyát.

Látjátok ezt? Ma emberek már azt sem tudjuk, 
hogy mi a férfi , és mi a nő. Azt sem tudjuk, hogy 
mi a házasság. Több, mint száz nem van, ami 
közül válogathatunk. Már azt se tudjuk, hogy 
kik vagyunk... A világ legokosabb emberei már 
az alapokat sem ismerik. Mert az emberiség úgy 
döntött, hogy a saját útján jár. Nem akar többé 
bízni és ráhagyatkozni az Úrra, hanem a saját 
értelmünkre hagyatkozunk, hogy megtaláljuk a 
boldogságot Isten nélkül – és amikor ezt tesszük 
az emberiség visszacsúszik a pogányságba.

Olyan világban vagyunk, amelyik azt mondja: 
nincs Isten, magunkban vagyunk. Amikor az 
emberek ezt mondják, akkor rabszolgává lesz-
nek, a saját sötét gondolkodásuk rabszolgáivá, 
és az ellenség kezdi el vezetni őket, amiről nem 
is tudnak. Azért, mert csak két királyság van: a 
fény királysága és a sötétség királysága, és mind 
a kettő a földön élő örökkévaló lelkekért verseng.
Az Egyház emlékeztet minket ebben az utol-
só órában, hogy nagy szellemi harc fog dúlni, 
és meg kell értenünk, hogy miért tölti ki az Úr 
az Ő Szentlelkét, most, amikor az emberiség és 
a társadalom nagy része hallgat Istenről, nem 
beszél róla. Egész országok, mint például Kína 
is, elnyomják az embereket, és nem engedik, 
hogy az emberek beszéljenek Istenről. E nagy 
szellemi harc közepette Jézus kitölti ránk az Ő 
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Sokkal inkább, mint bárki 
másnak a világon, 
a katolikusoknak meg kell 
érteniük, hogy kik ők 
és miért vannak itt 
a Földön.
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Szentlelkét, a férfi ak és nők szívébe, azért, hogy 
felébresszen minket! A Lélek különleges küldetése, 
hogy minden emberi szívnek kinyilvánítsa, hogy 
Jézus Krisztus Úr!

A sötétség terjedésére az a válasz, hogy Jézus 
Krisztus az Úr! Ő a világ világossága, és az Ő 
Lelke, aki belénk költözik, minket is a világ vi-
lágosságává tesz, és amint a világ a sötétség felé 
rohan, Isten olyan embereket emel fel, akik 
tele vannak a Jézus Krisztus fényével. Kiküld 
benneteket irgalommal a szívetekben, Krisztus 
szeretetével, amely ég bennetek, hogy elmond-
játok ezt annak a világnak, amelyik megfeled-
kezett erről, és a sötétben jár. Meg kell mutatni 
az élet útját! Ámen?!

Célja van annak, hogy miért kapjátok meg ezt 
a kegyelmet: nem csak azért, hogy a saját él-
etetekbe szellemi erő költözzék, hanem hogy 
felhatalmazzon arra, hogy a ti Királyotok ol-
dalán beléphessetek ennek a nagy harcnak a 
közepébe, ami most, a mi korunkban zajlik. 
Ferenc pápa azt mondta, hogy a Karizmati-
kus Megújulás az Egyház számára a kegyelem 
áradata, áramlása… És a Lélek, mint egy folyó 
áramlata felemel minket és bevisz a történelem 
sodrába! Vagy mondhatjuk, hogy olyan, mint 
az elektromos áram: amikor bekapcsolnak va-
lamit, akkor elektromosság járja át, fény gyúl!

AA LLéleek eeeltöölttii aa cccsaalááddommmatt
Emlékszem, milyen volt, amikor először ta-
lálkoztam valakivel, aki megkapta a Szent-
lélek-keresztséget, ő volt az én első „katolikus 
karizmatikusom”. Tizenhét éves voltam, és az 
otthonom konyhájában ültem. A legidősebb 
nővéremről van szó. Heten vagyunk testvérek, 
katolikus család, egy háztömbnyire laktunk a 

templomtól, minden vasárnap elmentünk mi-
sére, de soha nem beszéltünk Istenről otthon. 
Imádkoztunk az étkezések előtt, de soha nem 
volt szó Istenről.

A családunkban volt egy problémánk, sötétség 
telepedett a családom fölé. Az édesapám alko-
holizmusán keresztül jött. Itt volt Európában 
a II. világháború idején, tankot vezetett, Né-
metországban harcolt, csatákban vett részt, és 
amikor visszajött a háborúból, elkezdett inni. 
Próbáltunk segíteni rajta, de semmi nem mű-
ködött, és arra gondoltunk, hogy biztos ez az a 
kereszt, amit viselnünk kell, hordoznunk kell. 
Szomorúság és depresszió ereszkedett alá az 
otthonomra. Néhány fi útestvérem és nővérem 
a ‘60-as, 70-es években kezdett elsodródni a 
hittől. Én magam is kezdtem elsodródni.

Aztán a nővérem hazatelefonált, a legidősebb 
testvérem, már férjnél volt, családja volt, és azt 
mondta, hazajövök a hétvégén, mert valami 
nagyon fontosat kell mondanom. Tehát haza-
jött, egy szombat este ott ültünk a konyhaasztal 
körül. Cathynek hívják, és azt mondta: „Meg 
kell hallgatnotok! A plébánián a városunkban 
van egy kicsi imacsoportunk – én azelőtt soha 
nem hallottam az imacsoport szót – minden 
héten találkozunk, és imádkozunk az embe-
rek szükségeiért. Apáért imádkozunk már hat 
hónapja, és múlt héten, miután érte imádkoz-
tunk, két férfi  testvér odajött hozzám az ima-
csoportból, és azt mondták, hogy Isten szólt a 
szívükhöz, hogy mondjam meg nektek: Jézus 
él, meghallgatta az imáinkat, és azt akarja, 
hogy visszatérjünk hozzá mindannyian, mert 
gyógyulást akar hozni apának.”

Soha senki azelőtt senki nem beszélt így a csa-

ládomban, én pedig azt gondoltam, „Micsoda? 
Egy farmer Észak-Minnesotában hallotta Isten 
hangját a mi családunkról?” De elhittem a nő-
vérem hite miatt. Az erő miatt, ami benne volt. 
Ez új volt, annyi élet volt benne, mint előtte soha, 
nagy öröm volt benne és nagy hite volt, nagy Iste-
ne volt. Nekem csak egy kicsi Istenem volt, egy 
kicsi depressziós, katolikus Istenem volt, tele 
félelemmel, bizonytalansággal. „Isten nem sze-
ret engem, és hordoznunk kell a keresztünket, 
és nincs válasz apa problémájára.” És akkor a 
nővérem belenézett a szemembe, rácsapott az 
asztalra és azt mondta: „Én hiszem, hogy Jé-
zus Krisztus él, és hiszem, hogy Ő pont most 
hozzánk beszél, és hiszem, hogy ha elhisszük 
ezt neki és belekapaszkodunk, ha megfogjuk 
a kezét, vezetni fog minket! Most kinyújtja fe-
lénk a karját és megszabadítja a családunkat!”

Aznap este, miután lefeküdtem, kimásztam az 
ágyamból és letérdeltem az ágyam mellé – elő-
ször az általános iskola óta – és azt mondtam: 
„Isten, ha ez igaz, kérlek gyere és segíts! Hinni 
fogok benned és követni foglak téged!” Vissza-
másztam az ágyba és álomba sírtam magam. 
Soha nem történt ilyen azelőtt.

Két héttel később apám hazajött egy hétfő este. 
Nem volt részeg. Leült mellém, nem akartam 
ránézni, mert azelőtt nagyot veszekedtünk. 
Hallottam, ahogyan lélegzik és éreztem rajta 
az alkoholt. Ezt mondta: „Peter!” Nem néztem 
rá, akkor kinyúlt és megragadta a karomat. 
Nagy, erős ember volt. Azt mondta: „Fiam, 
nézz rám!” Ránéztem, és elkezdett sírni. Éle-
temben először láttam könnyet a szemében. Ezt 
mondta: „Fiam, beteg ember vagyok, kérlek se-
gíts rajtam!” Tudjátok mi jött ki a számon? Ti-
zenhét éves voltam, nem tudtam semmit és azt 
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mondtam: „Apa, Jézus fog segíteni rajtunk!” Ek-
kor mintha kívülről néztem volna magamra, 
és ezt gondoltam: „Hát honnan is tudom ezt?” 
Akkor bement a dolgozószobájába és felhívta 
az orvosunkat éjfélkor és azt mondta: “Doki, 
itt John Herbeck. Beteg vagyok, segítségre van 
szükségem.”

Az orvos másnap bevitette édesapámat a kór-
házba kezelésre. Négy héttel később felállt és 
azt mondta, John Herbeck vagyok, alkoholista, 

nem tudok élni anélkül, hogy Jézus Krisztus az 
életem középpontja ne lenne. 1977-ben történt 
ez, és 1997-ben édesapám meghalt, húsz évig 
élt még, és ezek alatt az évek alatt az egész 
családom hitre tért. Mindenki megkapta a 
Szentlélek-keresztséget, minden testvérem. 
Édesanyám két évvel ezelőtt halt meg, kilenc-
venhárom éves volt, amikor meghalt, összesen 
hetvenhárom leszármazottja, gyermeke, uno-
kája, dédunokája volt, ez egy nagy katolikus 
család, és majdnem mindenki betöltekezett a 

Szentlélekkel és követi az Urat. Tudom, hogy 
ez mind honnan jön: az édesanyám imáiból, 
mindennap imádkozta értünk a rózsafüzért, 
olvasta a Szentírást. 

Megkérdeztem Cathy nővéremet: „Mi történt 
veled, hogy lettél újra élő?” Azt mondta, hogy 
éppen egy könyvet olvasott, amikor egy fi a-
tal pap odalépett hozzá, hogy megosszon vele 
valamit, ami történt vele. Egy pár nőből álló 
kis csoportnak elmondta, hogy megkapta a 
Szentlélek-keresztséget. Akkor odafordult az 
asszonyokhoz és megkérdezte: „Szeretnétek ti 
is többet a Szentlélekből?” Letették a könyvei-
ket és ezt válaszolták: “Igen, többet akarunk a 
Szentlélekből!”

Ez a pap, akit Tim atyának hívtak, imádkozott 
ezekkel a hölgyekkel, átadta nekik a kegyelem-
nek ezt az áramlatát, és akkor a nővérem csat-
lakozott az imacsoporthoz. Isten szólt két fér-
fi hoz az imacsoportjából, s az Ő ereje elindult 
és elkezdett működni, mozogni, működött az 
én szívemben, aztán édesapám és a testvéreim 
szívében, és megmentett minket, új életre szült 
minket… És elküldött minket a világon min-
denhova, hogy elmondjuk mindenkinek, hogy 
Jézus Krisztus az Úr a mennyei Atya dicsősé-
gére! Ámen!

„„Mindeenkii meegkaptaaa a Szeentléélekk-kereszttségett, minndden testtvééremm!”

A szentségimádás során Peter is imádkozott a színpadról a csarnokban lévő 
betegekért. Az egyik ismeret szava után, amit ő mondott, egy hölgy jelent-
kezett a színpadnál… Az ezt követő eseményekről Peter Herbeck tolmácsa, 
Péri Zsuzsanna számol be hasábjainkon, aki „testközelből” kísérte végig a 
folyamatot:
 Nagyon lelkesek vagyunk, mert szó szerint „láthattuk csodáidat”, 
Uram, élőben, frissen, itt Budapesten! Amikor a néni megjelent ná-
lunk a színpadnál, elmondta, hogy két éve teljesen vak a bal szemére, 
az orvos kimondta, hogy gyógyíthatatlan, mert a látóideg megsérült a 
kisagyban. A hölgy hallotta az ismeret szavát, és jött, mert felismerte, 
hogy neki szólt, de mivel még nem gyógyult meg, elindult hozzánk 
imádságért.
 Peter Herbeckkel elkezdtünk imádkozni, Peter félpercenként meg-
kérdezte tőle, mi történik.
 Először azt mondta a néni, hogy nagyon elkezdett fájni a vak szeme, 
ami azelőtt sosem fordult elő. Folytattuk az imát.
 Fél perc múlva már a kisagya is erősen fájt, (ahol a látóközpont van), 
a vak szeme könnyezni kezdett. Folytattuk. Újabb fél perc múlva Peter 
megkért, takarjam le a jobb, egészséges szemét, és kérdezte, mit lát a 
vakkal. A néni izgatottan felkiáltott: „Fényeket látok!”
 Ima. Majd: Most mit lát? (Jobb szeme letakarva). Néni: „Már látom 
a Peter arcát, látom, hogy felemeli a kezét.”

 Ima. Fél perc múlva (Jobb szeme letakarva): „Már látom, hogy há-
rom ujját emeli fel!”
 Ima. Harminc másodperc múlva, (jobb szeme letakarva): „Már a 
zenészeket is látom, ott, messze a színpadon!”
 Ima. Majd: „Látom, hogy a zenész fi ú pálcát tart a kezében!”
 Erre Peter felhívta a színpadra tanúságot tenni. Közben a saját sze-
memmel láttam, mint fordul vissza fokról fokra a szemgolyója a nor-
mális irányba, amely az elején egészen lefele fordult, és így messziről 
látszott, hogy a bal szemével nem láthat – míg végül teljesen normá-
lis pozíciót vett fel.
 Gondolhatjátok, hihetetlen élmény volt! Az is, hogy úgy láttam, Pe-
ternek nem olyan szokatlan. Sőt, egészen természetes. Örömmel, de 
meglehetős nyugalommal vette tudomásul.
 Hiába, többször tanúja lehetett már ilyesminek. Én is Azt szeretném, 
ha mind így lennénk ezzel....

***
Mit mondjunk erre? Az Örömhír hirdetésének hajnalán az apostolok-
ról feljegyezték: „Ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az 
Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta” (Mk 
16,20). Hát, igen… „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ug yanaz” (Zsid 
13,8). Ha az Evangéliumot csorbítatlanul, hittel és Szentlélekkel hirde-
tik, ma is velünk munkálkodik…

„VVaaakkookkk láááttnnaaakk………”
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Nem lennétek ma itt, ha nem lett volna az él-
etetekben valamiféle megtérés-tapasztalat! De 
Isten mindannyiunk számára mélyebb megté-
rést tartogat. Mert minél jobban megtapasztal-
juk, Te és én a megtérést, annál nagyobb tere 
van Istennek, hogy működjön az életünkben.

Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt megkér-
tek, hogy valami olyasmit csináljak, amihez 
nem volt kedvem, és ez az életem következő 
három-négy évét vette volna igénybe. Szer-
zetesnővér voltam akkor is, engedelmességi 
fogadalom alatt, és tudtam, hogy az a hivatá-
som, hogy engedelmeskedjem. De nem akar-
tam! Úgyhogy küszködtem ezzel a döntéssel, 
és minden lehetséges okot kigondoltam, hogy 
miért nem jó ötlet ez a dolog…
 
Voltatok már valaha ilyen helyzetben? Ak-
kor is, ha nem vagyunk szerzetesek, sok olyan 
helyzet van, amikor például a munkáltatónk, 
vagy bárki, akinek valamiféle tekintélye vagy 
hatalma van az életünkben olyasmit kér, amit 
nem akarunk megtenni. Úgyhogy beszéltem a 
lelkivezetőmmel és elmondtam neki az összes 
lehetséges érvet, hogy miért nem lenne jó, ha én 
ezt a bizonyos dolgot megtenném. Amikor már 
felsoroltam az összes érvemet, amik szerintem 
nagyon ésszerűek, nagyon átgondoltak voltak, 
akkor a lelkivezetőm odajött hozzám közel, 
egyenesen a szemembe nézett és ezt mondta: 
„Mit gondolsz magadról, ki vagy? A teremtés al-
elnöke?” És erre azt mondtam: „Igen!” Fogalmat 
alkothattok ennek alapján az akaratosságom-
ról. Erre azt mondta: „Azt hiszem jó lenne, ha 
mélyen és hosszan elgondolkodnál, mielőtt ezt 
a döntést meghoznád.”

 Úgyhogy elkezdtem imádkozni és kezdtem 
mondani Istennek mindazokat az érveket, 
hogy ez miért képtelenség. Egész éjjel föl-alá 
mászkáltam a házunk környékén. Amikor el-
kezdett a nap feljönni, akkor egy fánál álltam, 
pont a bejárati ajtónk előtt és megkérdeztem: 
„Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” – ez volt 
az a kérdés, amit legelőször kellett volna felten-
nem, de ez az a kérdés volt, amit utoljára tettem 
fel. A szívemben nagyon világosan azt hallot-
tam, hogy az Úr ezt mondja: „Örök szeretettel 
szeretlek... Jöjj és kövess engem!” (Jer 31,3 és Mk 
10,21). Abban a pillanatban tudtam, hogy mi-
ért éltem harminc éve szerzetesi életet, de ezt 
olyan módon tudtam, ahogyan előtte soha; 
hogy Isten volt az, akinek letettem az enge-
delmességi fogadalmat, és Isten volt az, akire 
fi gyelnem kellett, és nem magamra. Nagyon 
nehéz volt, de megtettem, amire Isten kért, és 
az lett a vége, hogy megváltozott az életem.

Féllelleem aaz iggaazi ssszeereettetttől
Amit ma délelőtt akarok nektek mondani az a 
következő: vannak olyan dolgok, amiket Isten 
az igéjén keresztül kér tőletek, a parancsolatok 
által, az Egyház tanításán keresztül. Mind-
ezeken keresztül Isten azt kéri, hogy „Te jöjj, 
és kövess engem. Jöjj és húzódj közelebb hozzám.” 
Úgyhogy teszünk egy lépést előre, de utána va-
lami akadályba ütközünk. Nem tudom, hogy 
veletek hogy van ez, de én magam, amikor be-
szélek Istennel, akkor próbálok kompromisszu-
mot kötni, hogy Te megteszed ezt, és akkor én 
majd megteszem azt. Te azt akarod, hogy én 
ezt tegyem, rendben, de előbb próbáljuk meg 
emezt. Értetek engem?
Testvéreim, amiről Peter Herbeck ma délelőtt 

beszélt, az mindannyiunk számára egy meg-
hívás, mindegy, hogy milyen életállapotban 
vagyunk, mindegy, hogy milyen a hátterünk, 
mindegy, hogy milyen bűnök voltak az éle-
tünkben, Isten hív minket. Isten arra hív, hogy 
húzódj közelebb hozzá. Arra hív, hogy mondj 
igent mindenre, amit felismertél, hogy Isten 
akar tőled. Egyre mélyebb és mélyebb élet-
szentséget akar az életedben. Nem úgy, hogy 
nehéz legyen az életed, hanem úgy, hogy sza-
bad legyél. Fel vagy szabadítva arra, hogy az 
akaratát megtedd, mert az ő akarata a lehető 
legjobb dolog, ami valaha is történhet veled.

De félünk tőle. Azt gondoljuk, hogy Isten nem 
is ismer engem, nem is szeret engem. Isten nem 
törődik velem. Olvassátok el Szent János evangé-
liumának 14., 15., 16., és 17. fejezetét! Olvassá-
tok fel hangosan őket! János evangéliumának e 
fejezeteiben ezt olvassuk: „Ahogy engem szeret 
az Atya, úgy szeretlek én is titeket! Maradjatok 
meg a szeretetemben!” (Jn 15,9). Máskülönben 
a saját büszkeségünkben élünk, a saját arrogan-
ciánkban élünk. Ha nem adjuk át magunkat 
Istennek és nem helyezzük belé a bizalmunkat, 
akkor visszahullunk saját magunkba... Bizonyos 
értelemben vakok és süketek vagyunk arra, 
hogy mi Isten szava és mi Isten terve.
 
Végtelen szeretettel szeret téged! Nem azt 
mondja, hogy ezeket az embereket szeretem, 
mert ők annyira jók, azokat pedig utálom, 
mert ők annyira rosszak. Mindegyikünk Is-
ten fi a, vagy lánya. Van Atyád! Mindegy, hogy 
milyenek az életkörülményeid itt a földön, van 
egy Atyád a mennyben, aki szeret téged! Jézus 
mondja: „Amint az Atya szeret engem, én is úgy 
szeretlek titeket. Éljetek szeretetemben!” (vö. Jn 
15,9).

De mi a magunk számára keresünk szeretetet. 
A szeretet iránti vágyunkat olyan módon pró-
báljuk betölteni, ahogy nekünk tetszik. Rossz 
helyen keressük. De Ő szüntelen szólít: „Jöjj és 

AAAnnnnnn SSShhhieelldddss

Ann nővér az egyik legismertebb katolikus előadó hazájában. Food for the Journey 
(Útravaló) című rádióműsorát naponta százezrek hallgatják. Számos könyv szerzője, a 
Renewal Ministries kiemelt szolgálója. Nagy élmény találkozni vele, hallgatni őt. Törékeny 
alakja nagy erőt sugároz, mert élete mélyen gyökerezik az Úrban. Szemlélődő, de szenve-
délyes alkat. Őt az igazság érdekli, és nem éri be félmegoldásokkal. Jelen előadásában is a 
radikális megtérés útjára hív meg bennünket, s azt is elmondja, hogyan érhetjük el…
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kövess engem! Örök szeretettel szeretlek! Szabad-
dá teszlek. Szeretni foglak! Addig foglak szeretni, 
amíg világossággá válsz a sötétségben!”

Máásookhoooz kküülld –– haa hhaagyyood
Pár évvel ezelőtt Ferenc pápa kijelölte az ir-
galmasság évét, és én tettem egy elhatározást. 
Mivel rengeteget utazom, s utazás közben sze-
retek olvasni és imádkozni, különösen a repü-
lőgépen, azt mondtam az Úrnak: „Uram, ezt az 
időt neked fogom adni, neked fogom felaján-
lani. Hogyha akad bárki, akinek akarod, hogy 
beszéljek, hogyha bárki lesz mellettem, akinek 
akarod, hogy szolgáljak, akkor készen állok.” 
Úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor 
felszálltam egy repülőgépre – ami abban az 
évben körülbelül huszonöt alkalmat jelentett 
–, fi gyeltem, és azt kell mondanom nektek, 
hogy soha nem volt alkalmam, hogy olvassak, 
vagy, hogy csak úgy magamban imádkozzak. 
Minden egyes alkalommal, ahogyan felszáll-
tam egy repülőgépre valaki megszólított: „Ön 
szerzetesnővér, ugye? Tudna nekem segíteni?” 
Minden egyes alkalommal!

Körülöttetek mindenhol olyan emberek van-
nak, akiknek segítségre van szükségük, akik 
meg kell, hogy ismerjék Isten szeretetét, de ti 
azt mondjátok: „Én nem! Nem vagyok biblia-
tudós, nem tudom, hogy mit kellene monda-
nom egy ilyen helyzetben.” De Isten megígérte, 
hogy a szánkba adja a szavakat  (lásd Mt 10,19). 
Megadja a segítséget. Néha az volt a feladatom, 
hogy más emberekhez irányítsam őket, tehát 
nem arról volt szó, hogy minden bölcsességem 
megvolt minden helyzetre, de tudtam nekik 
mutatni olyan embereket, akik segíteni tudtak 
nekik. Minden áruház, ahová beléptek, min-
den hely, ahova léptek ennek a városnak az utcáin 
tele van olyan emberekkel, akik segítségért kiálta-
nak, de nem hallható szavakkal. Ha azt mond-
játok az Úrnak: „Uram, a tanítványod vagyok, 
használj engem” (vö. ApCsel 9,6 és Iz 6,8) – ak-
kor majd írjátok meg nekem, hogy utána mi 

történt, hadd halljak róla! Mert ha azt mondod 
Istennek, hogy rendelkezésre állsz, akkor használ-
ni fog téged!

Kérrdd IIsteeenttől aazztt,, ammiitt Ő aakkar
Jelen van egy hatalmas hívás mindannyiunk 
életében, ez pedig a mélyebb megtérésre való 
meghívás. Minél inkább kisebbedünk mi ma-
gunk, annál inkább növekszik Ő, és annál inkább 
tud használni minket (vö. Jn 3,30). Elmentem 
gyónni, most az előző percekben, mielőtt fel-
jöttem a színpadra elmentem gyónni, mert 
tudom, milyen gyorsan tudok vétkezni gondo-
lattal, szóval és cselekedettel. Azt akarom, hogy 
nagyon világos ösvényetek legyen a Szentlélek-
től az én életemen át a sajátotokhoz. Ne féljetek 
megtérni! Ne legyetek túl büszkék, vagy túl arro-
gánsak arra, hogy megtérjetek! Ne szégyelljétek 

magatokat! Mindannyian bűnösök vagyunk, 
mindannyian nélkülözzük Isten dicsőségét, 
de amikor megkapjuk a bűneink bocsánatát, 
akkor megszabadulunk, és Isten jelenléte egyre 
inkább megnyilvánul bennünk és általunk (vö. 
Róm 3,23-26).

Hallottátok Peter tanítását ma délelőtt, és hal-
lottátok, hogy az egyik legfontosabb dolog, 
amit ő maga megtett, a következő volt: követte 
nővérének a példáját, letérdelt és imádkozott. 
Megkérte, hogy Isten tegye meg azt, amiről 
tudta, hogy ő maga nem képes rá. Imádkozott! 
Tudjátok, hogy Isten valóban hallja minden 
szavát minden egyes imának, amit elmondtok? 
Miért nem válaszol meg akkor minden imát? 
Ez azért van testvéreim, mert Isten tudja, mi 
a legjobb a számunkra, mi meg nem tudjuk. A 

Körülöttetek 
olyan emberek vannak, 
meg kell, hogy ismerjék 
Isten szeretetét

„„Körülöttteteek mindenhol olyan eembeerekk vannnak,, aakiknekk segíttséégre van szüükségüük.”
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mi látásunk, a mi rálátásunk az örök dolgokra 
nagyon szűkös.
 
Az rendben van, hogy megmondod Istennek, 
hogy szerinted minek kellene történnie a csa-
ládoddal, a barátaiddal, a munkahelyeddel 
kapcsolatban, az teljesen rendben van, hogy 
elmondod Istennek, hogy szerinted mi lenne 
a jó, de az évek alatt megtanultam, hogy azt 
mondjam: „Uram, ne az én akaratom, legyen 
meg hanem a Tiéd.” (vö. Lk 22,42). Az Ő aka-
rata végtelenül átfogóbb és tágasabb, mint a 
miénk, Ő egyben látja az egész képet, mi nem. 
Kérd Istentől azt a kegyelmet, hogy bízni tudjál 
benne! Kérd Istentől azt, amit Ő akar! Mondd 
meg neki, hogy Te mit remélsz, hogy szerin-
ted mi lenne a jó, és utána bízd az egész ügyet 
a végtelen Istenre, aki végtelenül szeret téged.

VVálltoozzáss 
eenggeeddelmmmeessséégg áááltaal
Pár évvel ezelőtt írtam egy könyvet „Mélyebb 
megtérés” címmel, és ezt most magyar fordí-
tásban is megjelent. (Lásd könyvismertetőnket 
hátrább. – A szerk.)  Harmincnégy elmélkedés 
a vasárnapi evangéliumokkal kapcsolatban, 
amik Mátétól valók. De a vezérfonala annak, 
amiről írok, hogy miként növekedjünk és vál-

junk egyre érettebbé a megtérésben. Hasznos 
eszköz lehet ez a könyv, sokaknak segített. De 
amiért leginkább szeretnék imádkozni értetek, 
hogy lehetőleg a mai napon megkapjátok a ke-
gyelmet arra, hogy jobban bízzatok Istenben, 
hogy a hiteteket valóban belé helyezzétek!
 
Az eg yik legnehezebb dolog, az eg yik legnehezebb te-
rület a szeretetben a megbocsátás területe. Hányan ér-
zitek itt úgy, hogy képtelenek vagytok megbo-
csátani valakinek? Ez a mélyebb megtérés egyik 
legnagyobb akadálya. Az, hogy az ember nem 
hajlandó megbocsátani. Az egész világon ez a 
legnagyobb akadály a keresztények között. De 
ez az, amit Isten biztosan akar, hogy megtegyük 
(vö. Mt 18,21-22)!

Hogyan tudok megbocsátani, amikor a baj, a 
fájdalom túl nagy, túl sok, túl nehéz? „Hogy 
is tudnék megbocsátani?” – sokan talán ezt 
kérdezitek magatokban. Közben meg akar-
játok ismerni Isten szeretetét, meg akarjátok 
tudni, hogy Isten szeretete hogyan működik 
bennetek, és hogyan szabadít meg titeket, de 
nem megy. Ha annak terhét cipelitek maga-
tokkal, hogy nem bocsátotok meg – tehát ha 
bárkivel kapcsolatban nehezteltek, ha valakiről 
nem szépen beszéltek, ha valakin bosszút áll-

tok, amikor ezek bármelyikét teszitek --, akkor 
tudnotok kell, hogy az ellenség művét építitek a 
saját életetekben… De Isten meg akar szabadí-
tani titeket, hogy jelenlétének és szeretetének a 
jelei legyetek egy olyan világban, amely egyre 
sötétebbé válik.

Néhány évvel ezelőtt egy asszony, akit ismerek 
– aki egy gyermekét egyedül nevelő anya volt 
–, már felnevelte a fi át amilyen jól csak tud-
ta, és amikor sikerült bejuttatnia egy katolikus 
egyetemre, akkor azt mondta: „Na végre, ak-
kor most már mindent jól elrendeztem!” De a 
fi a belekeveredett valami nehéz ügybe kábító-
szer-kereskedőkkel abban a városban, ahol ez 
a főiskola volt, és az édesanyja tudta nélkül 
maga is nagyon mélyen benne volt már a drog 
árusításában. Ez egy olyan asszony volt, aki 
tizennyolc-tizenkilenc éven keresztül renge-
teg áldozatot hozott, hogy felnevelje ezt a fi út, 
és egy éjszaka kapott egy telefonhívást, hogy 
a fi át lelőtték. Akkor arról számolt be, hogy a 
szívében fölébredt minden lehetséges gyűlölet 
és bosszúvágy. De szellemileg elég okos, volt, 
és tudta, hogy ez nem lesz segítség.
 
Úgyhogy elkezdett imádkozni, és imádkozott 
és imádkozott, amíg el nem jött a fi a gyilko-
sának a bírósági tárgyalása. Azt mondta: „Be-
léptem abba a tárgyalóterembe haraggal és ke-
serűséggel és fájdalommal, és csak ezt tudtam 
ismételgetni: ’Istenem, könyörülj rajtam! Iste-
nem segíts nekem!’” Azt mondta, hogy Isten 
vezette a tekintetét a tárgyalóteremben, ahol 
egy idősebb, nyolcvanas éveiben járó asszony 
ült, aki a nagymamája volt a fi a gyilkosának. 
Tovább fohászkodott: „Ránéztem erre az asz-
szonyra a terem másik oldalán, és azt mond-
tam, ‘Istenem, segíts nekem!’” Elindult a terem 
túloldalára, odament az asszonyhoz. „Azon 
kaptam magam, hogy egyenesen odamentem 
hozzá, kitártam felé a kezeimet és azt mond-
tam: ’Mi mindketten elvesztettük a fi unkat, 
vajon segítségére tudunk-e lenni egymásnak?’” 
Ez a megbocsátás.

Noha ez az asszony nem a gyilkos volt sze-
mélyesen, ez valami hihetetlen gesztusa volt 
a megbocsátásnak, és annak a két nőnek a 
cselekedete megtörte a drog hatalmát abban 
a városban! Elkezdtek együtt dolgozni, pénzt 
gyűjtöttek, elkezdtek a szegénység kérdésével 
foglalkozni, kezdték ott helyben a dolgokat át-
forgatni. Isten jót hozott ki a gonoszságból! De 
ennek az volt az ára, hogy meg kellett halnia saját 
magának, a saját fájdalmának, hogy túl tudjon 

AAnnn nőővvér éés Gyyuris GGeelllértt mműűsorrvvezeető



Megújulás a Szentlélekben
12

2017. III-IV. szám

nézni saját magán: és Isten akkor változást hozott! 
Mélyebb és mélyebb megtérés az, amire Isten 
hív minket, és ez nem a világ nagy dolgaiban 
kell, hogy jelentkezzen, ez kis dolgokban is tör-
ténhet, az élet apró dolgaiban.

„„Dee hisz raggyyooggsszz!””
Két rövid történetet elmondok még saját ma-
gammal kapcsolatban, és utána tényleg tudni 
fogjátok, hogy milyen vagyok. Pár éve eltörtem 
a karomat, tél volt, nagy hideg, és a testemnek 
az egész fél oldala fájt. Munkába vezettem au-
tóval, és ránéztem a műszerfalra, hogy meny-
nyi üzemanyagom van még, és nagyon kevés 
volt. Türelmetlen és frusztrált voltam, úgy-
hogy beálltam egy benzinkúthoz, kiszálltam 
és kinyitottam az üzemanyagtartályt. A tetőn 
pedig volt egy lyuk pont fölöttem, és jéghideg 
eső esett rám… Töltöttem be az üzemanyagot, 
frusztrált voltam és türelmetlen, és magamban 
morgolódtam. Befejeztem, visszatettem a töltőt 
és bementem, hogy fi zessek és meg akartam ne-
kik mondani, hogy igazán karbantarthatnák a 
benzinkutat, hogy ne legyenek lyukak a tetőn. 
Odameneteltem az ajtóhoz, és rátettem a ki-
lincsre a kezemet (ugye emlékszünk: engedélyt 
adtam Istennek, hogy dolgozzon az életem-
ben). Szóval odaraktam az ajtóra a kezemet, 
és az értelmemben nagyon tisztán hallottam 
ezeket a szavakat, nem füllel hallhatóan, de 
nagyon tisztán: „Emlékezz, ki vagy!” Azt fe-

leltem: „Atyám, a lányod vagyok, és a Fiadnak, 
Jézusnak a menyasszonya, kérlek bocsáss meg 
nekem a türelmetlenségemért, a frusztráltságo-
mért!” Beléptem a bolthelyiségbe, egyetlenegy 
vásárló sem volt ott, egy hosszú járaton elkezd-
tem bemenni a polcok között, és ahogy men-
tem, ránéztem az eladóra, aki egy körülbelül 
harmincöt éves közel-keleti férfi  volt, nem tud-
tam, hogy muzulmán vagy keresztény. Ahogy 
odaértem a pulthoz (emlékezzetek, hogy ép-
pen előtte bűnbánatot tartottam), ez az em-
ber, akit előtte sohasem láttam rákönyökölt a 
pultra, hozzám hajolt és odasúgta nekem: „Ki 
vagy te?” – „Ann Shields nővér vagyok.” Nem 
tudtam hirtelen, hogyan folytassam. Tudjátok 
mit mondott nekem? „Én is szeretnék valamit 
kezdeni az életemmel.” Ez Isten. Ez Isten műve.

Három hónappal ezelőtt bementem egy élel-
miszerboltba, és ismét türelmetlen voltam, sok 
dolgom volt, sok helyre el kellett mennem, és 
valaki megkért valami szívességre. Bementem 
ebbe a boltba, ami iszonyú nagy volt, és fo-
galmam se volt, hogy ez a bizonyos árucikk 
merrefelé is van. Akkor megláttam egy höl-
gyet, aki úgy tizenöt méterre volt tőlem, és 
egy olyan kötény volt rajta, amire rá volt írva a 
cég neve. Úgyhogy tudtam, hogy ott dolgozik, 
ezért megkérdeztem tőle: „Elnézést, meg tud-
ná mondani, hol találom ezt és ezt?” – „Igen, 
Ann nővér, csak menjen le ezen a folyosón.” 

Erre azt mondtam: „Köszönöm.” – és elindul-
tam a mondott irányba, és akkor kezdtem gon-
dolkodni, hogy a nevemen szólított. Ki lehet 
ő? Soha életemben nem láttam. Magamhoz 
vettem, amire szükségem volt, visszajöttem a 
hölgyhöz és megkérdeztem: „Elnézést, de hon-
nan ismer engem?” Azt mondta: „Még nem ta-
lálkoztunk, de a rádióban hallottam Önt.” Erre 
azt mondtam: „Még mindig csodálkozom.” 
Erre ő így felelt: „Nővér, nem tudja, hogy ami-
kor Ön belép ebbe a boltba, akkor az Isten fénye 
besugározza a helyet? Nem tudja ezt?”

Ez egy Indiából származó hölgy volt, akinek 
nagyon nehéz élete volt, és pár éve talált me-
nedéket az Egyesült Államokban. Ő mondta, 
hogy a fény sugárzik. Ez nem én vagyok. Ez 
nem én vagyok, nem, valóban nem! Ez Isten. 
Csak a készségemre, hogy megvalljam a bűnei-
met, megbánjam őket, erre van szüksége, ez az, 
amin át tud ragyogni!

Sok ember azt gondolja: „Én nem vagyok szent, 
nem vagyok jó.” De ha a mindennapi életünket 
felajánljuk Istennek, és készen állunk elismerni 
a bűneinket, készen állunk elismerni a gyenge-
ségeinket – igen, ez megalázó, igen ez nehéz, 
igen ez néha kínos –, ha mi kisebbedünk, akkor 
Ő növekedni fog!

Így szól Jézus János evangéliumában: „Aho-
gyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is 
titeket.” (Jn 15,9). „Titeket.” Mindannyiunkat, 
egyesével. „Ahogy az Atya szeret engem, úgy sze-
retlek én is titeket. Éljetek szeretetemben!” Hoz-
zátok a mélyebb megtérés gyümölcsét! Ne félje-
tek szembenézni a bűnötökkel, mindegy, hogy 
mi az! Nyissátok meg a szíveteket, hogy egyre 
inkább tanítvánnyá váljatok, és használni fog 
titeket! A fény világít a sötétségben és a sötét-
ség nem győzi le! A bűn sötétsége, a gyűlölet, a 
bosszúállás, az erőszak – mindezeket Isten legyőz-
te Jézus Krisztusban, és ha hajlandóak vagyunk 
a mélyebb megtérésre, ha hajlandóak vagyunk 
szembenézni a bűneinkkel, Isten meg fog szabadí-
tani, és világossággá válsz a sötétségben! Egyesül-
jünk itt, ebben az országban, Magyarországon, 
és az Egyesült Államokban, hogy az Ő világos-
sága, az Ő szeretete legyőzhesse a sötétséget!

„„Elnnézzést, dde hoonnnaann issmer ennngemm??”
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Graham Keep plébános atya Kanadából 
érkezett, s ő is évek óta részt vesz a Rene-
wal Ministries nemzetközi misszióiban. 
Emellett licenciás teológus, az új evange-
lizáció témáinak szakértője. A minden-
napokban pedig azon munkálkodik, hogy 
a missziós mentalitást és a karizmatikus 
megújulás értékeit saját plébániáin átültes-
se az egyházközség életének gyakorlatába. 
Tudja, hogy ez nem is olyan egyszerű, de 
bízik a Lélek hatalmában! Olvassátok hittel 
és humorral átszőtt tanítását!

Nagy áldás, hogy itt lehetek veletek! Egy éve 
már jártam itt missziós úton egy másik szolgá-
lócsapattal. Nagyon szeretjük Budapestet. Egy 
évvel ezelőtt úgy éreztem, az Úr azt mondja ne-
kem, hogy ki akarja árasztani a Szentlelket Ma-
gyarországra jobban, mint ezt valaha is meg-
tapasztaltátok. Erővel akar felruházni titeket a 
misszióra, hogy ennek nyomán Magyarország 
eszköz legyen az új evangelizációban, nem csak 
az országon belül, hanem az egész világra ki-
terjedően. Először a Magyarországot körülvevő 
országok felé. Jézus ott van a szívetekben és arra 
kér, hogy menjetek előre. Úgy hiszem, hogy az 
Úr nem csak ma mondja nektek, hanem min-
den nap: Ne féljetek! Ne bénítson meg benneteket 
a félelem! Menjetek a népemhez! Mindenkihez! 
Ne tegyetek különbséget ilyen vagy olyan csoport 
között, hanem menjetek mindig mindenkihez, és 
hirdessétek az én igémet erővel! (Vö. Mk 16,15, 
Mt 28,10.)

Csaakk aa Szzzennttlééleekkk 
hozz vvááltooozáástt
Mindannyiunkban erőteljesen munkálkodik 
ma az Úr. Nézzük meg, mi Jézus küldetése. 
Jézus küldetése nagyon egyértelmű: azért jött, 
hogy mindent kiengeszteljen az Ő személyében 
az Atyával a Szentlélek erejében (vö. Róm 3,24). 
Szükségünk van a Szentlélek erejére, szük-

ségünk van a kiengesztelődés erejére, távolra 
sodródtunk az eredeti meghívásunktól. Távol 
kerültünk az Atyával való mély kapcsolattól. 
Ann nővér megosztotta velünk, hogy mennyire 
megérintette őt Jézus mély vágya mindannyi-
unk iránt, hogy Jézus a teljes szívünket kívánja, 
és nem félhetünk attól, hogy teljesen odaadjuk 
a szívünket. Jézus azt mondta, hogy az első, a 
legnagyobb dolog, hogy szeressük Istent teljes 
erőnkből és teljes szívünkből. Teljesen, mind-
azzal, ami te vagy. A második ugyanaz, mint 
az első: szeretni az embertársainkat (vö. Mk 
12,29-31), de nem tudjuk szeretni az ember-
társainkat a Szentlélek ereje nélkül. Tehát Jézus 
küldetése az, hogy mindent kiengeszteljen az Ő 
személyében (vö. Kol 1,19-20), és ezt a küldetést 
beteljesíti mibennünk, a kezeinken keresztül, az 
életünkön keresztül és a szívünkben, minden 
ember szívében véghez akarja vinni ezt.

Mi az Egyház küldetése? Az Egyház azért lé-
tezik, hogy evangelizáljon, azért létezik, hogy 
a Föld végső határáig elvigye a Jó Hírt. Jézus 
élt, meghalt és feltámadt a halálból, és az utol-
só szavaival, amikor felemelkedett a mennybe, 
parancsot adott az Egyháznak, és ez a legkisebb 
mértékig sem változott, kétezer évvel ezelőtt 
ugyanaz volt, mint most ebben a csarnokban. 
(Csak megjegyezném, kanadai vagyok, és mint 
kanadainak nagyon is megfelelőnek tűnik, 
hogy egy jéghoki csarnokban prédikáljak.) Jé-
zus azt mondta: „Menjetek tehát, tegyétek tanít-
ványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg 
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és 
tanítsátok meg őket, mindannak megtartására, 
amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok 
mindennap a világ végéig.”(Mt 28,19-20). Peter 
említette ma reggel, hogy azóta és ma is az idők 
végén járunk. Tehát Jézusban megvan az a ha-
talmunk, hogy beteljesítsük ezt a küldetést!

Nem várhatunk arra, hogy tökéletesek le-

szünk, és majd akkor kezdjük el a missziót. 
Hányszor gondolunk arra: „Nem, ez nem le-
hetek én, meg kell javulnom. Nem vagyok jó 
keresztény. Nézzétek a családomat! Néhányan 
otthagyták a hitet, kudarcot vallottam, nem 
tudok semmit sem tenni.” Isten népe, ez egy 
hazugság! Az Úr mindannyiunkat használni 
akar, és Jézus parancsa, hogy kimenjünk. Néz-
zünk az apostolokra! Folyamatosan Jézus körül 
voltak, látták, ahogyan Jézus megszaporította a 
kenyeret és a halakat, és látták, ahogyan Jézus 
meggyógyította a vakot, és látták, ahogy Jézus 
megszabadította azokat, akiket gúzsba kötött a 
bűn, és azt is látták, ahogy Jézus feltámasztotta 
a halottakat, és mégis, amikor Jézus feltámadt, 
és felment a mennybe, az apostolok féltek. Azt 
gondolták, hogy „Mi ezt nem tudjuk megten-
ni, ez lehetetlen! Ki van zárva!” Féltek a ható-
ságoktól addig, amíg a Szentlélek le nem szállt 
rájuk. Test szerint gondolkodtak, a gondolko-
dásuk átalakulására volt szükség és a szívük 
átalakulására is. Az egyetlen erő, ami át tudja 
alakítani a gondolkodásunkat és a szívünket, az 
a Szentlélek! Semmit sem tehetünk magunktól!

Ha  nninncss  Szzenntléllekk, 
ninnccs Egyyyháázz
Egy normális, átlagos plébánián vagyok pap 
– nem szoktam gyakran hokicsarnokban pré-
dikálni –, átlagos emberekkel körülvéve, akik 
azon vitatkoznak egymással, hogy piros legyen 
a terítő, vagy kék, vagy arról, hogy „Nekem 
kéne ma olvasni, nem neked”… és aztán el-
kezdenek veszekedni. Ez mindenütt ugyanaz 
a világon, minden plébánián előfordul. Vi-
tatkoznak a különböző szabályokról, de azt 
nem veszik észre, hogy az Úr mit cselekszik 
köztük. Ne legyetek átlagos plébánia! Az egyet-
len út, ahogyan egy plébánia megújulhat, az a 
Szentlelken keresztül vezet, de ez időbe kerül és 
szeretetbe kerül, türelembe. Tudom magamról, 
hogy mint pap, nincs túl sok türelmem. Most 
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akarok valamit. Most, most, most! Az Úr azt 
mondja: „Nem, én megcselekszem a saját idő-
zítésem szerint.” Emlékeztet, hogy türelmesnek 
kell lennem.

Tehát az Egyház küldetése a Szentlélek miatt 
valósul meg. Igent kell mondjunk a Szentlé-
lekre. Nem lehetünk bezárkózva az emeleti te-
rembe, hanem azokat a dolgokat kell tennünk, 
amiket Jézus tett, sőt még nagyobbakat. Em-
lékeztek? Jézus ezt mondta a tanítványoknak: 
„Olyan dolgokat fogtok tenni, amiket én tettem, 
sőt, még nagyobbakat is” ( vö. Jn 14,12). Ez nem 
csak egy ilyen feketébe öltözött emberre marad, 
hanem az egész Egyházra, az egész Egyháznak 
kell ezeket tennie. Az Úr jeleket és csodákat 
akar véghezvinni. Tudom, hogy amikor a plé-
bániámon jelekről és csodákról beszélek, akkor 
az emberek kedvesen mosolyognak, és nem iga-
zán tudják, hogy miről beszélek. Rám moso-
lyognak és ezt mondják: „Kedves pap vagy”… 
aztán elsétálnak.

Őszintén és komolyan szükségünk van a je-
lekre és a csodákra. Tudom, mert Kanadában 
hasonló a helyzet, mint Magyarországon, na-
gyon sokan vannak, akik katolikusnak hívják 
magukat, de ha megkéred őket, hogy írják le, 
milyen a kapcsolatuk az Úrral, nem tudják 
megtenni. Az én egyházmegyémben, ahol dol-
gozom, négyszázötvenezer magát katolikusnak 
valló hívő van, de csak tizenkét százalékuk jár 
többé-kevésbé rendszeresen templomba. Ez 
összetöri a szívemet, nagyon szomorú vagyok 
emiatt, miközben tudom, hogy mindenkinek 
a szívében jelen van a vágy, hogy megismerje 
Jézust. Hisszük, hogy Jézus ott van a szentmi-
sében az igehirdetésben, és amikor lehívjuk a 
Szentlelket a kenyérre és a borra, az Jézus tes-
tévé és vérévé válik. Ez a csoda megtörténik 
minden misében. Jézus be akar költözni az em-

berekbe, és amikor elfogyasztjuk Őt, teljesen 
áthat bennünket. Nagyon szomorú vagyok, 
amikor hallom, hogy a templomba járók ará-
nya hasonló Magyarországon, és nem dőlhe-
tünk hátra karba tett kézzel, és nem rázhatjuk 
a fejünket: „Jaj, jaj, hát ez nagy baj.” 

Mindannyiunknak feladata, akik hiszünk Jé-
zusban, hogy kimenjünk az utcákra és meg-
hívjuk az embereket a lakomára. De ez nem 
csak egy egyszeri cselekedet, hogy velük együtt 
menjünk a lakomára, hanem kapcsolatba kell 
velük kerüljünk, ahogy Ferenc pápa mondja: 
„bárányszagúaknak kell lennünk”. Éreztetek 
már birkaszagot?... Ott kell legyünk velük a fáj-
dalmukban, a gyászukban, de nem otthagyva 
őket ebben a fájdalomban és gyászban, hanem 
a Szentlélek ereje által Jézus nevében segíte-
nünk kell nekik feltámadni a halálból, ahogy 
Ezékiel próféta azt hallotta, hogy prédikálnia 
kell a kiszáradt csontoknak (vö. Ez 37,1-14).

Nem csak az a dolgunk, hogy életre keltsük 
azokat, akik katolikusnak mondják magukat, 
hanem jelek és csodák által meg kell mutassuk a 
világnak, hogy Jézus él (vö. Mk 16,20)! Szent II. 
János Pál pápa mondta az egész világnak, hogy 
az Egyháznak egyszerre kell intézményesnek 
és karizmatikusnak lennie. A karizmatikusság 
nem opcionális, nem választható. A nyitottság 
a Szentlélekre nem egy opció, hanem alapve-
tően szükséges. Az Egyház szövetének része, 
nem lehet a Szentlelket elválasztani az Egyház-
tól. Hogyha nem lélegeztek, mi fog történni? 
– Meghaltok. Szükségünk van Isten leheletére 
saját magunkban, és szükségünk van Isten le-
heletére minden plébánián. XVI. Benedek pápa 

mondta egy beszédében, nagyon egyszerűen 
megfogalmazta: „Ha nincs Szentlélek, nincs 
Egyház.”   Egy idézet Benedek pápától, amit 
2008-ban mondott: „Jézus teljes küldetése össze 
van foglalva ebben a mondatban: Azért jött, hog y meg-
kereszteljen bennünket a Szentlélekben.” Így jutunk 
el az Egyház küldetéséhez. Ferenc pápa beszélt 
arról, az egész világnak szüksége van a Szentlé-
lek-keresztségre. A világ evangelizációjáról szó-
ló enciklikájában ezt mondja: „A Lélekkel eltöl-
tött evangelizátorok olyan emberek, akik félelem nélkül 
nyitottak a Szentlélekkel való eg yüttmunkálkodásra.”

Hitt nnéélküüül nneemm mmmeggy
Egyszer egy pünkösdkor a plébániámon, ami-
nek két temploma volt, úgy tűnt, hogy egy nagy 
vihar közeleg, és akkor laikusok egy csoportjá-
val, akikkel imádkozni szoktam, úgy döntöt-
tünk, hogy egy Jerikó-járást fogunk csinálni, 
ami azt jelenti, hogy hétszer körüljárjátok az 
épületet, visszakövetelitek a területet Jézusnak, 
és bűnbánatot tartotok minden rosszért, ami 
ott történt (vö. Józs 6,1-27). Aztán a hetedik 
kör után bementünk a templomba és dicsőí-
tettük az Urat, és engedélyt adtunk neki, hogy 
bármit tehet ebben a templomban. Amikor be-
fejeztük, mindenki hazament, én is lefeküdtem 
aludni. Jött a nagy vihar, mennydörgés, villám-
lás, hatalmas szél, olyan erős, hogy fákat dön-
tött ki, elment az áram a városban, sehol nem 
volt villany, házak és autók sérültek meg. 

Én viszont frissen és nyugodtan ébredtem, ké-
szültem a vasárnapi misére – Pünkösd ünnepe 
volt – nem voltam tudatában, hogy bármi is 
megváltozott volna az éjszaka, nem tudtam a 
viharról, felkapcsoltam a villanyt a templom-

Mindannyiunknak feladata, 
akik hiszünk Jézusban, 
hogy kimenjünk az utcákra 
és meghívjuk az embereket 
a lakomára!

„VVeenni SSSanccteee Sppirrituuus!”
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ban, felgyulladtak a lámpák, készülődtem a 
misére, és láttam, hogy az emberek jönnek a 
templomba, és meg vannak döbbenve. Furcsán 
rendezetlennek néztek ki, nem voltak megfé-
sülködve rendesen, kérdeztem is tőlük: „Valami 
gond van?” Ők pedig ugyanilyen furcsán néz-
tek rám: „Te nem is tudod? Sehol nincs áram a 
városban.” Erre azt mondtam: „De nekünk itt 
van a templomban!” Hiszem, hogy ez egy jel 
volt az Egyháznak!
 
Amikor találkozunk Jézussal, és megengedjük 
a Szentléleknek, hogy megérintse a szívünket, 
és elkezdheti a munkáját az életünkben, akkor 
az Úr jeleket és csodákat fog véghezvinni. Van 
az Írásban egy rész, amikor Jézus elmegy a saját 
városába, és jeleket és csodákat akar tenni, de 
nem tud. A helybeliek azt mondták, mi ismer-
jük ezt a Jézust, és nem hittek (vö. Mt 13,54-58).

Csak gondoljátok végig, Jézus, az Atya Fia, be-
töltekezve a Lélekkel, azzal a küldetéssel, hogy 
mindent kiengeszteljen magában, Ő, aki vízen 
járt, Ő, aki azt mondta Péternek, hogy vesd ki 
a hálódat a mélyre, és amikor Péter visszahúzta 
a hálót, túl sok hal volt benne… Ugyanaz a 
Jézus, aki a földre köpött és sarat csinált, és rá-
tette egy vak szemére, és megnyílt a szeme… 
Ugyanez a Jézus, aki odament barátjának, Lá-
zárnak a sírjához, és azt mondta a segítőknek, 
hogy gördítsék el a követ, mire azok: „Nem le-
het, mert már szaga van”… Erre Jézus: „Nem, 
nem, csak gördítsétek el a követ!” Ugyanaz az 
ember, aki felkiáltott: „Lázár, jöjj ki! (Jn 11,43), 
és Lázár feltámadt a halálból! Ugyanez a Jézus 
nem tudott semmit tenni ebben a városban. 
Miért? Azért, mert nem hittek. Meg vagyok 
győződve róla, hogy az Úr azt akarja, hogy meg-
értsük: nekünk ugyanezt a hatalmat adta… Meg 
kell engednünk Istennek, hogy megtegye azt, amit 

meg kell tennie ebben a világban. „Jézus, növeld 
a hitünket!”  (Vö. Lk 17,5).

Kedves Testvérek Krisztusban! Az egyik kulcsa 
annak, hogy Jézus cselekedni tudjon rajtunk 
keresztül, az az engedelmesség. Engedelmesnek 
kell lennünk. Nem a vak engedelmességről be-
szélek, hanem a Léleknek való engedelmességről. 
Mária, Jézus anyja engedelmes volt. Engedel-
mes volt, és igent mondott a Lélekre (vö. Lk 
1,38). Azt mondta: „Igen.” Tett fel kérdéseket? 
Igen. Ez megakadályozta abban, hogy igent 
mondjon? Nem. Igent mondott, és mivel Má-
ria az Egyház anyja, mi követjük a példáját, és 
kérjük Máriát, hogy imádkozzon értünk, hogy 
hasonlóak lehessünk hozzá, és megtegyük, 
amit Ő tett. Megkapta a Szentlelket, megfo-
ganta Jézust a méhében, Jézust adta a világnak, 
végignézte, ahogy Jézus szenvedett és meghalt, 
és aztán látta, hogy Jézus feltámadt, és ott volt 
abban az emeleti teremben, s a Szentlélek jelen-
léte megújult benne Pünkösdkor, ugyanazon a 
módon, ahogyan az Egyházban is megjelent.

AA vvillágbaaa kkilééppőő EEgyyhhááz
Bizonyos szempontból Jézus is rejtett volt a szol-
gálata alatt, mint Mária méhében. (Térben és 
időben korlátozott volt a jelenléte.) Amikor fel-
támadt a halálból, mint Isten megváltásának ki-
nyilatkoztatása, ugyanígy az Egyház is mintegy 
méhen belül volt még, de amikor Pünkösdkor a 
Lélek tűz formájában leszállt a tanítványokra, és 
a lángnyelvek megnyugodtak a fejük felett, ki-
tárták az ajtókat a világ felé, elvitték Jézus jelen-

létét a világba. Világra jött az Egyház!  Jézus azt 
akarja, hogy ugyanezt a Lelket fogadjuk be mi is!

Mindazok, akik már megkeresztelkedtek a 
Lélekben, azt hiszik, hogy ez egy egyszeri al-
kalom. Időnként előfordul, hogy valakinek ez 
nagyon jelentős élmény, és ugyanilyen módon 
nem tapasztalják többször. Mégis, az Úr azt sze-
retné, hog y mindennap megtapasztaljuk Őt, de ez csak 
a Lélek ereje által történhet meg. Úgy hiszem, hogy 
az Úr azt akarja itt és most, hogy ez a közel 
háromezer ember újra keresztelkedjen meg a 
Szentlélekkel! Meg akarja újítani a népét, mert 
látja a szenvedéseteket és a fáradtságotokat. 
Tudjátok, hogy amikor eltölt valakit a Lélek, 
és akkor csak táncolunk, táncolunk, dicsérjük 
az Urat, aztán az évek során ez a tánc lelassul, 
és a dicsőítés sem lesz olyan lelkes, és néhány 
év múlva valaki megszólal, hogy „azok az őrült 
karizmatikusok”. Az Úr valami újat akar ma. 
Engedjük meg most az Úrnak, hogy valami 
újat tegyen!

Egyszer egy bibliaórán voltam, a professzor azt 
mondta a papi csoportunknak: „Amikor pré-
dikáltok, várjatok csodákat és jeleket.” Én azt 
várom, hogy a süketek halljanak, és ma láttuk, 
ahogy egy vak hölgy meggyógyult! Időnként 
azonnali, máskor pedig fokozatos a gyógyulás, 
de az Úr az Ő teljes erejét akarja ma nektek 
adni. Azt mondja nektek: „Íme, újjáteremtek 
mindent!” (Jel 21,5), és ezt most köztünk végre 
fogja hajtani! Ámen!

„„Amikorr prrédikáááltokk, váárjaatook ccssodákat éés jelekkeet!”

Az egyik kulcsa annak, 
hogy Jézus cselekedni tudjon 
rajtunk keresztül, az az 
engedelmesség. 
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Elhangzott a papi lelkigyakorlaton,
Máriabesnyőn, 2017. november 14-én

„Az egyik plébániámon volt egy szívbe-

teg kislány, nagyon komoly szívproblé-

mája volt, másodikos, vagy harmadikos 

lehetett. Az iskola nagyon közel volt a 

templomhoz – egy kis városról beszé-

lünk – és nem sok minden történik 

egy kisvárosban. Egyszer csak hallom, 

hogy nagy riadalom van odakint, úgy-

hogy kimentem a plébániáról az iskola-

udvarra. Ott feküdt ez a kislány, taná-

rok voltak körülötte, és az egyikük pró-

bálta újraéleszteni. Közel laktak, ezért 

az édesanyja is odajött, a kislány nevét 

kiáltozták, és szívmasszázst végeztek.

Én nem vagyok túl okos, ott álltam, és 

bámészkodtam. Vannak ilyen sürgős-

ségi helyzetek, amikor csak ott állunk 

és nézünk, és fogalmunk sincs, hogy 

mit tehetnénk. Végül az Úr szólt, és azt 

mondta: „Te lüke, ébredj már! Kezdj el 

imádkozni érte! Pap vagy, nem?” – „Ja 

tényleg, ezt kéne tennem!” – Úgyhogy 

letérdeltem a kislány lábainál (még 

mindig nyomkodták a mellkasát) meg-

fogtam a lábát, és elkezdtem imádkoz-

ni a Lélekben. Amikor ilyen helyzetben 

nyelveken imádkozom, akkor is tuda-

tában vagyok, hogy körülöttem mi tör-

ténik, és azon gondolkodom, hogy ak-

kor most imádkozzam nyelveken, vagy 

ne imádkozzak… Ez persze ostobaság. 

Én vitatkozom az Úrral, hogy most mit 

hogy kéne, Ő meg azt mondja: „Hagyd 

már ezt, és csináld!” Én elkezdtem hát 

hangosan nyelveken imádkozni, a töb-

biek pedig a kislány nevét kiáltozták, 

úgyhogy amúgy se fi gyeltek arra, hogy 

én mit imádkozom, meg hogyan.

Lehet, hogy vannak közöttetek olya-

nok, akik láttatok már embert meghal-

ni, és ismeritek az arcuk, a kezük színét 

ilyenkor. Az ajkuk kezd elkékülni, a ke-

zük elfehéredik, elsápadnak, és ez tör-

tént ezzel a kislánnyal. Ahogy nyelve-

ken imádkoztam elkezdtem mondogat-

ni, hogy „Talita kum!”, „Talita kum!”. 

(Vö. Mk 5,41.) Megérkeztek a mentő-

sök, és ott volt az újjáélesztő készülék, 

rátették a mellkasára – akkor levettem 

a kezemet a lábáról, nem egy túl jó él-

mény, ha te ott fogod, és közben sokkol-

ják – úgyhogy levettem a kezemet róla, 

és sokkolták a kislányt. A teste felug-

rott, de semmi válasz, úgyhogy megint 

elkezdték a szívmasszázst, megfogtam 

a lábát, és elkezdtem Lélekben imád-

kozni Jézus nevét hívva segítségül. Az-

tán megint vették a defi brillátort, levet-

tem a kezemet a lábáról, újra sokkolták, 

de semmi válasz.

Nagyon hosszú ideje nem lélegzett már, 

nem válaszolt, és egyre szürkébb lett. 

Újra rátettem a kezemet a lábára, és el-

kezdtem még erőteljesebben imádkoz-

ni, az édesanyjára néztem, pánik és ret-

tegés volt az arcára írva, és imádkoz-

tam: „Talita kum!”, „Talita kum!”, és 

akkor abban a pillanatban fellélegzett. 

Ez lehetetlen volt, és ezt később az or-

vosa le is írta egy jelentésben, hogy ez 

lehetetlen. Isten feltámasztotta őt a ha-

lálból! 
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NNagyon régenn voolt már pééélda arraa, hoggy aa karriizmaattikus Meegújulááss papi lelkkigyyakorlaatot 
hhirdetett t volnna mmeg. A Megeggújulás kezdeeteikkor mmég vooltak orrszágos sszintű paapi találkoozá-
ssok, összzetarttásook, de az uuutóbbi iddőkben eebbőll máárr sajnos semmmitt nem tappasszztaltunnk. 
MMost semm csaak a kimondooottan „kaarizmmatikkus” ppapookkat hívttuk, haaneem mindeen olyan atyát, 
aaki nyitoott arrra, hhogy szolglggáljuk őőt a kaarizmmatikkus MMegújuláás forrrássaiból. Amminnt láttuuk, erre 
vvan igénnyy. Beelejáttszott ebbbbe perszze az is, hhogy a lellkiigyakorrlat véddnnöke és eggyikk előaddója 
Dr. Székkely Jáános megyéssppüspökk atyaa vollt, s pperszzee az ameerikai előőadók neeve,, világ--
eegyházi ttapassztaalata is voonnzó lehetett. A mmáriaabesnnyyői szépp napookrról az egyyik résztvveevő, 
Hugyeczz János ggödöllői pplébánoss atyaa, azz NSZZB taaggja beszzámolóójáát olvashhatjjátok.

riabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos 
Házban. Őszintén kíváncsi voltam arra, hogy 
amerikai vendégeink tudnak-e még valami 
újat mondani, hiszen annyi mindent hallot-
tunk már… És igen, tudtak újat mondani! A 
tantás mellett nagyon sokat adott az Egyház 
megújulásának különféle területeiről szerzett 
számos tapasztalatuk, amelyeket megosztot-
tak velünk. Csak egy példa: engem leginkább 
az érintett meg, amikor Peter Herbeck a saját 
plébániájának az életet mutatta be (Christ the 
King plébánia, Ann Arbor, Michigan állam), 
ahol folyamatos szentségimádás zajlik, a nap 24 
órájában. Jelenleg huszonkét papnövendékük 
van, és több, mint ötven pap származik arról 
a plébániáról, amit csak a ’90-es évek közepén 
alapítottak! Persze a titok hátterében ott áll, 
hogy az egész plébániát megtért, karizmatikus 
nagycsaládok alkotják, hiszen a Word of God 

Pappi leelkigggyaakoorrlaatt Mááriaaabessnnyőőn
Huuggyeeecczz JJáánnoosss atttyya

Abban a kegyelemben lehetett részem, hogy 
négy napon keresztül szemlélhessem azt a cso-
dát, amit Isten készített a Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás számára. Azt a felada-
tot kaptam, hogy a papi lelkigyakorlatról szá-
moljak be, de ez kegyelmi folyamat, és ki kell 
fejeznem a hálámat azért, hogy az Országos Ta-
lálkozón létrejött a közösségeink szövetsége. Ez 
a tény öröm és felelősség egyszerre. Ezt élhettük 

át másnap a közösségvezetők képzési napján, 
ahol olyan erőteljes volt a dicsőítés, hogy szinte 
megremegtek a falak. Újra világossá vált szá-
momra is, hogy Istennek tényleg fontos min-
den ember. Isten arra vágyik, hogy a megújító 
szeretetét befogadjuk az életünkbe, és merjünk 
a Lélek erejében szolgálni mások felé.

Ezután következett a papi lelkigyakorlat a má-

Az atyák és a szolgálók. A harmadik sor közepén Székely János megyéspüspök atya, 
a jobb szélen Eberlein Éva, aki remek és kitartó tolmácsunk volt.
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közösség tagjai számára alapította főpásztoruk. 
Közvetlen közelükben, a detroiti nagyszemi-
náriumban több, mint kétszáz kispap tanul! 
Engem, mint volt szemináriumi elöljárót, aki 
nyolc éven át vehettem részt a kispapok képzé-
sében, ez különösen is megérintett. 

A lelkigyakorlaton több, mint negyvenen vet-
tünk részt! Olyan paptestvérek is eljöttek, akik 
nem tartoznak szorosan a Megújuláshoz, de 
ez egyáltalán nem volt probléma, igazán test-
véri volt a légkör. Az amerikai vendégelőadók 
szavaiból az áradt, hogy mennyire fontosak 
vagyunk mi, papok az egész Egyház számá-
ra. Isten kegyelméből már huszonhárom éve 
vagyok részese a Megújulásnak, és számomra 
kezdettől fogva nagyon vonzó a karizmatiku-
sokban, hogy szeretik és értékelik a papjaikat. 
Ezúton is szeretném kifejezni felétek a hálámat, 
hálánkat, hogy a papjaitok, vagy éppen a dia-
kónusaitok lehetünk!

Pappi iddennntittááss 
a ggyóóggyíííttáss ttüükkrréébeenn
Maguk a tanítások a gyógyulás, gyógyítás té-
máját járták körül, a papi identitás összefüggé-
sében. A pap ugyanis arra hivatott, hogy Isten 
gyógyító kegyelmének csatornája legyen az embe-
rek számára. A nyitó előadásban Peter Herbeck 
abból indult ki, hogy minden egyes keresztény 
a kegyelem hordozója, s így a gyógyítás az egész 
Egyház részére meghívás és küldetés. A katoli-
kus kereszténynek azzal a meggyőződéssel kell 
élnie, hogy Krisztus feltámadt, Krisztus él, és 
ennek gyümölcse, hogy Ő ma is cselekszik az 
Egyházban. A hívek jogos elvárása, hogy ezt 
megtapasztalják. A keresztények élete állandó 
változás, növekedés, mert Jézus az Urunk, aki 
maga az Élet! Fel kell ébreszteni a megkeresztel-
teket, hogy élő kapcsolatra lépjenek Jézus Krisz-

tussal. Isten igéjének újfajta hirdetésére van 
szükség. A változás végrehajtója az ige, amely 
képes átformálni az értelmet és a szívet. Ha mi, 
papok tűzzel kezdünk el prédikálni, akkor vára-
kozó hit támad az emberekben. – Hogyan lesz-
nek a keresztények a gyógyulás emberei? – tette 
fel a kérdést Peter. Úgy, hogy Isten szeretetében 
megújulva megengedik, hogy előbb az ő gon-
dolkodásukat és szívüket gyógyítsa meg az Úr. 
Ekkor lehetünk mindannyian Isten gyógyító 
szeretetének az eszközei.

Ezután a felrázó tanítás után Graham Keep atya 
röviden tanúságot tett arról, hogy mit jelent 
az Ő életében a szentgyónás, és hogyan hívta 
meg őt az Úr arra, hogy hetente gyónjon. Majd 
kezdeményezte, hogy a déli szentmise előtt, 
ott helyben gyónjunk meg egymásnak. Bátor 
volt ez a felszólítás, de a paptestvérek „vették a 
lapot”. A kápolna átalakult egy nagy gyónta-
tóhelységgé, és mindnyájan átélhettük a kien-
gesztelődés szentségének a kegyelmét. A légkör 
érezhetően megváltozott, valóban megjelent 
közöttünk a testvériség szelleme.

A szentmisét együtt ünnepeltük Székely János 
püspök atyával, aki homíliájában sok személyes 
történettel mutatta be, hogy Jézus ma is gyó-
gyít. A közös ebéd és némi pihenő után Püspök 
atya tanításával folytatódott a délután. Széles 
bibliai panorámaképet adott arról, hogy a papi 
lét hányféleképpen is árasztja ki Isten gyógyí-
tását. A beavatás szentségei mindenki számára 
közvetítik Isten életét és szeretetét. A gyógyu-
lás szentségeinek feladata eleve a lélek és a test 
életre keltése, megerősítése. A pap, mint pásztor, 
a pap, mint atya, a pap, mint a szabadító Ige hir-
detője, a pap, mint az áldás embere egyaránt Isten 
irgalmát árasztja ki a népre.

AA ffennnntaaartáássttóll aaa mmisssszióóiig
A délután egy közös szentségimádással folyta-
tódott, ahol kértük Jézust, hogy öleljen át min-
ket szeretetével, és Ő maga gyógyítson minket. 
Ezután következett Ann Shields nővér tanítá-
sa, aki a saját élete példáján keresztül mutatta 
meg, hogy a mennyei Atya valóban szeret min-
ket. Egész törékeny lényén átsugárzott ennek 
a szeretetnek a valósága. A vacsora után egy 
újabb buzdítást hallottunk, majd elkezdődött 
a közbenjáró imádság. A kitett Oltáriszentség 
jelenlétében kérhettünk közbenjáró imát. Fel-
emelő érzés volt imát kérni, majd imádkozni 
a paptestvérekért. Én Ann nővérhez kerültem, 
akinek imáját az Úr prófétai szavakkal áldot-
ta meg. Üzenetének szavait próbálom azóta is 
megélni a mindennapi küzdelmek során. Az es-
tét egy kötetlen, baráti együttlét zárta.

Másnap folytatódtak a tanítások. Graham 
Keep atya a saját életének nehézségeit is meg-
osztva, beszélt arról, hogyan lehet Jézus szíve 
szerint élni papi életünkben és szolgálatunk-
ban. Az Úr azt akarja, hogy Vele együtt meg-
keressük az elveszetteket. Plébániáinknak is ez 
a feladata. Arra kaptunk meghívást, hog y eg yház-
községeink ne csak megtartó pasztorációt végezzenek, 
hanem hog y minden plébánia leg yen missziós. Ez pe-
dig akkor lehetséges, ha valóban Jézus lesz az Úr 
a helyi közösségeinkben. Ezzel el is érkeztünk 
a záró tanításhoz, amelyet ismét Peter Herbeck 
tartott. Először röviden bemutatta az Eloldozva 
mószert, aminek segítségével még inkább meg 
tudjuk élni a Krisztusban kapott szabadságun-
kat, majd a világegyházban fellelhető plébániai 
megújulási modellekről beszélt, amelyek már 
komoly gyümölcsöket hoztak. Ezek közül is 
kitűnik a kanadai James Mallon atya Divine 
Renovation (Isteni újjáépítés) című programja, 
amelyet már sok helyen alkalmaznak nagy si-
kerrel. James atya beszédes alcímet adott a mód-
szerről írt könyvének: „From a Maintenance to 
a Missional Parish” – „A puszta fenntartástól a 
missziós plébániáig”. A jól megragadható eszkö-
zök és a gyakorlati példák igazán fellelkesítették 
a hallgatókat.

A lelkigyakorlat rövid tanúságtételekkel zá-
rult, aminek egyik legfontosabb üzenete az 
volt, hogy komoly az igény arra, hogy máskor 
is legyen karizmatikus papi lelkigyakorlat. Re-
mélem, hogy sikerült valamit átadnom abból 
a tűzből és lelkesedésből, ami ezt a két napot 
jellemezte. Kérlek titeket testvérek, hogy imád-
kozzatok értünk, hogy szent papok lehessünk!

A pap, mint pásztor, a pap, mint 
atya, a pap, mint a szabadító Ige 
hirdetője, a pap, mint az áldás 
embere egyaránt Isten irgalmát 
árasztja ki a népre.
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Isten országa nem statikus dolog, hanem moz-
gásban van, tart valamerre, benne valami új 
épül, fejlődik. Az elmúlt nyár is mozgalmasan 
alakult, sok mesélni valóval szolgálhatunk…

Báttoorrsággg éss mmmisssszióó
A fi atalabb korosztálynak (11-15 éveseknek) 
szervezett Tini Lelkes Napokkal indult a sze-
zon. Újdonság, hogy két tábort is szerveztünk, 
az egyiket Őrbottyánban, a másikat Miskolcon. 
Ezeken összesen mintegy hatvanöten vettek 
részt. A „nagy Lelkes” résztvevői közül sokan 
jöttek segítőnek, így adva tovább a Szentlélek 
jelenlétét – amit maguk is megtapasztaltak – a 
következő generációnak.
Lelkes Napok táborból szintén két turnust szer-
veztünk, Vajtán és Kadarkúton. Ezekre össze-

sen idén is kicsivel többen jelentkeztek, mint 
tavaly. Továbbra is tizenöt és huszonöt év kö-
zötti fi atalokat vártunk, s ezen belül is fi gyel-
tük az életkori megoszlást, hiszen a Lelkes 
napok jövőjét az biztosítja, ha folyamatosan 
érkezik utánpótlás az ifj abb korosztályokba. 
Hálát adunk Istennek, hogy ez így is történik: 
az átlagéletkor nem nőtt, a résztvevők fele volt 
legfeljebb tizennyolc éves. Sőt, a tábor szinte 
generációváltáson esett át: száztizenkét résztve-
vő életében először volt Lelkes napokon, Isten idén 
is rengeteg fi atalt szólított meg!

A generációk felnövekedését láthatjuk abban 
is, hogy immár vannak ifj úsági dicsőítő csa-
patok a katolikus karizmatikus megújulásban. 
A kadarkúti táborban egy új ifj úsági dicsőítő 

csapat látta el a dicsőítő szolgálatot: a Menedék 
Közösségből, Bonyhádról érkeztek, Jákovics Vil-
mos vezetésével. Mindkét tábor utolsó napján 
(szombaton) a záró hálaadó dicsőítést a buda-
pesti Fire Band vitte, melyet Pádár István vezet. 
A magyarországi Imádság Háza mozgalomban 
szintén nagy arányban szolgálnak fi atalok, 
vagy fi atalokból álló dicsőítő csapatok. Több 
csapat pályája indul a közösségében végzett di-
csőítő szolgálattal. De arra is láttunk példát, 
hogy egy már létező nagy nevű dicsőítő csapat 
fi atalodik meg, ilyen a szegedi Szabad-on.

Hűséges az Isten, aki idén ismét kiárasztotta 
Szentlelkét mind a két táborban. A sok új em-
ber nyitottan, érdeklődve fogadta, ami elő volt 
készítve számukra. A második táborban külö-

ÚÚttoonn aa ttiizzeeeddikkk 
Leellkkeees NNNaapppookkk ffeeeléé

Ifjúsági szolgálataink növekedése évről évre megfi gyelhető, mind számban, mind érett-
ségeben és lelki tartalomban. Végh Zoltán, az NSZB Ifjúsági Referense most összegzi 
az elmúlt év történéseit, s már előre is tekint az idén nyári, kerek évfordulót is hordozó 
táborok felé.

TTini Leelkkes NNNapook 200177.,,  Őrbbotttyán
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vel. Az akció végeztével a téren lévő nyaraló fi a-
talok felé fordultunk. Általában felajánlottuk 
hogy imádkozunk értük, amit kedves gesztus-
ként szívesen fogadtak. Persze, akinek hosz-
szabb teológiai eszmecserére volt igénye, arra is 
akadt vállalkozó szellemű emberünk. Kegyes 
volt hozzánk az időjárás, no meg a járókelők 
is. Ottlétünk valódi kegyelmi óra volt (mindez 
valóban délután 3 körül volt), sok jó találkozás 
történt, így a délután kellemes emlékként ma-
rad meg a résztvevőkben is.

Moozggaalmmmass őőssz
Ősszel a Lelkes Hétvégét Miskolcon tartottuk. 
A minorita kollégiumban szálltunk meg. Va-
sárnap a hozzá kapcsolódó templomban a vá-
rosi szentmisén vettünk részt. Hálából, hogy 
befogadtak minket, három résztvevőnk tanú-

nösen erőteljes volt a Lélekáradás. Volt egy sza-
badon választható másfél órás műhely (szeminá-
rium), ahol a nyelvek ajándékáról tanítottak, és a 
jelenlévők (húsz-huszonöten) mindnyájan meg-
kapták a nyelveken szólás ajándékát – és a tábor 
közbenjáró imaestjein még legalább ugyaneny-
nyien. Mindkét táborban a „Bátorság és az evan-
gelizáció” témakörét jártuk körül. A csúcspont 
az utolsó este következett, amikor Tobisch Bori 
és Nyuli Gábor szolgált, témájuk: „Evangelizáció 
jelek és csodák kíséretében”. A Szentlélek árhullá-
mát jól érzékelteti, hogy az egyik táborban a záró 
estén minden részvevő elnyugodott a Szentlélek 
ereje alatt, többen már a dicsőítés közben.

Az utolsó napon felutaztunk Budapestre, és a 
táborban betanult fl ashmob-táncot előadtuk a 
Deák téren, mindkét tábor után kb. ötven fő-

ságot tett ezen a misén arról, hogyan lett Jé-
zus az életük része, és milyen változásokat éltek 
meg ennek hatására. A tanítások mellett per-
sze igyekeztünk sokat lazítani és kirándulni. 
A diósgyőri várban bekapcsolódtunk egy vár-
néző sétába több más turistacsoport társaságá-
ban. Az idegenvezető a középkori várkápolna 
akusztikáját a mi csapatunkkal gondolta de-
monstrálni, gondolván, hogy milyen autenti-
kus gregorián hangulata lesz, ha ez a „hittanos 
csoport” itt elénekel egy „vallásos éneket”. El is 
kezdtünk teljes szívből dicsőíteni. Utána a turis-
tacsoportokból néhányan közénk vegyültek, hogy 
beszélgessünk a hitünkről.

Az októberi városmisszión ismét módunkban 
állt előadni a nyári fl ashmob-táncunkat: Bart-
ha Angéla vezetésével Óbuda központját vették 

Lelkeess Naapok 220017..,,  KKaddaarkúúút

Lelkees Héétvéggge 200188 feebrruááárjábban BBudappeesteen

Hűséges az Isten, 
aki idén ismét 
kiárasztotta Szentlelkét 
mind a két táborban.
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birtokba a fi atalok. Egy szociális testvér ötlete 
nyomán a Szentlélek téren a következő tábla fo-
gadta a járókelőket: „Adj teret a Szentléleknek!” 
És ha valaki esetleg nem ismerte volna azt a sze-
mélyt, akiről a Szentlélek teret elnevezték, ak-
kor a fi atalok szívesen bemutatták Őt. Voltak 
persze sietősebb utasok is, ők az e célra tervezett 
szórólapunkról tájékozódhattak.

A 2017-es városmisszió új ifj úsági programja 
volt a „Szólj be a papnak” elnevezésű talk-show. 
Ezt Debrecenben már egy ideje rendszeresen 
megszervezik – és most már Budapesten is! Az 
ötven-száz fős nézőközönség elé kiül egy pap 
meg egy lelkész, hogy fogadja a nézőközönség 
kérdéseit. Mindez szándékosan olyan helyszínen 
történik, ahol az emberek általában sörrel a ke-
zükben szoktak tartózkodni. Így olyan emberek 
is kérdezhetnek, „beszólhatnak” papoknak, 
akik egyébként csak távolról, gyanakodva mé-
regetnék az Egyházat. Katolikus részről Ho-
dász András atya volt az első válaszadó. A ké-
sőbbiek során a „Szólj be a papnak” rendszeres, 
havi programmá vált, az alkalmaknak egy-egy 
konkrét témát adtunk, a felkért válaszadók so-
rában pedig ott van Michels Antal  atya,  Kiss 
Didák  ferences testvér, és idén februártól 
már Fábry Kornél atya is.

Aki egyszer részt vett Márk dráma előadásán, 
az nem fogja elfelejteni. Egy tehetséges keresz-
tény színész, Benedek Zalán vezetésével tizenöt 
„Lelkes fi atal” – színjátszó háttér nélkül – be-
tanult egy másfél órás darabot. A cselekmény: 
Márk evangéliuma. A darab a szellősen rakott 
széksorok között játszódik, hogy a nézők minél 
inkább a történet részesének érezhessék magu-
kat. Az autentikus párbeszédek és ötletes szín-
játszó technikák által drámai erővel elevenedik 
meg a harc az igazság és a hazugság között. Ez 
egy megrázó és nagyon erőteljes megjelenítése 
Jézus szolgálatának és feltámadásának. Először 
a 2016-os Lelkes Napokon adta elő tizenöt 
résztvevő, majd a 2017-es Városmissziós Na-
pokra is betanulta egy csapat, végül a város-
misszión kívül is újra felkérték őket a darab 
bemutatására.

Novemberben az országos karizmatikus talál-
kozón sok fi atallal lehetett találkozni - szol-
gálat közben. Volt párhuzamos tiniprogram 
10-15 éveseknek Pádár Tamás vezetésével, va-
lamint gyerekprogram 10 év alattiak számára 
Ladó Adrienn szolgálatával. Ezek nem egysze-
rű „gyerekmegőrzők” voltak: a szervezőknek 
gondjuk volt arra, hogy komoly spirituális 

tartalmuk is legyen, természetesen a résztve-
vők szintjén. Mintegy negyven tinivel és hat-
van-hetven kisebb gyerekkel ez nem is volt kis 
feladat, de önkénteseink hősiesen helytálltak. 
Fiatalok szolgálnak fi atalok felé, így száll to-
vább a karizmatikus megújulás öröksége gene-
rációról generációra.

Új éévv, új rremményyeeek
Mindnyájan kíváncsian várjuk, mit hoz 2018-
as év. Ősszel és télen népes Szentlélek-szemi-
náriumokat láttunk, fi ataloknak és időseknek 
egyaránt. Az Egyház ebben az évben a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusra való készü-
let keretében a plébániákon keresztül végzett 
misszióra fókuszál, itt sok alkalom adódhat a 
Szentlélek erejével szolgálni. Isten országa tart 
valamerre, új ajtók nyílnak, új dolgokba fek-
tetjük energiáinkat. Egyes programjainknak 
elérkezett a befejező alkalmuk, ilyenek a Lelkes 
Hétfők és a Lelkes Bál. Így lesz hely új kihívá-
soknak, Isten még nagyobb műveinek.

Most csak egy a tervek közül: elkezdtük a szol-
gálatot a tíz év alattiak felé is, s ezt a vonalat 
szeretnénk megerősíteni, lehet, hogy idén nyá-
ron már lesz Mini Lelkes Napok is… Tini Lel-
kes Napok már biztosan lesz, két kis táborhely 
helyett egy igen nagy befogadóképességű hely-
színen (Tahi, június 28. - július 1.).

Még visszatekintve az év elejére, februárban 
Lelkes Hétvégét tartottunk Budapesten, ame-
lyen végig Hodász András atya tanított. Célunk 
az volt, hogy alaposan elmélyedjünk a hitünk 
alapjait fi rtató kérdésekben, ahogy az Ige is 
buzdít minket: „Mindenkor leg yetek készen arra, 
hog y válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek 
lévő reménység okát kérdezi tőletek” (1Pt 3,15). Ko-
moly téma volt, sok tanítással, egyetemi szintű 
előadássorozat két napban. Nem a legkönnyeb-
ben emészthető menü, de akiknek már voltak 
nehéz beszélgetései nem hívőkkel, azoknak ez 
túlélő táplálék volt. A korábbi Lelkes Hétvégés 
rekordokat jóval megdöntve hetvenöt résztvevő 
jött el! Elmét-szívet egyaránt megmozgattunk. 
A Fire Band dicsőített, a közbenjáró imaesten 
pedig kiáradt a Szentlélek, kevés szem maradt 
szárazon.

Márciusban ismét elindul a Lelkes Tréning nevű 
kurzus-sorozat. Isten új munkásokat hív el az 
aratásba, új vezetőket a következő generáció 
számára, új harcosokat a következő korszakra. 
A Lelkes tréning egy tanítványság-iskola, mely-
nek során a fi atalok felkészülhetnek az „evan-

gelizáló tanítvány” életformájára  lelki-szelle-
mi szinten, gazdagodhatnak az ismeretekben, 
tapasztalatot szerezhetnek a gyakorlatban. 
Mindez hasonlít a 2014 és ’16 között meg-
rendezett Lelkes Tréningre, annak egy átdol-
gozott változata. Egyhétvégés kurzusok soro-
zata gyakorlatokkal tarkítva, személyes mentor 
kíséretével. Reményeink szerint a folyamaton 
végighaladó fi atalok számos helyzetben tudnak 
majd a Szentlélek erejével szolgálni, s közelebb 
kerülnek ahhoz, hogy betöltsék küldetésüket. 
Reméljük, hogy életüket látva mások is kedvet 
kapnak majd Jézus követésére.

2018. a Lelkes Napok számára hoz jelentős 
évfordulót: ez lesz a tizedik táborunk, ugyan-
is 2009. óta minden évben megrendeztük. 
Most is két tábor lesz: Vajtán július 9. és 14., 
Kadarkúton július 29. és augusztus 3. között. A 
jubileumi témánk pedig a tábor – és az egész 
Megújulás – névadójára és lényegére mutat: 
„Szentlélek és karizmák”! Szükséges a Szent-
lélek által újonnan születnünk, és szükséges 
vágynunk a Lélek ajándékaira. A Római levél 
szerint, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a ha-
lottak közül, életre kelti halandó testünket is a 
bennünk lakó Lelke által (vö. Róm 8,11). A tábor 
mottója ennek megfelelően: „Életre hívsz”. Az 
elmúlt tíz évben a Szentlélek újra és újra leszállt, 
hogy életre szólítson. Ez idő alatt nagyon sok 
jóval áldott meg az Úr, és bizonyára nagyon 
sok mindet tartogat még a számunkra. Hála-
adással kérjük Istent, hogy vonuljon be, mint 
a Dicsőség Királya a következő tíz évünkbe is! 
Töltse be a Szentlélek még teljesebben a szolgá-
latunkat, hadd hallják meg még többen Isten 
Lelkének életre hívó szavát!

Az elmúlt tíz évben a 
Szentlélek újra és újra 
leszállt, hogy életre 
szólítson. 
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AAz egyetllen TeTestett a Lélek ááltal adoott eggysééggbenn felééppítő sokfféle kaarizzma témáájaa körüll gyűl-
ttek összee immmároon negyeddik alkalommmal az ésszakkkeeleti réggió közzössségei 2018.. februuár 
10-én MMiskolccon, a Mindsszzent Karrizmaa Köözössség szszeervezéséében. AA ttalálkozónaak idén is a 
Vörösmaarty MMiháály Katoliikkus Áltaalánoss Iskkola aadottt helyet. AA létszzámm és a lellkessedés mmég a 
ttavalyi iggen mmagaas szintett is fölülmmúltaa… SSiegeel Ammarilla beeszámmollója.

Egri, Váci, Debreceni és Nyíregyházi Egyház-
megyéből, valamint a Görögkatolikus Metro-
póliából. Nagy erőt adott minden résztvevő-
nek, hogy számos pap, szerzetes és kispap volt 
közöttünk. Utóbbiak az egri szemináriumből 
érkeztek. Mint a korábbi alkalmakkor, ezúttal 
is Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei vol-
tak a találkozó fő lelki támaszai. Különös öröm 
volt, hogy idén a határon túlról, a Felvidékről 
negyvenöt főt fogadhattak a rendezők, és hogy 
a közeli Partiumból is érkeztek testvérek. Ez a 
több mint négyszáz fős lelki együttlét olyan 
volt, mint egy nagy családi találkozó.

Az idei év témájának kiválasztásával – „Utak 
és karizmák” – az volt a célunk, hogy felhívjuk 
a fi gyelmet keresztény közösségeink sokszínű-
ségére, a Szentlélektől kapott ajándékok és ka- 

    

Köözzöössééégeekk  IIVV. RReeggiionnááliis 
Kaarizzmaatiikkuus TTTaláálkkkozzóójaa

előtt. Volt gyónási lehetőség és hangsúlyos sze-
repet kapott a közbenjáró imaszolgálat. A talál-
kozó ideje alatt gyermekfelügyelet működött 
szakképzett óvónő részvételével.

A találkozó immár negyedik éve Észak-Ma-
gyarország egyik legmeghatározóbb keresztény 
közösségi rendezvénye. Mindezt jelzi, hogy 
előzetesen 383 fő regisztrált, s napközben eh-
hez még 30 fő érkezett. A reggeltől egészen 
estig tartó együttléten felnőtt és ifj úsági közös-
ségek, valamint imacsoportok vettek részt az 

AA réssztvvevvők lééétszáámaa mminndeen eddigiitt meghaaladdott

A találkozó előkészületei imádságban kezdőd-
tek. A Mindszent Karizmán belül folyamato-
san működő nyolc fős közbenjáró csapatban 
kezdődtek már jó előre a böjtök és imák. A ta-
lálkozó előtt három héttel azonban létrejött egy 
húsz fős kibővített ima-böjt szolgálat. Buzgón 
kérték Istent a találkozó résztvevőiért és szolgá-
lóiért, hogy a létrejövő mű megdicsőítse majd 
az Örök Atyát. A találkozó alatt is folyamatos 
volt az imádság. A szentségimádás kezdetéig a 
résztvevők betérhettek az iskola kápolnájába 
és imádkozhattak a kihelyezett Oltáriszentség 
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les Laici című enciklikából: „Akár rendkívüliek 
és hatalmasok, akár egyszerűek és hétköznapiak 
a karizmák, a Szentlélek ajándékai, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül az egyházi közösség 
hasznára, az Egyház épülésére és az emberiség ja-
vára, a világ szükségleteire adott válaszként van-
nak rendelve. Napjainkban is megnyilvánulnak 
a különböző karizmák termékeny módon a hívő 
férfi ak és nők között.”
Ebéd után került sor a tíz meghívott előadó 
műhely-foglalkozásaira, ahol bemutatták kö-
zösségüket, azok ajándékait, karizmáit, lel-
kiségét, misszióját. Lássuk hát a témákat és a 
tanítókat:

Szentlélek és karizmák: Kunszabó Panni és 

Fontosnak tartjuk, 
hogy összegyűjtsük 
a közösségeket, hogy 
megismerjük egymást 
és tanulhassunk 
egymástól

rizmák megismerésének fontosságára, melyet a 
különböző lelkiségek, mozgalmak, csoportok 
kaptak. Fontosnak tartjuk, hogy összegyűjtsük 
a közösségeket, hogy megismerjük egymást és 
tanulhassunk egymástól, így nyerve ösztön-
zést saját karizmáink felfedezéséhez, haszná-
latához. A kapcsolatok erősödésével növekszik 
az egység is a Szentlélekben, amely az Egyház 
szolgálatának alapvető feltétele.
A fő előadó Tobisch Bori és Nyuli Gábor volt, 
a Cor et Lumen Christi magyarországi közös-
ségének vezetői. Összeszedetten és nagyon 
gyakorlatiasan mutatták be a karizmák, a lel-
ki adományok témáját, beszéltek a misszióban 
betöltött nélkülözhetetlen szerepükről és hasz-
nálatukról is. 

Idézték Szent II. János Pál pápát is a Christifi de-

Kunszabó Zoltán;  Karizmák és ajándékok a 
papi és szerzetesi hivatásban: Pehm Gilbert An-
tal testvér; A család ajándéka: Csiszér László;  
Karizmák és ajándékok a Ferences lelkiségben: 
Pehm Ernő Ferenc testvér; A Fokoláre mozga-
lom és ajándékai: Balogh Gyula atya; A Keresz-
tény Élet Közössége: Gyárfás Katalin; Az Élet a 
Lélekben Szeminárium és ajándékai: Czopf Éva 
Klára nővér; A rózsafüzér és a Szűzanya-tiszte-
let ajándékai: Maksó Péter atya; A Páli Szent 
Vince Szeretetszolgálat és ajándékai: dr. Nagy 
Katalin; A Neokatekumenális út és ajándékai: 
Skublics Máté atya és Pákozdi Lóránd

A találkozót szentmise zárta, amelyet Liga Kon-
rád újmisés atya mutatott be. A liturgia után 
tanúságtételek hangzottak el, majd Csiszér 
László és dicsőítő csapata az Úr dicsőségére 

igazi örömzenélésbe kezdett, melynek hatására 
az atyák is táncra perdültek! A sok résztvevő és 
a szervező Mindszent Karizma Közösség hála-
adásként egy szívvel, egy lélekkel zengte Isten-
nek a Hillsong „Meghívtál, hogy vízre lépjek” 
kezdetű  dalát.
A nap végén a jelenlévő közösségek tagjai sok 
új információval és gyakorlati tanáccsal ellátva, 
gazdag lelki táplálékkal megerősítve térhettek 
haza. A találkozón Kunszabó Zoltán, a Nemze-
ti Szolgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy 
a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 
idei Országos találkozójára Miskolcon kerül sor, 
2018. október 27-én, a Generali Arénában, ami-
re minden érdeklődőt, és a különféle lelkiségi 
mozgalmak tagjait is szeretettel várják. 

„„Abbbbaan aaz iddőőbben meegssszabbaadul 
néppeedd, mmmindd, aakii bbbe vvannn írvvaa a 
könnyyvvbe. Akkikk aa ffööld ppoorrábaan 
alszzaannak,, azzokk köözzzül sookkan 
ffelttámmadnnakk, nnémmelyyekk öröök 
életrre,, mááásookk ggyyalláázaatrraa, örrökk 
kárrhozzatrrra. Akkkoor r az érrttenii 
ttuddóók ragggyoognnii ffogggnaak,, minntt aa 
ffénnyllőő éggbolt, ss aakkiik igaazzsággra 
ttanníttotttakkk sookkaakaatt,, tüündddököölneek 
öröökkköön--ööröökkkké,, mmmikkénntt a ccssillla-
ggokk.”” ((Dánn 12,,1b-33.)

AA Hiszeekeggy kközös ééénekléése aa szzenttmiissén Csiszérr LLászló vvezzetéssével

A találkozó immár negye-
dik éve Észak-Magyarország 
egyik legmeghatározóbb 
keresztény közösségi 
rendezvénye.
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„Aztán visszatérek és újra fölverem Dávidnak bedőlt sátrát. Roncsait helyrehozom 
és a sátrat felállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, minden nép, mely hívja 
nevemet.” (Apcsel 15,16-17a.) Így hangzik az a prófétikus igei mottó, amelyet az immáron 
negyedik alkalommal létrejövő országos Imádság Háza Konferencia szervezői választot-
tak. A tavasz legnagyobb karizmatikus rendezvényét, amelyre az imamozgalom katolikus 
és protestáns tagjait is szeretettel várják, 2018. április 28. és 30. között tartják meg, stíl-
szerűen a pécsi Expó Center sátrában. Íme, a főszervező Flach Ferenc beharangozója:

Pécs, a helyi Imádság Háza szervezésében, vá-
rosunk Expo Centerében.

Az eddigi konferenciák szervező teamjével 
való előkészületi imádság során kaptuk a ké-
pet egy sátorról, amely prófétikusan vezetett 
bennünket a helyszín kiválasztásához. Ezt kö-
vetően sorban hozta az Úr elénk a rendezvény 
mottóját és fő mondanivalóját, mely a „Dávidi 
Szív” titkait tárja majd fel. További imádsá-
gaink során egy újabb képet kaptunk, ahol 
azt láttuk, hogy Európa felett – különösen az 
elmúlt évszázad során – hatalmas sötét szelle-
mi burok alakult ki. Majd egy újabb képben 
vált világossá, hogy ezt Isten milyen módon 
szeretné szétoszlatni. Ez pedig egy olyan nem-
zedék, amely a szüntelenül az imádás és dicsőítés 
áldozatát viszi Isten elé, felépítve a dicsőítő szívű 
emberek védelmező sátrát.

Fő előadónk, Wes Hall Stuttgartból érkezik 
közénk, hogy előadásaival, imaszolgálatával 
átadja számunkra Isten üzenetét. Wes angol 
származású, és az elmúlt közel tizenöt évben 
vezetőségi tagként szolgált a Kansas City-ben 
működő Imádság Házában, ahol szolgálata 
nyomán a 2000-es évek végén nagy ébredés 
tört ki a fi atalok körében. Két évvel ezelőtt 
családjával Európába költözött, mert szeretne 
részese lenni annak a megújulási folyamatnak, 
amit Isten kontinensünkön kezdett el.

A konferencia előadói között köszönthetjük 
majd Pavol Strežo testvérünket Szlovákiából 
aki – katolikus közösségvezetőként – felfedez-
te a kiengesztelődés erejét, amely városukban 
az élet különböző területeire kiterjedő ébredést 
eredményezett az elmúlt években. Az előadók 
között találkozhatunk majd magyar testvérek-

kel is, akik inspiráló üzeneteikkel szolgálnak 
majd felénk.

További különlegessége lesz a rendezvénynek, 
hogy a főszínpadi program mellett lesznek 
szekciótermi, képzési jellegű előadások is, ame-
lyek az Imádság Háza szolgálat további elmé-
lyítésében segítenek majd bennünket.

A három napot teljes egészében beborítja majd 
az imádás légköre, azon a módon is, hogy a 
napi programot követően esténként be lehet kap-
csolódni a Pécsi Imádság Házában zajló vir-
rasztásba, egészen a másnapi kezdésig. Az Expo 
Centerben pedig lehetőség lesz bekapcsolódni 
a konferencia háttérimáját biztosító szolgálatba 
– akár zenés, akár „prózai” formában - két erre 
a célra berendezett teremben.

Készülünk arra is, hogy a gyermekekkel érke-
zőket is segítsük egy erre a feladatra készülő 
csoport szolgálatával. (16 év alatt a regisztrá-
ció ingyenes.) Minden további részlet a konfe-
rencia honlapján érhető el: www.ihk2018.com 
(előzetes regisztráció szükséges). Nagy szeretet-
tel várunk Benneteket!

Éppüüüljööön ffeell DDDávviidd ssáátrra 
EEuuróópaa feeeleett

Immáddsággg HHáázzaa 
Koonfeereeencciaa PPééccseetttt

Azzal a céllal vetettük bele magunkat az idei 
találkozó szervezésébe, hogy a konferencia ál-
tal egyre gazdagabb, gyümölcsözőbb lehessen 
majd az Istennel való kapcsolatunk, így kör-
nyezetünk is meríthessen ebből a TŰZ-ből, s 
így valósulhasson meg Isten Országa a földön 
is. Azt tapasztaljuk, hogy az imádság kultúrá-
jának előmozdítása nélkül egyszerűen nem fog-
hatjuk fel, hogy az Ő Országának vagyunk az 
állampolgárai, és hogy ennek megfelelően kellene 
gondolkodnunk életünk minden részéről. A sze-
mélyes és közösségi ima új dimenziókba vezeti 
tekintetünket, megnyit olyan ajtókat, melyek 
csak szellemi síkon vállnak láthatóvá. Az Is-
ten Lelkében való időzés által, az Ő szépségét 
csodálva ráébredhetünk arra, hogy mi az iga-
zi elhívásunk személyes életünkben. Szívünk 
érzékennyé válik környezetünk szükségleteire, 
rákapcsolódhatunk Isten vágyainak, terveinek 
hullámhosszára, amelyekkel városunkat, orszá-
gunkat és az egész világot meg akarja áldani.

Számomra a legcsodálatosabb dolog, ami az 
Imádság házában történhet, hogy már most 
– igaz, töredékesen – megízlelhetem az örök-
kévalóság boldogító élményét. Ez hatalmas 
örömmel, bátorítással szolgálja, hajtja előre 
életemet az Ő Országáért. Az Imádság Háza 
Konferencia ebbe a valóságba segít bepillantani 
azáltal is, hogy nem csak egy napig tart, hanem 
a közel három nap alatt folyamatosan megmara-
dunk a dicsőítés és az imádás légkörében. Ennek 
fényében a napi programot is úgy alakítjuk, 
hogy még a szünetekben is dicsőítés szálljon fel 
a mennyei trónszékhez.

Az idei konferencia több szempontból lesz kü-
lönleges. Míg az eddigi három alkalomnak 
Budapest és környéke adott helyet, addig idén 

WWess HHaall, aaa koonffeereennccia főeelőaddójaa
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Nekünk Ágoston atya volt, az Emmánuel Kö-
zösség tagjainak Guszti atya, testvérének – aki 
évtizedekig segítette őt munkájában -, és régi 
barátainak Guszti. Egy szelíd, komoly, derűs 
ember, egy késői hivatás, egy vonzó pap. 2015-
ben az egyházmegyei regionális karizmatikus 
találkozónkon ő volt az egyik előadó. Tanítását 
feltettük a honlapunkra is, amit máig három 
és fél ezren néztek meg. Az egyik hozzászóló 
ezt írta: „Fiatalon ismerhettem meg ‚Gusztit’, 
csodálatos ember és barát volt papsága előtt is. 
Emiatt volt különlegesen megható számomra ez 
a felvétel.”
 Ha találkoztunk vele, először mindig ránk 
mosolygott – és engem már ezzel megnyert 
magának. Komoly és derűs – látszólag egy-
másnak ellentmondó fogalmak, rá mégis igaz 
volt mindkettő. Nem vicceskedett és nem ko-
molykodott, nem voltak főnöki allűrjei és nem 
élt hatásvadász eszközökkel – mégis oda kellett 
rá fi gyelni, ha mondott valamit. 
 44 éves korában jelentkezett a szeminá-
riumba, 48 évesen szentelték pappá. Egy elő-
adásában elmesélte, hogy 37 évesen elment egy 
pszichológus pap ismerőséhez, aki alaposan ki-
kérdezte, elkészítette személyiségrajzát, aztán 
felállította a diagnózist: neked az egyházban 
a helyed! Ő pedig azon gondolkodott, hogy 
akkor talán el kellene mennie az Új Emberhez 
újságírónak, vagy valahová sekrestyésnek… 
 Isten azonban ennél sokkal többet gondolt 
róla! 
 „A hetvenes években, negyvenegynehány 
évesen barátaimmal munka után rendszere-
sen összejárva, imádkozva azt tervezgettük, 
hogy egy szerzetesi életközösséget hozunk lét-
re. Imádkoztunk, lelkigyakorlatokra jártunk. 
Kiosztottuk egymás között a feladatokat, en-
gem a kántori szolgálattal bíztak meg, így zon-
gora-tanulmányokat folytattam két éven át, 
és Szegedre jártam kántorképzőbe. 1982-ben 
Zsámbékra érkeztünk lelkigyakorlatra, mely 
egy premontrei atya miséjével kezdődött, aki 
a szentmise közben sok hibát ejtett. Miközben 

ezen méltatlankodtam magamban, halk férfi  
bariton hang szólított meg a szívemben: „Jöjj, 
és csináld te!”
 A következő reggelre szilárd elhatározássá 
érett bennem, hogy pap leszek. 1982-től négy 
boldog évet töltöttem a székesfehérvári sze-
mináriumban.1986-ban Szakos Gyula székes-
fehérvári megyéspüspök úr szentelt pappá.” 
(Megújulás a Szentlélekben, MKKM újság 
2015./ I-II. szám.)
 Ágoston atya hűséges volt hivatásához és 
a körülötte lévő emberekhez is – és türelmes. 
Régi szolgálati helyeire is visszajárt, amíg te-
hette. Így Székesfehérvárra is, ahol az ottani 
karizmatikus közösségek közös miséjét vezet-
te. Az év végi gyógyító misékre mi is hivata-
losak voltunk éveken keresztül. Itt szokásban 
volt, hogy a templom bejáratához egy asztal-
ra kitettek egy nagyalakú spirálfüzetet, amibe 
mindenki beleírhatta miseszándékát. A hívek 
szorgalmasan éltek is a lehetőséggel, teltek az 
oldalak… Ágoston atya pedig a szentmise kez-
detén türelmesen – hosszú perceken keresztül -, 
felolvasta az összes nevet és imaszándékot. Első 
alkalommal magamban értetlenkedtem: miért 
nem mondja egyszerűen, hogy most minden 
imaszándékot ide helyezünk az oltárra a füzet-
tel, és aztán folytathatnánk tovább? De neki 
volt igaza. Így mindenki hallhatta, hogy az ő 
szándékai, vágyai is oda lettek helyezve Isten 
elé, láthatta és érthette, hogy a misét bemutató 
papnak ő is fontos és rá is fi gyelnek…
 Olykor ilyen „apróságokon” múlik egy jó 
hivatás. 
 Az is igaz, hogy Ágoston atya türelme ki-
munkált, szokássá érett jellemvonás volt. Mint 
egyszer mesélte, amikor majd ötven éves káp-
lánként el kellett viselnie nála fi atalabb és/vagy 
értetlenebb emberek „okoskodásait” és „főnö-
kösködéseit”, bizony volt olyan pillanat, ami-
kor komolyan elgondolkodott, jól döntött-e. 
Mi már tudhatjuk – jól döntött! Isten próbára 
tette őt is, megvizsgálta, mint aranyat a kohó-
ban, és méltónak találta a bizalomra – ezért 

sok embert, sok közösséget bízott, bízhatott rá. 
Ágoston atya pedig kitartott mindvégig.
 Ennek a nagyszerű embernek az élete pa-
píron néhány sorba belefér: „A székesfehérvári 
püspök az egyházmegye papsága és a rokon-
ság nevében is tudatja, hogy Ullrich Ágoston 
címzetes esperes, plébános életének 80., pappá 
szentelésének 32. évében, 2017. november 15-
én elhunyt az Úrban. 
 Ullrich Ágoston 1938. február 5-én szüle-
tett Budapesten, 1986. június 24-én szentelték 
pappá Székesfehérváron. Papi szolgálatát káp-
lánként kezdte a székesfehérvár-vasútvidéki 
plébánián 1986–92 között. Plébánosi kineve-
zést kapott Sárosdra 1992–94 között, Tata-
bánya-Felsőgallára 1994–2000 között, majd 
plébánosként szolgált Csepel-Királyerdőn 
2000-től haláláig. Címzetes esperesi címmel 
1997-ben tüntették ki.” (Magyar Kurír)
 Az Élet Könyvében azonban hosszú oldalak 
szólnak róla, mert Isten beírta őt oda mind-
örökre: „Jól van, derék és hű szolga! A kicsiben hű 
voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe.” 
(Mt 25,21)

PPaapppjjjaaaaiinnnnkk

SSiippoooss GGGGyyyullaa

Kommoolly ésss deerűűss ééss fellejttthetteetlen
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Ann nővér nemzetközileg ismert igehirdető, 
a Servants of God’s Love (Isten Szeretetének 
Szolgái) karizmatikus szerzetes közösség tagja, 
amelynek székhelye a Michigan állambeli Ann 
Arbor városában található.
 Ann Shields nővér könyve azoknak szól, 
akik mélyebb istenkapcsolatra vágynak, akik 
készek őszinte tekintettel saját szívükbe nézni 
és felismerni: valami még hiányzik az életük-
ből. Ez a Talitha Kum Keresztény Alapítvány 
gondozásában megjelent írás elkísér bennünket 
a mélyebb megtérés útján.
 Az évközi idő 34 vasárnapjának – a Szent 
Máté evangéliumából származó – igehelyeihez 
kapcsolódó elmélkedések által a szerző rámutat 
az Egyházat két évezreden át megtartó igazsá-
gokra: az ember istengyermeki méltósága, Is-
ten teremtő terve, a bűnbocsánat valósága, va-
lamint az örök élet horizontja ma is a remény 
és a hit forrása. 
 Az önhittség és a büszkeség, vélt vagy va-
lós sikereink és titulusaink, a jól végzett mun-
kánk, valamint saját akaratunk előtérbe helye-

zése akadályt jelenthetnek abban, hogy azok 
lehessünk, akik igazán vagyunk. Isten Igéje 
világosságot gyújt bennünk és legyőzi ezeket 
az akadályokat.
 A nővér elmélkedéseit olvasva egyre mé-
lyebben személyes tapasztalattá válik, hogy a 
Szentírás hasábjain egy valóságosan dobogó 
Szívvel találkozunk, mert az Igében maga Is-
ten szól hozzánk, akinek hatalmában áll szét-
választani az ízeket és a velőket, és aki elvezet 
bennünket a mélyebb megtérésre. Isten Igéje 
megnyugtat, bátorít, vigasztal, megerősít az 

Könyvespolcra

AAAnnnnn SShhhiieelldds SGGGLL: 

Laacczzkkkóó IIssttvvváánn atttyya

igazság útján, táplál, fegyelmez, tanít, gyógyít 
és irányít, az Ige megváltoztatja életünket és se-
gít célba érnünk.  
 Ann nővér elmélkedései a ma emberéhez 
szólnak: egyszerűek, rövidek, könnyen érthe-
tőek és mélyek. Elmélkedésről elmélkedésre 
haladva egyre jobban tudatosul az olvasóban, 
hogy az életszentség nem kivételes személyek-
nek fenntartott lehetőség, hanem minden em-
ber igazi hivatása. Ann nővér elmélkedései 
nemcsak hívnak, hanem valósággal vonzanak 
a mélyebb megtérésre. 
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Az országos találkozó utáni napon, 2017. november 12-én, vasárnap képzési napot 
tartottunk amerikai vendégeinkkel a budapesti Szent Margit Gimnáziumban. A tanítá-
sok vezérfonala a jézusi életstílus volt. Hálásak vagyunk Istennek és a tanítóknak ezért 
a lehetőségért, hiszen nagy erővel éltük át az Úr jelenlétét, különösen a dinamikus di-
csőítésekben, amikor ritkán látott kirobbanó lelkesedéssel, egy szívvel dicsérte az Urat 
a mintegy százhúsz résztvevő. A Peter Herbeck által vezetett záró Szentlélek-hívás 
során igazán átélhettük, hogy az Úr újból felkent minket, mindazon feladataink be-
töltésére, amire Isten közösen elhívott bennünket. Az elhangzott tanításokat rövidítve 
közöljük. Külön köszönet a tolmácsolásért Péri Zsuzsinak, Tobisch Mártának és Péri 
Mártonnak, akiknek helyszíni fordítását a cikkhez felhasználtuk.

szeretnénk vizsgálni mindegyiket ezek közül. 
Az első megvalósulását imának nevezzük, a 
másodikét közösségnek, a harmadikét pedig 
missziónak.”

Jézusi életstílus: 
a tanítványok közös küldetése

AA ttanníítvááányy iimmáádddsáágaaa 
Ann Shields nővér
„Az első témáról fogok beszélni. A ti és az 
én imaéletemről fogok beszélni. Ha az ima-
életünk, a mi communiónk (közösségünk) 
Krisztussal és az Atyával nincs rendben, akkor 
nem tudjuk továbbadni másoknak, amivel mi 
magunk sem rendelkezünk. Az imaéletetek a 
legfontosabb dolog, amivel foglalkoztok min-

den nap. Annak kell lennie. Ha nincs oxigé-
netek, akkor meghaltok. Jézus az életünk és a 
világosságunk, és nem csak valaki, akiről tu-
domásul vesszük, hogy létezik, hanem Ő ve-
lem és bennem lakozik. Most lehet, hogy azt 
mondod, hogy „Ezt tudom.” Az a kérdésem 
ma hozzád, hogy mennyire fontos számodra az 
Istennel való kapcsolatod a mindennapi életed-
ben? Mennyi időt töltesz Istennel minden nap? 
Remélem, hogy most mindenki megválaszolja 
magában ezt a kérdést. Mennyi időt adsz min-
den nap Istennek? Mint vezetőnek ez alapvető 
fontosságú, hogy megadd Istennek azt az időt, 
amit ő kér tőled minden nap. [...]
 Isten az Atyám, őt szeretem teljes szívem-
ből, az Apukám, és szeretek az Édesapámmal 
időzni, az Édesapámmal, aki az életet adta ne-
kem, aki ebbe a világba hozott engem. Igen, 
együttműködésben a földi édesapámmal, de ő 
a mennyei Édesapám, aki életet adott nekem. 
Név szerint ismer engem, tudja, hogy hány haj-
szálam van (vö. Mt 10,30). Én nem tudom, de 
Ő tudja. Mélyen ismer engem, jobban ismer, 
mint én saját magamat, és azért jön, hogy éle-
tet adjon nekem önmagában. Milyen gyakran 
köszönöm meg neki ezt az életet, amit adott 
nekem? Milyen gyakran? Valódi apa Ő az én 
számomra? 
 Van egy atyátok, aki az élet minden körül-
ményében veletek van. Ő a te Atyád, nem csak 
a világ atyja, hanem a te Atyád. Minden szük-
ségletedet tudja. Azt akarja látni, hogy növek-
szel, és egyre érettebbé válsz. Megengedi, hogy 
kereszteket hordozz, azért, mert ezek érettségre 
tudnak vezetni minket. Nagy szenvedésből nagy 
bölcsesség származhat, és egy újfajta látás, képes-
ség arra, hogy az ember meglássa, hogy milyen az 
Isten. 
 Egy egész tanítást tarthatnék az apámról, 
de ettől most eltekintek. Ő sokféle módon tö-
rődött velem. Önbizalmat adott nekem, védel-
mezett, amikor arra volt szükség, néha előre 

Hároomm irrránnyy eeggyyeensúúllya 
Peter Herbeck
„Ma arról szeretnénk beszélni, hogy miként 
éljük meg a prófétai életmódot, mint vezetők. 
Tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy prófétai 
életmód, életstílus? [...] Nagyon egyszerű mó-
don a prófétai életmód abban áll, hogy követjük 
Jézust: megtesszük, amit ő megtett, azt szeretjük, 
amit ő szeretett, azt mondjuk, amit ő mondott. A 
vezető elsősorban követő. Egy nagy vezető Jézus 
nagy követője. A vezető megéli a jézusi életet. 
Nem technikákról van szó, stratégiákról, ha-
nem egyszerűen arról, hogy éljük a krisztusi 
életet. [...] Szeretnék mutatni nektek egy ábrát, 
ami az alapja mindannak, amiről ma szó lesz. 
 Ez az ábra egy kis segítség, mert a Szent-
lélek be akar vezetni minket Jézus három nagy 
szeretetébe. Jézus első nagy szeretete az Atya felé 
irányult, nagyon sok időt töltött azzal, hogy 
felfelé nézett, hogy imádkozott. A második 
nagy szeretete annak a közösségnek szólt, ame-
lyet felépített, az apostoloknak, a Szűzanyának, 
ez a „BE”, a közösség. A harmadik nagy szere-
tete az elveszettek felé irányult. Azért jött, hogy 
megkeresse és megmentse az elveszetteket (vö. 
Lk 19,10). Tehát a krisztusi élet, amit a Szentlé-
lek bennünk is ki akar munkálni, az egy olyan 
életmód, amely Jézus három nagy szeretetére 
épül. Az egészséges élet titka a mi életünkben is 
az, hogy megéljük ezt a három nagy szeretetet, és 
hogy egyensúlyban tartsuk ezeket. […] Ma meg 
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lökött, hogy megtegyem azokat a dolgokat, 
amikről azt gondoltam, hogy képtelen va-
gyok rájuk, és kiderült, hogy mégiscsak képes 
voltam. Nagy áldás volt számomra, hogy jó 
édesapám volt. Nagyon sok embernek, akik-
kel szolgálok, akikkel dolgozom, nem volt jó 
apjuk, nekik nehezebb megbízni Istenben, aki 
a mi Atyánk. Ezt megértem, de azt akarom 
mondani neked, hogy Isten, a te Atyád, aki a 
mennyben van, törődni akar veled ebben a pil-
lanatban. 
 Bárhol is tartasz az életedben, akármilye-
nek is az életkörülményeid, Isten a te Atyád, az 
„Abba”, Apuka, ő törődni akar veled, gondos-
kodni akar rólad. Soha nem vagyunk túl idősek 
ahhoz, hogy szükségünk legyen egy édesapára. 
Szükségünk van egy édesapára. Isten, a mi 
Atyánk az, aki velünk van az Ő Szentlelkének 
az erejével. Hívjátok segítségül, kiáltsatok hoz-
zá! Gyakran mondom azt, hogy „Papa, segíts 
nekem! Mutasd meg az utat! Add meg nekem 
azt a bölcsességet, amire szükségem van! Add 
meg a bátorságot, amire szükségem van! Hadd 
érezzem meg, hogy nem vagyok egyedül”, és Ő 
megteszi. […]
 Annyira szeretve vagytok! Most itt meg 
akarok állni, és csak ennyit mondani, nagyon 
megérintődtem, amikor pár napja idejöttem 
ebbe az országba. Istennek hívása van az él-
etetekben! Nem tudom miért, de amikor meg-
érkeztem pár napja ebbe az országba, akkor az az 
érzésem támadt, hogy ez az Eucharisztikus Kong-
resszus, ami 2020-ban lesz, egy nagyon jelentős 
kegyelmi idő lesz ennek az országnak az életében, 
mert Isten arra akar titeket használni, hogy az 
egész világon minden katolikus hitét megnövelje. 
A világ nagyon sok részében nagy nehézségek 

idejét éljük. A fényességnek ragyognia kell a 
sötétségben, és azt hiszem, van egy különleges 
fajta kegyelem, amit Isten rátok akar árasztani 
erre az időre. Az erre való készületnek egy ré-
sze, hogy megismerjétek a saját kapcsolatotokat 
Istennel, az Atyával.”

Commmmmunnnioo Isstteennnnell 
és emmmbeerrekkkkeel
Peter Herbeck
„Jézus meg akar minket tanítani szeretni, olyan 
módon, ahogy még sose szerettünk, hogy sze-
ressük azt, amiről úgy érezzük, hogy nem le-
het szeretni. […] Ő tudja, hogy kit választott 
ki arra, hogy vezető legyen. Ő valóban ismer 
téged, hogy milyen vagy, ismeri a gyengeségei-
det, tudja, hogy milyen picike tud lenni néha a 
szíved, és azért jön, hogy kitágítsa. [...]
Jézus szeretete, engedelmessége, és vezető mi-
volta olyan helyre vitte őt, ahová senki nem 
akar menni: elutasítás, gyűlölet, szenvedés lett 
az osztályrésze – ez így van. Ő azt mondja ne-
kem: „Oké, Peter Herbeck, azt mondtad, hogy 
követni akarsz engem, azt mondtad, hogy sze-
retni akarsz engem, azt mondtad, hogy vezető 
akarsz lenni értem, biztos vagy benne? Tudom, 
Peter, hogy te egy amerikai vagy, és nagyon 
utálom közölni veled ezt a hírt, de nem Dis-
neylandbe viszlek, és nem is kéjutazásra. Meg 
foglak tanítani, hogy meghalj a te rendetlen 
önszeretetednek.” 
 Rám néz, és Rád néz nagy szeretettel, tény-
leg, nagy szeretettel, és azt mondja: „Annyira 
boldog vagyok, hogy te velem együtt vezetni 
akarsz.” Ránéz a szívemre, és nagyon jól tud-
ja, hogy milyen beteg az én szívem, de ő távo-
labb lát, mint ahol én most vagyok, és […] segít 

azzá válni, amilyenné az Atya szeretne engem. 
Ezt most elkezdi, és nekünk csak annyit kell 
tennünk, hogy újra és újra kimondjuk az igent, 
mert a Jézus szívében akkor lesz nagy öröm – és 
ez az a pillanat, amelyet Ő nagyon vár – , ami-
kor Ő majd Peter Herbecket megfogja, és be-
mutatja az Atyának, és az Atya majd látja, hogy 
mit tett bennem az Ő hűséges Fia, Jézus Krisztus. 
Mindazt, amiről az Atya álmodott velem kap-
csolatban, minden, amire az Atya velem kap-
csolatban vágyott, és amit az ördög megpróbált 
ellopni… Jézus megtörte az ördög erejét, és Jé-
zus fogja megnyerni az Atya győzelmét az én 
életemben, és Ő majd úgy mutat be engem az 
Atya előtt, mint akit tökéletesen beteljesített. 
A kereszten át fog vinni engem a dicsőségbe – de 
én szeretném kikerülni a keresztet és úgy menni 
fel a dicsőségbe. Én szeretném a Kálvária hegyét 
oldalról megkerülni, [...] de Jézus azt mondja: 
„Nem, nem, én ismerem számodra a helyes 
utat.”
Tehát vezetőként arra hívlak titeket, hogy gyer-
tek a kereszthez lépésről lépésre, mert meg akar 
titeket tanítani arra, hogy szeressetek. Meg 
akarja adni mindazt, amire szükségünk van, és 
ez az Ő szeretete azok számára, akik a gond-
jainkra vannak bízva. Ki akarja tágítani a szí-
vünket, és azt akarja, hogy nektek is látásotok 
legyen a ti népetek számára. Az Ő látását akarja 
átadni arról, hogy merre menjünk, végülis ez 
egy nagyon egyszerű út, nehéz, de nem komp-
likált, hanem egyszerű. [...]
A Szentlélek összegyűjt bennünket Jézus körül, 
és hirtelen emberek között találjuk magunkat, 
olyan emberekkel közösségben, akiket soha 
nem választottunk volna magunknak, na-
gyon különböző emberekkel, így van? Néha 

Bárhol is tartasz 
az életedben, 
akármilyenek is az 
életkörülményeid, 
Isten a te Atyád, 
ő törődni akar veled, 
gondoskodni akar 
rólad.

„„Neemm Disnnneyylaanndbeee viszleek....””
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úgy érezzük: „Mit is keresek én itt? Kik ezek 
az emberek?”. Ők a Krisztus-szeretők, azok, 
akik azért jönnek ide, mert szeretik Jézust, és 
Jézus összetereli őket. Nagyon vicces, mert 
azt mondja nekünk: „Azt akarom, hogy szeresd 
ezeket, akik engem szeretnek.” (Vö. Jn 13,34). 
Mennyivel könnyebb nekem az én csapatomat 
szeretni. Az én művész barátaimat, az én sport-
társaimat, vagy a bankár barátaimat, na ezek-
kel jó móka együtt lenni, de ezekkel? Ők is rád 
néznek, és azt kérdezik: „Ki akar veled lenni?” 
Ez normális, nem jó, de normális: ezt meg sze-
retné bennünk változtatni! 
Az elhatározás, hogy megengedjük neki, hogy 
megváltoztasson, azt jelenti, hogy meghalok a 
saját elképzeléseimnek, mert az én elképzelé-
sem az, hogy olyan emberekkel akarok együtt 
lenni, akik hasonlítanak hozzám. Jézus azt 
mondja: „Szabad vagy, odamehetsz, ha akarsz, 
de akkor nem az én országomat fogod építeni, 
hanem a te saját országodat fogod bebiztosíta-
ni, azért, mert önmagadat jobban akarod sze-
retni, mint engem”. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy nem tarthatjuk meg ezeket a barátainkat 
is, ne értsetek félre. Inkább azt jelenti, hogy 
mindannyiótokat be akar vonni az Ő misszi-
ójába, és ez egy gyönyörű dolog!”

AAz evvaangggelizálóó 
ttanníttvvánnny ééleettee 
Graham Keep atya
A II. Vatikáni Zsinat a laikusok apostolkodásá-
ról tanított. Ez egy új dolog az Egyházban. Az 
Egyház képét gyakran félremagyarázták, mint 
egy olyan dologét, ahol a hatalomról van szó, 
és a laikusok imádkoznak, fi zetnek és engedel-

meskednek1 – ez nem reális kép. Mindannyian 
arra vagyunk hívva, hogy az evangélium üze-
netét vigyük lelkesedve. A papok és a szerzete-
sek is azért vannak, hogy titeket szolgáljanak, 
hogy megmossák a lábatokat, hogy aztán tiszta 
lábbal kimehessetek a piactérre, és hirdethessé-
tek az igét, ez a küldetés. 
 Amikor a missziós tanítványokról beszé-
lünk, először a missziós küldetésről beszélek. 
Mi az Egyház küldetése? Mindannyian tud-
játok, teljesen egyértelmű a megfogalmazás: 
Máté evangéliuma 28,19: „Menjetek tehát, és 
tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljé-
tek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek ne-
vében” – ez az Egyház küldetése. [...]
Nektek, mint vezetőknek nagyon tisztában 
kell lennetek a saját önazonosságotokkal, hihe-
tetlen módon tisztában. Tehát akkor most is-
mételjétek utánam: „Én Isten szeretett gyermeke 
vagyok” – és ez menjen le egészen a szívedig, de 
nem csak a ti szívetekbe, hanem az egész kul-
túrát hassa ez át. Ne engedjétek, hogy ez a mai 
hamis kultúra „evangelizálja” a fi atalokat, vagy 
a nem olyan fi atalokat. Evangelizáljátok a kul-
túrát az igazi igazság üzenetével, és az igazság 
az, hogy ti Isten szeretett gyermekei vagytok, és 
Isten szeretett gyermekeiként ismernünk kell a 
küldetés központi üzenetét. Szent II. János Pál 
pápa mondta egy beszédében, hogy el kell me-
rülnünk Isten szeretetének misztériumában, 
aki meghív bennünket arra, hogy személyes 
kapcsolatba kerüljünk vele Krisztusban. Ez a 
személyes kapcsolat nagyon fontos az evange-
lizációnkban. 
Az alapvető evangélium, a kérügma így szól: 
Isten szeretetből teremtett bennünket, de mi 

1  Szójáték az angolban: “pray, pay and obey”

szembeszálltunk ezzel a szeretettel, fellázad-
tunk, sebzettek vagyunk. Ám szeretetéből fa-
kadóan Isten utánunk jött, és az idők teljességé-
ben elküldte a Fiát, Jézust, aki teljesen ember és 
teljesen Isten, aki kereszthalála és feltámadása 
által életet ad nekem, s ha hiszek benne, feltá-
maszt. Ámen. Ahogy elfogadtuk ezt a valósá-
got, a Szentlélek erejében el vagyunk küldve a 
misszióra, hogy úgy cselekedjünk, ahogyan Jé-
zus, hogy kiengeszteljünk mindent az Atyával 
a Fiúban, a Szentlélek ereje által; ez a misszió 
defi níciója (vö. Kol 1,20). [...]
Változtatnunk kell a módszereinken. Nem te-
hetjük azokat a dolgokat, amiket húsz évvel 
ezelőtt csináltunk, vagy tizenöt évvel ezelőtt, 
tíz évvel ezelőtt, öt évvel ezelőtt, vagy tegnap. 
A mai nap egy új nap, és a Szentléleknek való 
engedelmesség rendkívül fontos. Valami iránt 
vágyakozni, ami a múltban történt, az olyan, 
mint amikor az izraeliták a sivatagban voltak, 
akik vágyakoztak Egyiptom után. [...] Ugyan-
így van az életünkben is: hogyha a sivatagban 
vagyunk, ne vágyakozzunk azután, ami a múlt-
ban volt, hanem reménykedjünk a jövőben, és le-
gyünk engedelmesek a Szentléleknek.
Ez azt jelenti, hogy amit az Úr tesz, azt kell vár-
notok, például hogy az evangélium hirdetése 
közben csodákat és jeleket fogtok tapasztalni. 
Elhiszitek? Akkor tegyétek is meg – vagyis nem 
ti, hanem a Szentlélek kell, hogy tegye rajtatok 
keresztül. Kevésbé ti, sokkal inkább a Szentlé-
lek. Kevesebb belőletek, több a Szentlélekből!”

Hogyha a sivatagban 
vagyunk, ne 
vágyakozzunk 
azután, ami a 
múltban volt, hanem 
reménykedjünk a 
jövőben, és legyünk 
engedelmesek a 
Szentléleknek.

Egy ööröömmteli nnnap a SSzeentt MMaargit Giimmnázziuumbban
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2017. III-IV. szám

Tűz és Fény szentségimádás – Budapest – Szt. Gellért templom 2018.03.26 19:00-21:00 Cor et Lumen Christi Közösség

Húsvéti lelkigyakorlat hivatáskereső lányoknak – Bükkszentkereszt 2018.03.29-04.02 Betlehem Lelkigyakorlatos Ház

Nagyheti lelkigyakorlat – Budapest – Szt. József plébánia 2018.03.30-31 Shalom Katolikus Közösség

Élet a Lélekben szeminárium kezdődik férfi aknak – Kaposvár 2018.04.03 Joppé Evangelizációs Központ

Emmánuel Közösség nyitott alkalom – Budapest – Szt. Margit templom 2018.04.05. 19:00

Elsőpénteki ima – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018.04.06. 19:30 Emmánuel Közösség

Élet a Lélekben szeminárium – Bükkszentkereszt 2018.04.6-8, és 06.15-17 Betlehem Lelkigyakorlatos Ház

Regionális Karizmatikus Találkozó – Szeged – Piarista Gimnázium 2018.04.07 9:00-17:00

Gyógyító lelkigyakorlat – Bükkszentkereszt 2018.04.11-15 Betlehem Lelkigyakorlatos Ház

Tanítványság szeminárium nyílt esték – Budapest-Városmajor 2018. 4. 12. 19:00 Emmánuel Közösség

Ne félj, nem ítéllek el!’ – abortusz okozta lelki fájdalmak feldolgozása – Máriabesnyő 2018.04.12-15. Emmánuel Közösség

Elváltaknak/egyedülálló szülőknek AVE este – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018.04.13 18:00 Emmánuel Közösség

Új élet Krisztusban kurzus – Békéscsaba 2018.04.13-15. Szent András Evangelizációs Iskola

Új élet Krisztusban kurzus – Kaposvár 2018.04.13-15. Szent András Evangelizációs Iskola

Új élet Krisztusban kurzus – Pomáz 2018.04.13-15. Szent András Evangelizációs Iskola

Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat – Szentes 2018.04.13-15. Szent Ignác Lelkiségi Iskola

Szentségimádás közbenjárással – Bakonyszentiván, templom 2018.04.13 18:00-20:00 Néri Szent Fülöp Közösségcsalád

„Lépj be jelenlétébe!” Dicsőítő és közbenjáró imaest – Budapest – PPKE-ITK 2018.04.14 16:00-20:00 Új Jeruzsálem Közösség

Új Jeruzsálem Közösség – Közösségi Nap – Budapest – PPKE-ITK 2018.04.15 9:30-13:30 Új Jeruzsálem Közösség

„Evezz a mélyre” dicsőítő est – Székesfehérvár – Magyarok Nagyasszonya templom közösségi terme 2018.04.19 19:00 Eff eta Közösség

Nyitott imacsoport házaspároknak – Budapest – Bakáts tér 13. 2018.04.21 Shalom Katolikus Közösség

Tűz és Fény szentségimádás – Budapest – Újpest, Egek Királynéja templom 2018.04.23. 19:00-21:00 Cor et Lumen Christi Közösség

Szentlelkes szentségimádás – Budapest-Városmajor  2018.04.26 18:30-19:30 Emmánuel Közösség

Pál titka kurzus – Győr-Ménfőcsanak 2018.04.27-05.01 Szent András Evangelizációs Iskola

Imádság Háza Konferencia – Pécs 2018.04.28 08:00-04.30 14:00 Pécsi Imádság Háza

Szentségimádás dicsőítéssel – Bakonyszentiván, templom 2018.04.28 17:00-18:30 Néri Szent Fülöp Közösségcsalád

Szentségimádás- Győr – Alexiánus Testvérek Rendháza 2018.04.29 Őrtűz Közösség

Székesfehérvári Egyházmegyei Katolikus Karizmatikus Találkozó – Alcsútdoboz 2018.05.01

Emmánuel Közösség nyitott alkalom – Budapest – Szt. Margit templom 2018.05.03. 19:00

Elsőpénteki ima – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018.05.04. 19:30 Emmánuel Közösség

Tini Lelkes hétvége – Keszthely 2018.05.04-06. 11-15 éves fi ataloknak

Tanítványság szeminárium nyílt esték- Budapest-Városmajor 2018.05.10 19:00 Emmánuel Közösség

Elváltaknak/egyedülálló szülőknek AVE este – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018.05.11 18:00 Emmánuel Közösség

HungaRio Buli – Budapest 2018.05.12 Shalom Katolikus Közösség

„Lépj be jelenlétébe!” Dicsőítő és közbenjáró imaest – Budapest – PPKE-ITK 2018.05.12 16:00-20:00 Új Jeruzsálem Közösség

Új Jeruzsálem Közösség – Közösségi Nap – Budapest – PPKE-ITK 2018.05.13 9:30-13:30

Pünkösdváró, Lélek-hívó imaest – Budapest – Országúti ferences templom 2018.05.17 19:00-21:00 Új Aratás Közösség

Tanítványság szeminárium nyílt esték- Budapest-Városmajor 2018.05.17 19:00-21:00 Emmánuel Közösség

„Evezz a mélyre” dicsőítő est – Székesfehérvár – Magyarok Nagyasszonya templom közösségi terme 2018.05. 17. 19:00 Eff eta Közösség

Szentlelkes szentségimádás – Budapest-Városmajor 2018.05.24 18:30-19:30

Új élet Krisztusban kurzus – Szentes 2018.05.25-27 Szent András Evangelizációs Iskola

Szentlélek kurzus – Kiskunfélegyháza 2018.05.25-27. Szent Ignác Lelkiségi Iskola

Irgalom Forrása közbenjáró szolgálat – Kecskemét – Nagytemplom 2018.05.27 15:30 Irgalmas Samaritánus Közösség

Tűz és Fény szentségimádás – Budapest XIII. ker. – Szt. László templom 2018.05.28 19:00-21:00 Cor et Lumen Christi Közösség

PPrrooooggggrrraaaammmm Idddőőőőpppppoonnntt SSzzzeeeerrrvvvveeeezzőő

AA tábllázaat ffolyammmatossan friissüül aa wwwww.mkkkkm.hu honlaapon
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Elsőpénteki ima – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018. 6. 1. 19:30 Emmánuel Közösség

Jerikó ostroma – Budapest 24 órás szentségimádás 6 napig 2018.06.04-10 Shalom Katolikus Közösség

Emmánuel Közösség nyitott alkalom – Budapest – Szt. Margit templom 2018.06.07. 19:00

Elváltaknak/egyedülálló szülőknek AVE este – Budapest – Szt. Kereszt tig. 2018.06.08. 18:00 Emmánuel Közösség

Eukarisztia kurzus – Győr-Ménfőcsanak 2018.06.08-10. Szent Ignác Lelkiségi Iskola

A ménfőcsanaki Centrum alapkőletételének 25. évfordulója 2018.06.10 14:30 Árpád-házi Szent Margit Evangelizá-
ciós Centrum

Tanítványság szeminárium nyílt esték – Budapest-Városmajor 2018.06.14 19:00 Emmánuel Közösség

Jézus kurzus – Kaposvár 2018.06.21-24 Szent András Evangelizációs Iskola

Szentségimádás közbenjárással – Bakonyszentiván, templom 2018.06.22 18:00:00-20:00 Néri Szent Fülöp Közösségcsalád

Tini Lelkes Napok – Tahitótfalu 2018.06.28-07.01 11-15 éves fi ataloknak

János kurzus – Szeged 2018.07.02-08. Szent András Evangelizációs Iskola

Regionális Karizmatikus Találkozó – Győr 2018.07.07

Lelkes Napok – Vajta 2018.07.09-14

Emmausz kurzus – Győr-Ménfőcsanak 2018.07.12-15 Szent András Evangelizációs Iskola

Üdvösségtörténet kurzus – Győr-Ménfőcsanak 2018.07.18-22. Szent András Evangelizációs Iskola

Apolló kurzus – Vál 2018.07.25-29

Lelkes Napok – Kadarkút 2018.07.29-08.03 15-25 éves fi ataloknak

Szent Mihály kiképző kurzus a szabadító szolgálatra – Győr-Ménfőcsanak 2018.07.30-08.05 Szent Ignác Lelkiségi Iskola

Pál kurzus – Kecel 2018.08.04-12 Szent András Evangelizációs Iskola

Acamps Summer Festival – Révfülöp 2018.08.08-12 Shalom Katolikus Közösség

János kurzus – Nyírbátor 2018.08.15-20

HHeti proggramook  
Emmánuel Közösség  

  Fiatalok estje - Budapest-Városmajor, minden csütörtökön este 19 órától  
  Három összefüggő hétvége (elvált, külön élő, özvegy, soha meg nem házasodott) szülők számára Budapesten: ápr. 14-15., máj. 5-6., június 2-3.  

Shalom Katolikus Közösség  
  Imaest – Budapest, Bakáts tér 13., szerdánként 19 órától

Néri Szent Fülöp Közösségcsalád  
  Csendes szentségimádás (kivéve, ha közbenjárásos)  a bakonyszentiváni templomban, minden pénteken 19-20 óráig, érd. 20/770-8251  

AAnn Shiellds nővérr prófééciáája Magyaarorszzágróól
„Annyira szeretve vagytok! Most itt meg akarok állni, és csak ennyit mondani: nagyon 
megérintődtem, amikor pár napja idejöttem ebbe az országba. Istennek hívása van az él-
etetekben! Nem tudom miért, de amikor megérkeztem pár napja ebbe az országba, akkor az az 
érzésem támadt, hogy ez az Eucharisztikus Kongresszus, ami 2020-ban lesz, egy nagyon jelentős 
kegyelmi idő lesz ennek az országnak az életében, mert Isten arra akar titeket használni, hogy az 
egész világon minden katolikus hitét megnövelje. A világ nagyon sok részében nagy nehézségek 
idejét éljük. A fényességnek ragyognia kell a sötétségben, és azt hiszem, van egy különleges 
fajta kegyelem, amit Isten rátok akar árasztani erre az időre. Az erre való készületnek egy 
része, hogy megismerjétek a saját kapcsolatotokat Istennel, az Atyával.”
(Elhangzott a Vezetőképző Napon, 2017. november 12-én.)
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XXVII. Országos Találkozója
Miskolc

Generali Aréna, Görgey Artúr u. 19.
2018. október 27., szombat, 9.30-18.30

Fő előadó:

Jim Murphy, az ICCRS elnöke
Jim 1971. óta aktív tagja a Megújulásnak, először az Ann Arbor-i (Michigan állam) Word of God 
Közösségben szolgált, majd az ifj úság pasztorációjával foglalkozott egyházmegyei és nemzetközi 
szinten is. Hamarosan tagja lett az ICCRS vezetői tanácsának. Ebben a minőségében bejárta a vilá-
got, hogy mind az öt kontinensen segítse a Szentlélekben való megújulás kibontakozását. 1992-ben 
Isten indítására hátára vett egy majd’ kétméteres keresztet, és keresztülgyalogolta vele az Egyesült 
Államok területét, óceántól óceánig. Útja másfél évig tartott, 6760 kilométer megtételével és tizen-
négy pár cipő elkoptatásával járt. A következő években is aktív maradt a misszióban: a Renewal 
Ministries szolgálócsoportjával rendszeresen visszatért a Mexikóváros hatalmas szeméttelepein nyo-
morgó családokhoz, ahová az Ige mellett orvosi segítséget, ruhát és élelmet is vittek. Több cikluson 
át dolgozott hazájában a Nemzeti Szolgáló Bizottság elnökeként. A Nagy Jubileum évében, 2017. 
pünkösdjét követően, közvetlenül a római ünnepségek után választották meg az ICCRS elnökévé. 
„A Megújulás nem számokról, tömegekről és teljesítményekről szól, hanem emberekről… Rólad és ró-
lam… akik lángra lobbantak Isten szeretetétől.” – vallja. „Emberekről, akik hiszik, hogy Isten Lelke még 
mindig itt áramlik a földön, hogy közel vigye a szíveket az Atyához, Jézus Krisztus uralma alatt. Ez az 
a Megújulás, amit szeretek! Ez az a Megújulás, amit szolgálok!”
Nagy örömmel köszöntjük körünkben októberben!


