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„„Nézzzééttek: ééén vvalaammi újjaat vviszzeek vééggbe,, mmárr épépppen kkészzüll been vvann; neem láátt-jjátook??” ((Iz 4333,199). 20117.. áprriliss 22-éénn ezzeel aa mmottttóvaal rrenddezzztünnk RReegionnáliss Katoolikkuus Kaaarizmmaatiikuus Taláálkkoozót SzSze--ggedeenn. AA Szeeentlééleek k inndíííttásáát kköövettvee éss a jubilleuumoook jeegyyébbeen aa szzegeeedi veezzet i kkörbbenn jjónaaak lááttuukk, hhooggy aa XXXX. taláálkoozó ff  téémmájája a „szemméélyeess Pünnköössd” leeggyeen. TTarjjánnyyi Annita tuddóósíítáássa.

A napot Isten imádásával kezdtük, amely-be a Szabad-On Katolikus Dicsőítő Közös-ség vezette be a mintegy száznyolcvan fős 
résztvevő sereget. Az első tanítást Gábriel 
Zoltán, a sülysápi Imádság Háza vezetője 
tartotta, amely valódi üzenet volt Istentől 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén 
élő karizmatikus közösségek számára.

Már az elején felhívta a fi gyelmünket arra 
– a saját tanúságtételén keresztül – hogy 
ne Isten ajándékait keressük, hanem Őt 
magát, az Ő arcát, és éljünk jelenlétében, 
„mert egy a szükséges”. Felelevenítette 
számunkra az első Pünkösd történetét, és 
ötven évvel ezelőtti pittsburgh-i esemé-nyeket is. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha 

személyes pünkösdöt szeretnénk, akkor 
ne a múltbeli dolgokat igyekezzünk rep-rodukálni, hanem legyen bátorságunk új 

tüzet kérni Istentől, mert sokkal nagyobb 
dolgok előtt állunk, mint azt gondolnánk. 
A világ vajúdik, „jósló fájások” gyötrik, 
melyekre Isten a Szentlélek újbóli és még 
erőteljesebb kiáradásával fog válaszol-ni. Mindezt Isten viszi végbe az egyetlen 

menyasszony felkészítéséért. Ezért fontos 
a felekezetközi dimenzió szem előtt tartása 
közösségeink életében.  Az előadó kiemel-

te még annak fontosságát is, hogy Isten 
Igéje álljon életünk középpontjában, mert 
Isten Szava igaz, életet fakaszt és szuverén 
módon cselekszik. Kell, hogy szívünk mé-lyéből vágyódjunk erre, éhezzük és szom-jazzuk Istent. Az ébredés elképzelhetetlen 

személyes Pünkösd nélkül. Vágyódunk-e 
erre igazán? – tette fel a kérdést a sülysápi 
Imádság Háza felelőse. A Szentlélek és az 
ébredés nem hab a tortán, hanem Isten szí-vének a legfőbb vágya. De merjük-e kérni? 

És ismerjük-e Isten szíve dobbanását? 
Az első tanítás után Takács Péter követke-zett, aki a nemrégiben megjelent „Az ada-

kozás öröme” című könyvét mutatta be, sze-mélyes tanúságtétel keretében és buzdított 
minket a tized kultúrájának felélesztésére.

Reegggionnnááliiss taaláállkkoozzóó –– hhuuszzzaddsszzooorr

v
f
él
az

Az Imáds
29. és máj
mény nagy
az Istenhez
Elke Mölle
nos püspök
milyen lelke
egész terület
Egyiptomból
liumi gyüleke
sebb kereszté

Olyan előadót
ára, akit még s
ez elég nagy 
meghallottam, cia vezérszónokaóriásgyülekezet pvoltak kétségeima katolikus többséháborgat-e majd bban? Át tudja-e mkülönbségeket?

VVan-e báátorrsságuunnk,, hitüüünk új ttüüzett kkérrni?

TTakkáácss Péééter úúj kkönnyvvérr l bbeeszzél
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A Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozója mostanra Észak-Magyarország egyik 

legnagyobb keresztény közösségi rendezvényévé n tte ki magát. Idén február 11-én, Sz z 

Mária lourdes-i megjelenésének évfordulóján, a Betegek Világnapján rendezték  meg. A 

találkozónak ismét a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola adott otthont 

és szíves vendéglátást. Házigazdája Mariscsák István igazgató, f védnöke Lipcsák János 

a Mindszenti Plébánia kormányzója volt. A szervezés áldozatos munkáját a Mindszent 

Karizma Imacsoport vállalta magára. Siegel Amarilla beszámolója.

kozo.webnode.hu). A meghívásnak ez-

zel a módjával is hangsúlyozni akartuk 

a keresztény közösségek fontosságát az 

Egyházban. A több mint háromszáz fős 

lelki együttlét olyan volt, mint egy nagy 

családi találkozó. Érezhető volt a csalá-

dias hangulat, ami az előzetes testi-lel-

ki készületben is megnyilvánult. Több 

imacsoport meggyónt már otthonában, 

továbbá küldött magáról egy-egy be-

mutatkozó kis videót. A Debrecen-nyír-

egyházi Egyházmegye közösségei fi nom 

süteménnyel érkeztek az agapéra.

„Ölelj át jelenléteddel” – hangzott a talál-

kozó mottója, s a cél valóban Isten jelenlé-

tének megtapasztalása és tudatosítása volt 

a tanítások, a dicsőítés, a Szentségimádás, 

és a tíz szekció műhelyeinek segítségével.

Köszöntő beszédében Mariscsák István 

igazgató kiemelte, hogy a találkozó ko-

vászként hat iskolájuk életére, a közössé-

gek tanúságtétele által. A zenei szolgálatot 

az Új Jeruzsálem dicsőítő zenekar végezte 

Csiszér László vezetésével. Ezután Kunsza-

bó Zoltán, az MKKM elnöke következett 

élete tanúságtételével. Előadásának témá-

ja a Karizmatikus Megújulás ötven éve. 

Ezt követően Kovács Frigyes a Kecskeméti 

Imádság Háza imamisszionáriusa beszélt 

az Imádság Háza mozgalomról, Istennek 

ott megtapasztalható jelenlétéről. A dél-

előtti tanításokat fi nom ebéd követte, me-

lyet az iskola dolgozói készítettek: gulyás-

leves és farsangi fánk várta a résztvevőket. 

A kötetlen együttlét alatt a szünetben ke-

rült sor a közösségek bemutatkozó videói-

nak levetítésére.

A délutáni szekcióüléseknek már a témái 

és tanítói is sokat mondóak: Isten jelen-

léte a rászorulókban (Ágnes n vér TORG), 

Isten jelenléte a dicsőítésben (Csiszér Lász-

ló), Isten jelenléte a házasságban (Kunszabó 

Zoltán), Isten jelenléte az Oltáriszentség-

ben  (Antal testvér TORG), Isten jelenléte 

a csendben (Klára n vér TORG), Isten 

jelenléte a szentgyónásban  (Balogh Gyula 

atya), Isten jelenléte sebeinkben (Szabó Jó-

zsef atya), Isten jelenléte a fi atalok életében 

(Zubay Timea és Végh Zoltán), Isten jelen-

léte a papi és szerzetesi hivatásban (Ferenc 

testvér TORG), Isten jelenléte a Szentírás-

ban (Kovács Frig yes).

A szekcióülések után másfél órás szentség-

imádást tartottunk dicsőítő énekekkel, 

közbenjáró imával, gyónási lehetőséggel. 

Mindebben a résztvevő papok mellett 

Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei, 

és más közösségek szolgálói voltak segít-

ségünkre.

III.. KKöözöösséégeekk RRReegioonnáális 

Kaarizmmatttikuuss TTaalááálkoozóója 

MMiiskkoolcooon

A szervezés hónapokkal a találkozó előtt 

kezdődött, imádságban. A Mindszent 

Karizmán belül működő közbenjáró csa-

pat előzetesen folyamatosan imádkozott 

és vállalt kisebb böjtöket. A találkozót 

megelőzően pedig imakilencedet végez-

tek a szolgálatok bátor vállalásáért, hogy 

munkánk megdicsőítse az Örök Atyát, és 

hogy a szervezési feladatok gördülékenyen 

haladjanak.  A találkozó egész napján, a 

délutáni szentségimádás kezdetéig háttér-

ima-szolgálat zajlott a kihelyezett Oltári-

szentség előtt az iskola kápolnájában. A 

találkozó ideje alatt gyermekfelügyeletet 

tartottunk szakképzett óvónő és önkéntes 

diákok részvételével.

Egyységgbeeen, köözzöössséggbeeen

A Közösségek Regionális Karizmatikus 

Találkozója mostanra Észak-Magyar-

ország egyik legnagyobb keresztény kö-

zösségi rendezvényévé nőtte ki magát. Az 

egész napos találkozón azok a felnőtt és 

ifj úsági közösségek, valamint imacsopor-

tok vettek részt – Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyéből – amelyek valóban közösségként 

jelentkeztek, és előzetesen regisztráltak a 

találkozó honlapján (karizmatikustalal-
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Újítsd meg csodáidat napjainkban, új pün-
kösd gyanánt! – imádkozta Szent XXIII.
János pápa a II Vatikáni Zsinat kezdetén. 
És imája meghallgatásra talált, kitört az 
ébredés először szabadkeresztény, protes-
táns gyülekezetekben, majd a 1967-ben a 
katolikus Egyházban is. Hogy megértsük, 
miért ezt a mottót választottuk a Cor et 
Lumen Christi márciusi konferenciájára, 
meg kell értsük, mik is az előzmények.
Boldog Elena Guerra a XIX. század vége 
felé alázatos bátorsággal tizenkét levelet 
intézett a pápához, arra kérve őt, hívja ösz-
sze az Egyházat újból a Cönákulumba,  az 
„emeleti terembe”, hogy kiáradjon a pün-
kösdi Lé lek. Néhány idézet leveleiből: 
„Szentatya, kérem, siessen és hívja a Cönáku-
lumba a hív  ket... Nem kell mást tenni, mint 
megnyitni a Cönákulumot, be hívni a hív ket, so-
kat-sokat imádkozni, és a Szentlélek eljön. Eljön 
és megtéríti a b nösöket, megszenteli a hív  ket, és 
a föld színe megújul…  Jézus eg yszer megmutatta 
az embereknek Szívét, most Lelkét akarja ki-
nyilvánítani.”
XIII. Leó volt akkor a pápa, a nagy mű-
veltségű és hihetetlen energiájú, sovány 
aggastyán, aki enciklikák sorával igyeke-
zett az Egyházat megújítani, megnyitni a 
jövő felé. Elena nővér indítása iban meg-
érezhette Isten szavát, mert reagált a leve-
lekre. 1895. június 5-én kiadta a Provida 
Matris Charitate kezdetű levelet, amely-
ben elrendeli a pünkösd előtti kilenced 
imádkozását. Való ban össze akarta hívni 
az Egyházat a Cönákulumba. Közelgő 
halálát érezve mindkettőt a Szentlélekre 
akarja bízni. Péter utóda egyet akar a luc-

cai nővérrel. XIII. Leó 1901. január else-
jének első másodperceiben a Szentléleknek 
ajánlotta a XX. századot, és ünnepélyesen 
intonálta a Veni Creator Spiri tust az egész 
Egyház nevében.
Isten nem sokáig váratja népét. A Charles 
Parham topekai bibliaiskolájában történt 
előzmények után 1906 áprilisában a Szent-
lélek nagy erővel landol az Azusa Streeten, 
William Seymour gyülekezetében, ahol az 
emberek átélik az Apostolok Cselekede-
teiben leírtakat, új nyelveken beszélnek, 
csodás jelek, gyógyulások történnek, le-
száll közéjük Isten dicsőségénk felhője, a 
Shekinah (héber: ’dicsőség’), és az embe-
rek nem akarnak hazamenni, egymásba 
érő összejöveteleket tartanak. Ezt az ese-

ményt tartjuk a pünkösdi-karizmatikus 
megújulás forrásának. Majdhogynem egy 
időben ezzel fellép Maria Woodwort-Etter 
is (1913) akinek a szolgálatait szintén a 
Szentlélek erőteljes működése kíséri, ha-
lottak támadnak fel, betegek gyógyulnak 
meg, megszállottak szabadulnak, csodák 
és jelek egész sora kíséri szolgálatát. Ha 
bemennek egy városba, a Szentlélek olyan 
erővel érinti azt a helyet, hogy az emberek 
akár ott vannak a gyülekezeti összejövete-
len, akár nem, a Lélek ereje alatt elesnek, 
ott ahol vannak, boltokban, utcákban, 
kocsmákban, órákig, napokig fekszenek 
a Lélek ereje alatt, látomásokban részesül-
nek, angyalokat látnak, és amikor felkel-
nek, az életük teljesen megváltozik. 

Köözzöösséégg kkoonnffeerrrennciáája 
Buuddaapessstenn

AA CCoor eeet LLuummmmenn CCChrrrissti

Mindig nagy várakozás el zi meg Damian Stayne és közössége szolgálatait ha-
zánkban és a nagyvilágban. Nem volt ez másként március 11-12-én sem, amikor 
a Folyondár utcai sportcsarnokban találkozott a számos érdekl d . Az egyik 
f szervez , Tobisch Borbála beszámolója.

Damiann SStaynnee: Enngeedjjükk kii a tiggrist a kettrrecbb l!
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VVarggaa Attttilla ppléébbáánoss porrttrééja

PPaaappppjjaaaainnnkkk

A határmenti Kiszomborban vag y plébános. Ne-
g yedik éve minden nyáron befogadsz minket, a 
Jerikó zarándoklat résztvev it hosszú utunk so-
rán. A Veled átélt szentségimádás és szentmise 
rendkívüli élmény minden évben. Mikor és ho-
g yan ragadott meg Isten a papi hivatásra?  
Egyszerűen és természetesen. Tíz éves vol-
tam, amikor a szívemben fogalmazódott 
a hívás. Egyik hittanóra után odamentem 
az akkori káplánhoz, Fodor Andráshoz  és 
megkérdeztem tőle: „Tudja-e, mi akarok 
lenni? Az, ami maga!” A válasz így hang-
zott: „Ahhoz sokat kell tanulnod.” Így 
kezdődött és igaza lett... Találkozások, 
beszélgetések, lelkigyakorlatok által for-
málódtam lelkileg, szellemileg. Papszen-
telésem után, évekkel később beszélgettem 
édesanyámmal, aki megosztotta velem egy 
titkát: még a fogantatásom előtt felajánlot-
ta az életemet Isten szolgálatára.  

Ferenc pápa rendszeresen buzdít a misszióra, a 
kilépésre, az elindulásra.  A te szolgálatodban ez 
miként jelenik meg?
Jézus kijelentése többes számban történik: 
„Menjetek el”. Nekem is vannak társaim, 
paptestvéreim, hitüket élő és megvalló 
családok, szomjas és nyitott szívű embe-
rek, akik megengedik, hogy az Örömhír 
megérkezzen az életükbe. Éveken keresz-
tül azon fáradoztam, hogy az embere-
ket megtérítsem. Amikor nehezen ment, 
önmagamtól kérdeztem: mit tegyek, mit 
mondjak másképp? Azután Jézus képessé 
tett arra, hogy az Örömhírt hirdessem és 
tudjak szabad lenni az emberek hozzáállá-
sától. Ez a belső szabadság megőriz abban, 

Attila atya hosszú évek óta biztos pontja a Megújulásnak.  Megfontoltsága, lényeg-
látása, nyugalma nem csak a távoli déli végek hívei számára áldás, a tágabb 

karizmatikus lelki család tagjainak életét is gazdagítja. Fontos oda  gyelnünk e 
beszélgetés szavaira is, amelyet rovatunk vezet je, Kiss Zoltán készített.

hogy fi gyelmem Krisztuson maradjon. 
Megenged egy szabadságot a másik ember 
döntése felé is, ezáltal az ítélkezéstől is sza-
baddá válok.

Legutóbb  tavaly sszel a karizmatikus meg-
újulás országos találkozóján futottunk össze.. 
Hog yan vezetett a Lélek a karizmatikus meg-
újulásba?
Szegeden a szemináriumban másodéves 
voltam. Észrevettem, hogy néhányan este 
bemennek a kápolnába és saját szavaikkal 
imádkoznak, beszélgetnek Istennel, mint 
a gyermek az édesapjával. Először irigység 
fogott el, majd egy vágyakozás született 
meg bennem: én is akarom ezt a bensőséges 
kapcsolatot!  Medjugorjei zarándoklat, a 
Nyolc Boldogság Közösség megismerése, a 
közös szentmisék, szentségimádások, nyári 
lelkigyakorlatok – mind  a Szentlélek élő 
megtapasztalásai voltak. Az Élet a Lélek-
ben szemináriumok új tapasztalattal gaz-
dagítottak. Az életgyónások, a Szentlélek 
kiáradása, megtérések, melyekből papi és 
szerzetesi hivatások és elkötelezett keresz-
tény életek születtek: a mai napig ezekből a 
forrásokból, tapasztalatokból merítek erőt. 

Merre vezeti a Lélek ma az Eg yházat, és mi 
a szerepe ebben a karizmatikus megújulásnak?
Legyen képes élni azzal a gazdagsággal, 
amit az Atyától Krisztus által kaptunk. 
Mint az ősegyházban, tudnunk kell a 
Szentlélek erejében minden életkörül-
ményben tanúságot tenni a Feltámadott-
ról. Mindenkiben keresni, felismerni az 
Atya képmását. 

Miben kell ma leginkább er södnünk?
Az Istennek, egymásnak és önmagunk-
nak ajándékozott időben, azaz képesnek 
lenni megállni a rohanásban.  Az együtt-
érzésben, a másik ember felé való őszinte 
odafordulásban, meghallgatásban, az el-
fogadásban.

A plébániai közösségekben  milyen feladatai van-
nak a karizmatikus híveknek? 
Embertársaink szolgálatában, keresztény 
életünkben valósuljanak meg Péter apos-
tol szavai: „Legyetek mindig készen rá, hogy 
mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, 
mi az alapja reményeteknek. De ezt szelí-
den, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel 
tegyétek.”  (1Pét 3,15.)

A karizmák használatával kapcsolatban mire 
hívod fel a  g yelmünket?
Pál apostol az első Korintusi levélben ezt 
írja: „Mindennél magasztosabb utat mu-
tatok nektek.” A Szeretethimnusz iránytű 
és alap. A fi gyelem mindig az adományo-
zó Istenben legyen! Efraim testvérnek, a 
Nyolc Boldogság Közösség alapítójának 
szavai élnek bennem: A karizmatikus 
megújulásnak át kell mennie Isten szem-
lélésébe, különben elveszíti a lényegét.

Személyes terveidr l mondanál valamit?
Napról napra megújulni a szemlélődő 
imában, áldássá lenni mások számára, 
akár úgy, hogy én akár ne is tudjak róla.
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Meglátogatásunk ideje
Goonnndooolattookk aazz 
Orrsszzágggoss TTTaalááálkkozzzó eeléé

Az elmúlt két évben Országos Találkozóinkon nagyon tudatosan csak magyar el adók 
szólaltak meg. Sajnos mi, magyarok, nem tudjuk igazán értékelni egymást, nem tudunk 
hálát adni egymás ajándékaiért. Az elmúlt két alkalommal el szerettük volna oszlatni 
annak a gondolatnak még az árnyékát is, hogy itthon nincsenek komoly karizmákat hor-
dozó szolgálók és szolgálatok. Láttuk, hogy bizony van kiért és van miért hálát adni! Elmé-
lyedtünk nemzetünk és a hazai karizmatikus megújulás történetében, gyökereinket keresve 
kérdeztük Istent a jöv beli hivatásunkról. Idei találkozónkra, amelyet 2017. november 
11-én tartunk az újpesti Jégpalotában, amikor a világméret  megújulás kezdetének 50. év-
fordulóját ünnepeljük, most külföldi el adókat hívunk. A következ kben az is kiderül, hogy 
kiket és miért.

Ahogyan az elmúlt két évben saját elhívá-
sunkról elmélkedtünk, a jubileumi 50. év 
most alkalmat ad nekünk arra, hogy szem-
ügyre vegyük a világszerte elterjedt katoli-
kus karizmatikus megújulás történetét. Az 
elmúlt öt évtized talán már elegendő ala-
pot ad arra, hogy rákérdezzünk: Vajon mi 
lehet a XX. században kibontakozó pün-
kösdi-karizmatikus megújulás üdvösség-
történeti szerepe? Milyen egyháztörténeti 
folyamatokat visz vége általa, általunk az 
Úr? És hogyan szolgálja mindez az előt-
tünk álló következő nagy üdvösségtörté-
neti esemény, Jézus Krisztus második el-
jövetelének előkészítését? Ez a kérdéssor az 
oka, hogy választott  igei mottónk idén így 
hangzik: Maranatha! ‒ Jöjj el, Urunk, Jé-
zus! (Vö. 1Kor 16,22 és Jel 22,20.) Mind-
ezt egyáltalán nem a félelemkeltés, vagy 
valami szenzációhajhász miszticizmus 
kedvéért választottuk. Éppen ellenkező-
leg: témánkat a katolikus Egyházban hi-
telesen őrzött kinyilatkoztatás fényében 
szeretnénk megvizsgálni.
Idei találkozónkon tehát az évforduló 
okán visszatekintünk, de előre is nézünk, 
így próbáljuk megérteni mindazt, ami ma 
történik velünk. A nagy folyamatok ilyen 
áttekintéséhez  három dologra van szük-

ség. Először is: a karizmatikus megújulás 
bensőséges ismeretére a kezdetektől. Az-
tán az Egyház tanításának mélységes is-
meretére a helyes megkülönböztetés miatt. 
Végül pedig prófétai ajándékra az idők je-
leinek olvasásához, a jövőbe tekintéshez.

AA MMeeggújuuuláss iismmeerrette 
és aa mmmegkküllönböözztettéss
Meghívott előadóink mindhárom krité-
riumnak megfelelnek. Sam Jacobs püspök,  
Ann Shields nővér és Peter Herbeck a ka-
rizmatikus megújulás forrásvidékéről ér-
keznek hozzánk, az Egyesült Államokból. 
Peter Herbeck annak a Ralph Martinnak 
a tanítványa és legközelebbi munkatársa, 
aki a Megújulás egyik legkarakteresebb 
vezetője a kezdetektől; az egyik első ka-
rizmatikus közösségnek, az Ann Arbor-i 
Word of God közösségnek, sőt, a vatikáni 
ICCRS irodának is egyik alapítója. Ann 
Shields nővér szintén ebből a körből érke-
zik, számos könyv szerzője, s az egyik leg-
sikeresebb angol nyelvű katolikus rádió-
műsor, a Food for the Journey (Útravaló) 
házigazdája. Peter Herbeckkel együtt vi-
lágszerte hirdeti az evangéliumot a Rene-
wal Ministries katolikus missziós szolgálat 
vezető szolgálójaként. Egyébként sem ő, 

sem Peter Herbeck nem ismeretlen Ma-
gyarországon, hiszen mindketten fő elő-
adói voltak húsz évvel ezelőtt megtartott 
első hazai TŰZ evangelizációknak, így a 
viszontlátásnak is nagyon örülünk! Velük 
együtt nagyon várjuk Sam Jacobs püs-
pök atyát is, aki hosszú ideig volt elnöke 
az USA Nemzeti Szolgáló Bizottságának. 
Hazájában és világszerte óriási szeretet és 
tisztelet övezi, mint a karizmatikus kato-
likusok bátor szívű pásztorát és védelme-
zőjét. Lám, lám, amerikai testvéreinknek 
már évtizedekkel ezelőtt volt képviselőjük 
a püspöki karban… Egy szó mint száz: ha 
valaki képes nagy összefüggésekben szem-
lélni a karizmatikus megújulást, akkor ez 
a csapat lesz az.
Nem tudatosítjuk eléggé, de a világszerte 
elterjedt katolikus karizmatikus megúju-
lás egyik legszebb gyümölcse az Egyház 
tanításához való hűség és ragaszkodás. A 
Lélek nem csak lelkesedni tanított meg 
bennünket az évtizedek során, hanem 
igyekezett elvezetni bennünket a „teljes 
igazságra”. Ennek a lelkiségben, a Szent-
írásban és a teológiában egyaránt elmélye-
dő irányzatnak világszerte is kiemelkedő 
képviselőit köszönthetjük majd hazánk-
ban, igazi „Szentlelkes katolikusokat”, a 

Újítsd meg csodáidat! 
– Damian Stayne 
és a Cor et Lumen Christi 
Közösség konferenciája 11. oldal

Regionális Találkozók: 
Miskolc, Szeged
14. oldal, 16. oldal

Papjaink – Varga Attila atya
23. oldal

Meglátogatásunk ideje – Gon-
dolatok az Országos Találkozó 
elé 24. oldal
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Kuuunnssszaaabbóóóó ZZooolttáán

22017 eleejjén ccsak kapkodttuuk a fejüünket,t, ammikorr elkeezzdtük szzámbaa vvenni, hoggy hhányfééle év-
fforduló eesik eerre aaz egyetlleen évre. Neküünk perszze a leegfontoosabb: a katolikuss kaarizmaatikus 
mmegújuláás keezdettének 50.. évforduulója, ammelyett azóótta Rómáában PPüünkösdkorr sooha neem 
llátott egyységbben ünnepeltteek meg katollikussok éés prrottestánsook, Ferrennc pápa rrésszvételéével.

Nem mellékes módon ugyanattól az év-
től, 1967-től számítják a messiáshívő zsidó 
mozgalom kezdetét is. Ha valaki nem tud-
ná mit jelent ez: ettől az évtől kezdve egy-
re több zsidó testvérünk fogadta el Jézust, 
mint Messiást, s mondta ki a Szentlélekkel 
és Szent Pállal együtt: „Jézus az Úr!” (1Kor 
12,3). A mozgalom azóta is terjed, szerte a 
világban és Izraelben is egyre-másra ala-
kulnak a Messiásban hívő csoportok. En-
nek üdvtörténeti jelentőségét nehéz lenne 
túlbecsülni (vö. Rómaiaknak írt levél, 
9-11. fejezet).
Itt van Fatima századik évfordulója, amely 
előremutatott az ateista világhatalom fel-
emelkedésére, de annak bukására is, 
Oroszország megtérésével. Aztán itt a re-
formáció kezdetének 500. évfordulója is. 
Csupa nagy történelmi, üdvösségtörténeti 
csomópont, miközben a kereszténységre 
alapított, de alapjait megtagadó nyugati 
civilizáció már-már a létét fenyegető ki-
hívásokkal néz szembe.
A Lélekben való megújulásról már nem 
lehet csupán ábrándozni: ez a kor köve-
telménye, a történelem parancsa. A bibliai 
történeten alapuló példázat szerint tíz igaz 
imája megtartja a Földet. Manapság egyre 
inkább úgy látom: ha nem érezzük mind-
nyájan, hogy egyenként a mi odaszánt imád-
ságunkon múlik a családunk, a nemzetünk 
és Európa sorsa, ha az erőfeszítést, munkát 

kegyelmekről, eseményekről adnak szá-
mot.
Ezek közül itt csak egyet emelnék ki. Idén 
májusban, a Magyar Katolikus Karizma-
tikus Megújulás Országos Tanácsának 
ülésén a közösségeinket összekötő és a 
püspökeinkhez benyújtandó szabályza-
tunkon dolgoztunk. Ennek lényege, hogy 
egy országos szövetségbe vonjuk be mind-
azokat a közösségeket, amelyek együtt ke-
resik életük és missziójuk jövőbeli útjait. 
Hogy az egység milyen szellemi áldásokat 
„hív le” ránk, szemben a széthúzás átkával, 
talán nem kell bibliai alapon ecsetelnünk. 
Az Országos Tanácsban megjelent testvé-
rek, akik közel negyven közösséget kép-
viseltek, elkötelezetten dolgoztak az egy-
ség építésén. Az intenzív munka közben 
szinte tapintani lehetett a Lélek jelenlétét. 
Nagyon közel járunk már a szövetségkö-
téshez, s ahhoz, hogy főpásztoraink előtt 
megjelenjünk, mint országos karizmati-
kus szövetség. Imádkozunk, hogy szep-
tember 22-23-i ülésünk után a novemberi 
Országos Találkozón ez meg is történhes-
sen. A kapu addig is nyitva van, s mindig 
is nyitva marad a csatlakozni  kívánó kö-
zösségek előtt.
Isten cselekedje meg bennünk, körülöt-
tünk és általunk mindazt a jót, amit el-
tervezett!

Szzámmveeetééss 
a juubbileeeummmii éévvv dderrrekkáánn

elegánsan másokra hagyjuk, mindent elve-
szíthetünk.
Természetesen nem gondolom, hogy erő-
feszítéseink önmagukban gyümölcsöt 
hoznak. Kegyelmi időre van szükségünk 
ahhoz, hogy a vágyott cél: a magyarság és 
Európa szellemi ébredése végbemenjen. 
Az „Úr kedves esztendejének”, a Him-
nusz által megénekelt „víg esztendőnek”a 
megnyilvánulását várjuk. Talán kevesen 
tudják, de az ötvenedik év megünneplé-
sének előírása éppen a Bibliából szárma-
zik, ez volt a jubileumi év, a kegyelem éve, 
amely különleges áldást hordozott. Ekkor 
az adósrabszolgákat fel kellett szabadítani, 
a tartozásokat el kellett engedni, a csalá-
dok ősi földjeit vissza kellett adni (vö. Lev 
25,1-20.). Az ötvenedik év tehát a tiszta 
lap, a terhektől való megszabadulás, az új-
rakezdés éve. Amikor látszik: ez nem csu-
pán a mi harcunk, Isten harcol értünk (vö. 
2Krón 20,15)!
A Megújulás megújulását várjuk, s készít-
jük az útját. Tisztában vagyunk vele, hogy 
egy új dimenzióba kell átlépnünk mind a 
megértés, mind a megtérés, mind az egy-
ség, mind az imádság és a szolgálat terén. 
Az az új pedig, amit az Úr cselekszik, s 
amire meghív bennünket, már látszik – 
csak legyen szemünk a jót is észrevenni! 
E lapszámunk cikkei, az események, ame-
lyekről beszámolunk, mind ezekről a friss 
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Fereennc pápppa üüzeennette a MMegggújullááshhoz

Testvérek, köszönöm a mai tanúságtétele-
teket, köszönöm! Jól esik mindannyiunk-
nak, jól esik nekem is!
Az Apostolok cselekedetei könyvének első 
fejezetében azt olvassuk: amikor együtt 
evett velük, megparancsolta nekik, hogy 
ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várja-
nak az Atya ígéretére, „amelyről - úgymond 
- tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel 
keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent-
lélekkel fogtok megkeresztelkedni.” (1,4-5).
„Amikor elérkezett Pünkösd napja, ug yanazon 
a helyen mindnyájan eg yütt voltak. Eg yszerre 
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a 
házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg 
nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindeg yi-
kükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 
és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úg y, 
ahog y a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 
2,1-4). 
Ma is mintegy szabadtéri „emeleti terem-
ben” vagyunk itt együtt, mert nem félünk: 
a megnyílt ég alatt, de az Atya ígéretére 
megnyílt szívvel is, „mi mindannyian, 
akik hiszünk”, mindazok, akik megvall-
juk, hogy „Jézus az Úr”, “Jesus is the Lord”. 
Sokan jöttek a világ különböző tájairól, 
és a Szentlélek azért hozott össze minket, 
hogy létrehozza köztünk a testvéri szeretet 
kötelékeit, amelyek bátorítsanak az egység 
és a misszió felé vezető úton. Nem azért, 
hogy megálljunk, nem! A misszió felé, 
hogy hirdessük, „Jézus az Úr”, „Jesús es el 
Señor” – hogy együtt hirdessük az Atya 
szeretetét minden gyermeke iránt! Hogy 
hirdessük minden népnek az Örömhírt! 
Hogy bizonyítsuk, hogy a béke lehetsé-
ges. Nem olyan könnyű a mai világnak 
bebizonyítani, hogy a béke lehetséges, de 
Jézus nevében a saját tanúságtételünkkel 
bizonyíthatjuk, hogy a béke lehetséges! 

Lehetséges, ha miköztünk békesség van. 
Ha a különbségeket hangsúlyozzuk, há-
borúzunk egymással és nem tudjuk hir-
detni a békét. A béke lehetségessé válik, 
ha valljuk, hogy Jézus az Úr, és ezen az 
úton evangelizálunk. Lehetséges. Még 
ha vannak is különbségek – ez evidens, 
vannak különbségek köztünk –, de kien-
gesztelődött sokszínűségben szeretnénk élni. 
Ezt a kifejezést nem szabad elfelejtenünk, 
hanem mindenkinek el kell mondani: ki-
engesztelődött sokszínűség. Ez a kifejezés 
nem az enyém, hanem egy lutheránus test-
véré.
Most pedig itt vagyunk, és sokan va-
gyunk! Összejöttünk együtt imádkozni, 
kérni a Szentlélek kiáradását mindegyi-
künkre, hogy azután kimenjünk a nagy-
világ városainak utcáira hirdetve Jézus 
Krisztus uralmát.

AA vvérr öökuuumeennééjee
Az Apostolok cselekedeteinek könyve ezt 
mondja: „Mi pártusok, médek, elamiták 
és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadó-
ciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, 
Pamfi liának, Egyiptomnak és Líbia Ciréne 
körüli részének lakói, a Rómából való za-
rándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és 
arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hir-
detik Isten nagy tetteit.” (2,9-11). Ugyanazt 
a nyelvet beszélni, hallani, érteni… Van-
nak különbségek, de a Szentlélek a saját 

nyelvünkön érteti meg velünk Jézus fel-
támadásának üzenetét.
A világ százhúsz országából jöttünk össze 
mi hívők, hogy a Szentlélek szuverén mű-
ködését ünnepeljük az Egyházban, mely 
50 éve kezdődött, és amiből elindult… 
egy intézmény?  Nem. Egy szervezet? 
Nem. Ez egy kegyelmi áradás, a Katolikus 
Karizmatikus Megújulás kegyelmi áradá-
sa. Mely katolikusnak született? Nem, 
ökumenikusnak! Ökumenikusnak szüle-
tett, mert a Szentlélek egységet teremt és 
a Szentlélek így sugallta! Fontos elolvasni 
Suenens bíboros írásait, nagyon fontos!
A Szentlélek érkezése átalakítja a félelmük-
ben bezárkózott embereket Jézus bátor ta-
núivá. Péter, aki háromszor is megtagadta 
Jézust, a Szentlélek erejével eltelve hirdeti: 
„Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizo-
nyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti 
keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tet-
te!” (ApCsel 2,36). Ez minden keresztény 

Több napos ünnepségsorozattal emlékeztek meg Rómában a Katolikus Karizmatikus 
Megújulás „Arany Jubileumáról”, kezdetének 50 éves évfordulójáról. Hazánkat – több 
testvér mellett – Lele Róbert, az NSZB tagja, és Gorove László, a testület korábbi 
elnöke képviselte.  A gazdag programból is kiemelkedett az a Circus Maximusban  Pün-
kösd vigiliáján tartott hetvenötezer fős ökumenikus találkozó, amelyen Ferenc pápa 
is megjelent és beszédet mondott. Ennek teljes szövegét közöljük itt Beke Tünde Lídia 
testvérünk remek fordításában.
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hitvallása! Isten Úrrá és Krisztussá tette azt 
a Jézust, akit ti vagy mások keresztre fe-
szítettek. Egyetértetek ezzel a hitvallással? 
(Válasz: Igen!) Ez a mi hitünk, és mind-
egyikünké, mindenkié, ugyanaz! 
Az Ige így folytatja: „A hívek mind ugyan-
azon a helyen tartózkodtak, és közös volt 
mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s 
az árát szétosztották azok közt, akik szüksé-
get szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel minden-
nap összegyűltek a templomban. A kenyeret 
házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű 
szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítet-
ték az Istent, és az egész nép szerette őket. Az 
Úr pedig naponként növelte az üdvözültek 
számát ugyanott” (2,44-47). A közösség 
növekedett, a Szentlélek vezetésével. Sze-
retek arra gondolni, hogy mikor Fülöp-
nek azt mondta az angyal: „Menj a gázai 
útra”, ott találkozik a prozelitával, az etióp 
királynő, Kandaké, gazdasági miniszteré-
vel. Prozelita volt és Izajást olvasta. Fülöp 
megmagyarázta neki az igét, hirdette neki 
Jézust, az pedig megtért.  Egyszer csak így 
szólt: „Nézd, itt a víz, mi akadálya van hát, 
hogy megkeresztelkedjem?” A Szentlélek in-
dította Fülöpöt oda, ahogy a Szentlélek in-
dított kezdettől fogva minden hívőt arra, 
hogy hirdesse az Urat.
Ma azt választottuk, hogy itt jöjjünk össze, 
ezen a helyen – Traettino pásztor is mondta 
– mert az üldözés éveiben itt lettek vérta-
núk a keresztények, a nézők szórakozására. 
Ma sokkal több vértanú van, mint régen! 
Ma több keresztény vértanú van! Gyilko-
saik, mielőtt megölnék a keresztényeket 
nem kérdezik meg: „Te ortodox vagy? Te 
katolikus vagy? Te evangéliumi keresztyén 

A Katolikus Karizmatikus 
Megújulás kegyelmi 
áradása ökumenikusnak 
született, 
mert a Szentlélek 
egységet teremt, 
és a Szentlélek 
így sugallta!

vagy? Te lutheránus vagy? Te kálvinista 
vagy?” Nem. „Keresztény vagy?” – “Igen” 
– és azonnal elvágják a torkát. Ma sokkal 
több vértanú van, mint az első időkben. 
Ez a vér ökumenéje: mai vértanúink tanú-
ságtétele egyesít minket. A világ különbö-
ző helyein keresztények vérét ontják! Ma 
sokkal jobban sürget a keresztények egy-
sége, akiket a Szentlélek egyesít az imában 
és a leggyengébbekért végzett munkában. 
Együtt járni és dolgozni. Szeretni egy-
mást. Szeretni egymást. Próbálni együtt 
megoldani a különbségeket, megegyezni, 
de útközben! Ha mi megállunk, már nem 
haladunk, soha, soha nem fogunk egyet-
értésre jutni. Ez így van, mert a Szentlélek 
azt akarja, hogy haladjunk.

Meegúújjulnnni aaz öröömmmbeen aaz 
Öröömmhhír hirrdeettéésééveel
50 éves a Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás. A Szentlélek kegyelmi áradása! És 
miért kegyelmi áradás? Mert nincs se ala-
pítója, se statútuma, se vezető szervezete. 
Nyilvánvaló, hogy ebben az áradásban sok 
olyan dolog született, mely emberi mű, de 
a Szentlélek inspirálta, különböző kariz-
mákkal, mindet az Egyház szolgálatára. 
De ezt az áradást nem lehet gátak közé 
szorítani, nem lehet a Szentlelket kalitká-
ba zárni!
Elmúlt ötven év. ebben a korban az em-
bernek már kezd fogyni az ereje. Az élet 
közepe – mifelénk úgy mondják, „el cin-
quentazo”, a ráncok mélyülnek – kivéve 
ha sminkeled magad, de a ráncok akkor 
is maradnak, egyre több az ősz hajszál és 
kezdünk elfeledni dolgokat …

Ötven év: olyan életkor, mely alkalmas 
arra, hogy kissé megálljunk és visszate-
kintsünk. Ez a visszatekintés pillanata, az 
élet közepe. Én azt mondom nektek: ideje 
előremenni még több erővel, magunk mögött 
hagyva az időközben összegyűlt port, hálát 
adva mindenért, amit kaptunk és a Szent-
lélekben bízva szembenézni minden új do-
loggal!
Pünkösdből születik az Egyház. A Szent-
lélek, az Atya Ígérete, akit Jézus Krisztus 
hirdetett, Ő hozza létre az Egyházat, és a 
Jelenések könyvének menyasszonyává te-
szi, egyetlen menyasszonnyá. Traettino 
pásztor is mondta: egyetlen menyasszonya 
van az Úrnak!
A mindannyiunk által megkapott legna-
gyobb ajándék a keresztség. Most pedig a 
Szentlélek az egész keresztény világon át 
haladó megtérés útjára vezet minket. Ez 
eggyel több ok arra, hogy a Katolikus Ka-
rizmatikus Megújulás az egység felé való 
haladás kiemelkedő helye legyen! 
Ez a kegyelmi kiáradás az egész Egyház-
nak szól, nem csak egyeseknek, és közü-
lünk senki se „úr” a „szolgák” fölött. Nem. 
Mindannyian szolgáljuk ezt a kegyelmi 
áradást.
Ezzel a tapasztalattal együtt emlékeztessé-
tek szüntelen az Egyházat a dicsőítő ima 
erejére. A dicsőítés hálaadó ima Isten in-
gyenes szeretetéért. Az lehetséges, hogy ez 
az imamód valakinek nem tetszik, de telje-
sen beleilleszkedik a bibliai hagyományba. 
Látjuk ezt például a zsoltárokban. Dávid 
ujjongva táncol a szövetség ládája előtt… 
Kérlek szépen, ne legyünk „Mikhál szind-
rómás” keresztények, aki szégyellte, hogy 

FFerennc páápa egggyüttt dicssőíít aa Meggújuulás veezeetőivel
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Dávid hogyan dicsőíti Istent a szövetség 
ládája előtt táncolva.
Ujjongás, vidámság, öröm: ugyanannak 
a Szentléleknek gyümölcse! A keresztény 
vagy örül szívében, vagy valami nincs 
rendben vele. Az Evangélium örömhíré-
nek hirdetése öröm!

AAz emmmberrr szzolggálaaata
Jézus a názáreti zsinagógában Izajást ol-
vassa. Olvasom: „Az Úr lelke van rajtam, 
azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek 
a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem 
a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a 
látást, hogy szabadon bocsássam az elnyo-
mottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének 
esztendejét.” (Lk 4,18-19; vö Iz 61,1-2). Az 
Örömhírt: ne feledd el ezt. Az Örömhírt, 
mert a keresztény hír mindig öröm.
A harmadik Malines-i Dokumentum, 
a “Karizmatikus megújulás és az ember 
szolgálata”, Suenens bíboros és Dom Hel-
der Camara írása világos: a karizmatikus 
megújulás az ember szolgálata is.
Szentlélek-keresztség, dicsőítés, az ember 
szolgálata. Ez a három dolog elválasztha-
tatlan. Nagyon mélyen dicsőíthetek, de ha 
nem segítek a rászorulókon, akkor az még 
nem elég. „Köztük senki sem szenvedett 
szükséget” (ApCsel 4,34), mondja az Apos-
tolok cselekedetei.
Nem a dicsőítésünk alapján leszünk meg-
ítélve, hanem annak alapján, mit tettünk 
Jézusért. „De Uram, mikor tettük ezt érted? 
Amit a legkisebbeknek tettetek, velem tett-
étek” (vö Mt 25,39-40).
Kedves Testvérek, kívánom, hogy legyen 
időtök visszatekinteni, emlékezni a kezde-
tekre, legyen idő magatok mögött hagyni 
az egótok által hozzáadott dolgokat, át-
alakítva azokat odafi gyeléssé és a mindig 
szabadon fújó Szentlélek tevékenységének 
örömteli befogadásává!
Köszönöm a Katolikus Testvériségnek és 
az ICCRS-nek az Arany Jubileum meg-
szervezését, ezt a virrasztást. Köszönöm 
minden önkéntesnek, aki ezt lehetővé tet-
te, és akik közül sokan jelen vannak. Az 
irodai csapat tagjait már érkezéskor kö-
szönteni akartam, mert tudom, hogy so-
kat dolgoztak! És nem pénzért! Sokat dol-
goztak. Legtöbben több kontinensről való 
fi atalok! Az Úr áldja meg őket nagyon!
Külön is köszönöm, hogy a két évvel ez-
előtti kérésem, hogy a karizmatikus meg-
újulásnak legyen egy egységes nemzetközi 

szolgálata, itteni székhellyel, kezd körvo-
nalazódni eme új, egyetlen szolgálat ala-
pító okmányában. Ez az első lépés, lesz 
folytatása is, és nemsokára megvalósul az 
egység, a Szentlélek műve. „Mindent meg-
újítok”, mondja az Úr (Jel 21,5).
Köszönöm, Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás, mindazt, amit ebben az 50 évben 
adtatok az Egyháznak! Az Egyház szá-
mít rátok, az Igéhez való hűségetekre, és a 
Szentlélek által átalakított életek tanúság-
tételére! 

Mindenkivel az Egyházban megosztani 
a Szentlélekben való keresztséget, szün-
telenül dicsőíteni az Urat, különböző fe-
lekezetek keresztényeivel együtt járni az 
imában és a rászorulók megsegítésében. 
Szolgálni a szegényeket és a betegeket – 
ezt várja tőletek az Egyház és a pápa. A 
Katolikus Karizmatikus Megújulástól, de 
mindenkitől, aki belépett ebbe a kegyelmi 
áradásba! Köszönöm…

Circo MMMassimmoo, 220117 júniuuss 3., szoombat

Nem a dicsőítésünk 
alapján leszünk megítélve, 
hanem annak alapján, 
hogy mit tettünk Jézusért!

AAz öökuummennikus ttalálkkoozó diccssőítőőő néépe
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2017. május 13-án kaposvári me-
gyéspüspökké szentelték Varga László 

atyát. A megújulásbeli testvérek öröme 
kétszeres volt: egyrészt, mert tudtuk, 
hogy Jézus igazi barátja, tanítványa, 

őszinte szolgája került a püspöki székbe. 
Másrészt mert ő az első megyéspüspök  

Magyarországon, aki nyíltan vállalja ka-
rizmatikus kötődését. Személye biztosíték 

arra, hogy a Szentlélek nagy erővel foly-
tatja majd megújító munkáját a magyar 

egyház minden szintjén.  A szentelésen 
is sokan jelen voltak közösségeinkből, 

az ünnepség levezetője pedig Berta Kata 
testvérünk volt, akinek itt olvashatjátok 

beszámolóját. Külön köszönet 
Berta Gábornak a nagyszerű képekért.

Már a szentelési próbán feltűnt, hogy Laci 
atya csak testben van velünk. Arcán meny-
nyei derű látszott, s végig elnéző mosollyal 
nézte, hogyan próbálja mindenki körülöt-
te a lehető legtökéletesebbre begyakorolni 
a másnapi liturgia elemeit. Engedelme-
sen megtett mindent, amit kértek tőle, de 
mindeközben már az Úrnál járt. „Életem 
Isten állandó jelenlétében való lét.” – így írja 
le belső megtapasztalását arról, hogyan ve-
zeti őt Isten folyamatos útmutatása. Ez a 
bensőséges kapcsolat egy szenvedélyes is-
tenkeresés eredménye, amely szentelésén 
is kitűnt. Laci atyát valóban úgy ismertem 
meg, mint aki mindig a Lélekkel jár-kel a 
világban, de így ragyogni talán még sosem 
láttam!
Amikor a szentelés napján belépett a 
templomba, a szó teljes értelmében tiszta 
evangéliummal átitatott lénye mindenkire 
hatással volt. A Lélek megszentelő, alakító 
ereje átáramlott azokra, akik jelen voltak. 
A püspökszentelési és beiktatási szertartá-

son mély hittel és elkötelezettséggel adta át 
életét az Úrnak, és mondta el fogadalmát 
Erdő Péter bíboros úr előtt, a társszentelő 
Alberto Bottari de Castello  apostoli  nun-

cius és Balás Béla eddigi kaposvári püspök 
jelenlétében. Egész lényén látszott: az Isten 
igaz embere ő, a hit embere, s ez a szellem 
átterjedt róla nemcsak a püspökökre, ha-

MMMMeeegghhíívtttáál, 
hhhooggyy vvíízzrrre léééppjjeek

A főszentelő Erdő Péter bíboros, mellette balról Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, 
jobbról Balás Béla nyugalmazott megyéspüspök
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Krisztuss-közponntú egyyházat, 
papságooot és kereszténnységet 
szeretnééék!
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nem az egész papságra, a szerzetesekre és 
az egész népre, bent a teli templomban és 
kint a téren is, ahol kevésnek bizonyult az 
előkészítet mintegy ezerötszáz ülőhely.
Az ünnepélyesen felolvasott pápai bul-
la szavaiból kiderült: Laci atya kipróbált 
pásztor, aki alkalmas annak a közösségnek 
a kormányzására, amelyre kiválasztották, 
és képes az apostolkodás terhét viselni. 
Mindennek bizonyítéka, hogy a szöveg 
felolvasásának végén állva tapsoltak az 
emberek…
A szentelésen végig érezhető volt, hogy 
Laci atya fölkészült és tudatosan vállal-
ta, amit mondott. A gyönyörű szertartás 
egész végig magával ragadta a résztvevő-
ket. A Mindenszentek litániája alatt a föl-
dön fekvő szentelendővel együtt borult 
mindenki az Úr elé, s együtt térdelt vele 
az evangéliumos könyv alatt. „Isten, aki 
Krisztus főpapságának részesévé avatott té-
ged, árasszon el csodálatos kegyelmének ke-
netével, és termékenyítse meg lelkedet bőséges 
áldásával!” – hangzott el a felszentelt fejé-
nek megkenésekor, majd Laci atya ünne-
pélyesen átvette az evangéliumos könyvet 
valamint a főpapi jelvényeket: a gyűrűt, a 
mitrát, a pásztorbotot. A szertartás végén a 
főszentelő beültetette a felszentelt megyés-
püspököt annak püspöki székébe.
A főszentelő, Erdő Péter bíboros szent-
beszédében megemlékezett arról, hogy 
különleges időpontban, az első fatimai 
jelenés 100. évfordulóján kerül sor a 
püspökszentelésre. Kiemelte azt is, hogy 
Varga László atya szívügyének tekinti az 
Oltáriszentség tiszteletét, amelyből Isten 
kegyelme sugárzik. 
Laci atyának nemcsak a szegények felka-
rolása, a másik ember feltétel nélküli el-
fogadása istenadta szent missziója, hanem 
az egység megteremtése is.  Az Úr hiteles 
szolgájaként olyan szabadságról tett tanú-
ságot, amire minden ember vágyakozik. 
Mert a Szentlélek indításaira cselekedett 
a szentelésén is, nem törődve azzal, hogy 
mit gondolnak róla.  Amikor az áldást osz-
tó, felszentelt püspök kilépett a templom-
ajtón először a kerekes székesekhez sietett. 
A taps felzúgott, többen érzékelték, hogy 
feltámadt a szél és végigsöpört a főtéren. 
Igen, az Úr adott valakit, aki közülünk 
való. Megért minket, és nem hitetlenkedik 
megszólítottságunkon. 
Varga László atya beiktatási beszéde hűen 
tükrözte egyszerűségét és mély hitét. 

„Krisztus-központú egyházat, papságot és 
kereszténységet szeretnék!” – mondta. Meg-
hirdette az Irgalmasság Házainak meg-
nyitását, amelyek lelkigyakorlatoknak, 
dicsőítő alkalmaknak adnak majd helyet, 
s ahol szabadító imaszolgálat is zajlik majd 
az „Eloldozva” módszer alapján, főként a 
szegényeket, az elesetteket segítve. Ki-
emelte az Imádság Házainak fontosságát, 
kezdeményezte az Oltáriszentség imádását 
minden templomban, s kérte, hogy a di-
csőítésben rejlő erővel, a karizmákat bát-
ran használva imádkozzanak hívei. „Olyan 
egyházmegyét szeretnék építeni, amely az 
evangelizációért van! Ebben különösen is 
számítok a fi atalokra és az evangelizáló csa-
ládokra!” Kérte keresztény testvérei imáit, 
hogy akár élete feláldozásával is szolgálni 
tudja Krisztust. „Szükségem van a Szent-
lélekre! Ezért befejezésül imádkozzuk, éne-
keljük el a ’Meghívtál, hogy vízre lépjek’ kez-
detű éneket.”

Püspökszentelésen hazánkban először 
csendült fel – itt és most – karizmatikus, 
gitáros ének, mint közös Szentlélekhívás. 
A szöveget sokan énekeltük együtt repeső 
szívvel a Lélek örömében. Végül az új püs-
pök a Mária oltárhoz vonult, és felajánlot-
ta egyházmegyéjét a Szűzanya Szeplőtelen 
szívének. 
Kedves Laci atya! Hálát adunk, hogy 
meghívott, kiválasztott, felkészített az Úr 
apostoli szolgálatodra, és fölszentelt Krisz-
tus igazi tanítványává. Beszédeid, tanú-
ságtételeid mindig is hitelesek voltak, mert 
összhangban álltak mindennapjaiddal, 
tetteiddel és a belőled folyamatosan áradó 
szeretettel. Kívánjuk Neked, hogy tovább-
ra is mindent az Isten szemével szemlélj, és 
örvendezve fogadd a problémákat is. Ki-
apadhatatlan derűvel nézd a világot, mi-
közben együttérzel a szomorkodókkal, és 
támogatod az elesetteket, megerősíted és 
vezeted Isten népét vándorlása útján.

Szzüükkksséégggeeemmm vvaann 
a SSzzeeenntttlééééleekkkrree!!

AAAzzz úújjjoonnnnnaann 
szzzeennnteelltt pppüüsssppöökk 

bbbeeiiikkttaattáássi 
bbbeeszzééddde

Kedves Testvérek!
Folytatni szeretném mindazt, amit az elő-
döm Balás Béla püspök úr épített az elmúlt 
24 év alatt!
50 évvel a II. Vatikáni Zsinat után is 
Krisztus-központú egyházat, papságot, 
kereszténységet szeretnék!
A püspöki címeremben egy megtört ostya 
és egy megtört ember látható valamint egy 
szó: IRGALOM.
Miért? A kezdetek egyházában az Oltári-
szentség és a „testvér szentsége” még egy-
ségben volt. Az Eucharisztia ünnepléséhez 
hozzátartozott a szegényekben jelenlévő 
Krisztus szolgálata. A kettő összetartozott, 
az Oltáriszentséget és a „testvér szentségét” 
az IRGALOM kapcsolta össze.
A franciaországi Bárka közösségben fedez-

tem fel, hogy az Oltáriszentségben meg-
tört Krisztus és a megtört ember ugyan-
az. Calcuttai Szent Teréz anyától pedig azt 
tanultam, hogy addig kell szeretettel 
szemlélni az Oltáriszentségben jelenlévő 
Krisztust, amíg elmenvén felismerjük és 
megszeretjük az útszélen fekvőben jelen-
lévő Krisztust.
Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az 
isteni irgalmasság egyre több helyre eljut 
rajtunk keresztül, elérve a legszegényeb-
beket is. Ennek érdekében, elindítjuk az 
Irgalmasság Házait, amihez együttműkö-
désre hívom azokat, akiket már megérin-
tett az isteni irgalmasság! 
Olyan egyházmegyét szeretnék, amelyben 
egyre többen felfedezik a „jobbik részt”, az 
Oltáriszentség imádásában, vagy a dicsőí-
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Az idők jeleit vizsgálva, napjainkban a ke-
resztények a „vér ökumenéjét” élik! Ezért 
minden keresztény testvéremet, valamint 
papokat, lelkészeket és lelkésznőket, egy 
radikálisabb Krisztus-követésre hívom, 
és ha kell az életünk odaadására, a vérta-
núságra is! Imádkozzatok értem, hogy ne 
hátráljak meg, ha ez bekövetkezik!
Szükségem van rátok! Kérem az imáito-
kat, kérem a bizalmatokat és a szeretete-

ként szenvedélye, hogy  Jézus Krisztust 
megismertesse minden emberrel, a nem 
hívőkkel is. Ebbéli munkájában nem riad 
vissza a legkorszerűbb pasztorális mód-
szerek alkalmazásától sem. Az egyházi 
mozgalmak képviselőt mindig értékes 

teket, mert meghaladja az erőmet a rám 
bízott feladat. 
Szükségem van a Szentlélekre! Ezért befe-
jezésül imádkozzuk, énekeljük el a ’Meg-
hívtál, hogy vízre lépjek’ kezdetű éneket.

munkatársainak tekintette, s különösen 
mély munkakapcsolatban volt Cursillo, 
valamint a karizmatikus megújulás közös-
ségeivel. Mély bibliaismerete, műveltsége 
és teológiai tudása nagy közvetlenséggel 
és egyszerűséggel társul, ahogyan ezt az 
általa különleges szeretettel szolgált hazai 
cigányság képviselői is tanúsítják. Imád-
kozzunk, hogy János atyánkat töltse el a 
Lélek ereje egyházmegyéje apostolaként, 
az ott élő közösségek javára, s a nem hívők 
megtérésére!

tésben rejlő erőt!  – és bátran használják a 
karizmákat. Szükségünk van az Imádság 
Házaira, ahol együtt dicsőíthetünk azok-
kal a keresztény testvéreinkkel, akiket már 
megérintett a szemlélődésben és dicsőítés-
ben rejlő erő.
Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, 
amely az evangelizációért van! Ebben kü-
lönösen is számítok a fi atalokra és az evan-
gelizáló családokra!

Június 18-án érkezett a hír, hogy Ferenc 
pápa Székely János, eddigi Esztergom-bu-
dapesti segédpüspököt szombathelyi me-
gyéspüspökké nevezte ki. Személyében 
olyan főpásztort köszönthetünk, akinek 
az új evangelizáció elkötelezett harcosa-

AAz úúj püüsppöök „aaz  emmmbberrekk embbberee”.

JJános ppüsspök aatyaa, köözzössééggeinkk ősszzinte bbaráátja.
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Újítsd meg csodáidat napjainkban, új pün-
kösd gyanánt! – imádkozta Szent XXIII.
János pápa a II Vatikáni Zsinat kezdetén. 
És imája meghallgatásra talált, kitört az 
ébredés először szabadkeresztény, protes-
táns gyülekezetekben, majd a 1967-ben a 
katolikus Egyházban is. Hogy megértsük, 
miért ezt a mottót választottuk a Cor et 
Lumen Christi márciusi konferenciájára, 
meg kell értsük, mik is az előzmények.
 Boldog Elena Guerra a XIX. század 
vége felé alázatos bátorsággal tizenkét le-
velet intézett a pápához, arra kérve őt, hív-
ja össze az Egyházat újból a Cönákulum-
ba,  az „emeleti terembe”, hogy kiáradjon a 
pünkösdi Lé lek. Néhány idézet leveleiből: 
 „Szentatya, kérem, siessen és hívja a Cöná-
kulumba a hívő ket... Nem kell mást tenni, mint 
megnyitni a Cönákulumot, be hívni a hívőket, so-
kat-sokat imádkozni, és a Szentlélek eljön. Eljön 
és megtéríti a bűnösöket, megszenteli a hívő ket, és 
a föld színe megújul…  Jézus eg yszer megmutatta 
az embereknek Szívét, most Lelkét akarja ki-
nyilvánítani.”
 XIII. Leó volt akkor a pápa, a nagy 
műveltségű és hihetetlen energiájú, sovány 
aggastyán, aki enciklikák sorával igyeke-
zett az Egyházat megújítani, megnyitni a 
jövő felé. Elena nővér indítása iban meg-
érezhette Isten szavát, mert reagált a leve-
lekre. 1895. június 5-én kiadta a Provida 
Matris Charitate kezdetű levelet, amely-
ben elrendeli a pünkösd előtti kilenced 
imádkozását. Való ban össze akarta hívni 
az Egyházat a Cönákulumba. Közelgő 
halálát érezve mindkettőt a Szentlélekre 
akarja bízni. Péter utóda egyet akar a luc-

cai nővérrel. XIII. Leó 1901. január else-
jének első másodperceiben a Szentléleknek 
ajánlotta a XX. századot, és ünnepélyesen 
intonálta a Veni Creator Spiri tust az egész 
Egyház nevében.
 Isten nem sokáig váratja népét. A 
Charles Parham topekai bibliaiskolájában 
történt előzmények után 1906 áprilisában 
a Szentlélek nagy erővel landol az Azusa 
Streeten, William Seymour gyülekezeté-
ben, ahol az emberek átélik az Apostolok 
Cselekedeteiben leírtakat, új nyelveken 
beszélnek, csodás jelek, gyógyulások tör-
ténnek, leszáll közéjük Isten dicsőségénk 
felhője, a Shekinah (héber: ’dicsőség’), és 
az emberek nem akarnak hazamenni, egy-
másba érő összejöveteleket tartanak. Ezt az 

eseményt tartjuk a pünkösdi-karizmatikus 
megújulás forrásának. Majdhogynem egy 
időben ezzel fellép Maria Woodwort-Etter 
is (1913) akinek a szolgálatait szintén a 
Szentlélek erőteljes működése kíséri, ha-
lottak támadnak fel, betegek gyógyulnak 
meg, megszállottak szabadulnak, csodák 
és jelek egész sora kíséri szolgálatát. Ha 
bemennek egy városba, a Szentlélek olyan 
erővel érinti azt a helyet, hogy az emberek 
akár ott vannak a gyülekezeti összejövete-
len, akár nem, a Lélek ereje alatt elesnek, 
ott ahol vannak, boltokban, utcákban, 
kocsmákban, órákig, napokig fekszenek 
a Lélek ereje alatt, látomásokban részesül-
nek, angyalokat látnak, és amikor felkel-
nek, az életük teljesen megváltozik. 

Köözzöösséégg kkoonnffeerrrennciáája 
Buuddaapessstenn

AA CCoor eeet LLuummmmenn CCChrrrissti

Mindig nagy várakozás előzi meg Damian Stayne és közössége szolgálatait ha-
zánkban és a nagyvilágban. Nem volt ez másként március 11-12-én sem, amikor 
a Folyondár utcai sportcsarnokban találkozott a számos érdeklődő. Az egyik 
főszervező, Tobisch Borbála beszámolója.

Damiann SStaynnee: Enngeedjjükk kii a tiggrist a kettrrecbből!
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Próóféécciákkk  aa nnaagyy aaraatáássról
Mi a közös William Seymourban és Maria 
Woodwort-Etterben? Az, hogy bár mind-
ketten hatalmas szolgálattal rendelkeztek, 
elképesztő jelek és csodák kísérték műkö-
désüket, mégis mindketten azt prófétálták 
(előbb Seymourt idézem 1909-ből), hogy 
„100 év múlva Isten Szentlelkének és dicső-
ségének (Shekinah Glory) olyan kiáradása 
fog bekövetkezni, ami sokkal nagyobb lesz, 
és messze felülmúlja majd mindazt, amit mi 
az Azusa Streeten láttunk”. 
 Maria Woodwort-Etter pedig 1914-
ben a következőket mondta: „Még nem 
látjuk a korai esők teljességét sem, de amikor 
majd eljön a kései eső ideje, az messze felül-
múl mindent, amit mi valaha is láttunk. 
Mindez száz év múlva várható.” Megpró-
fétálják, hogy ez az újraéledés 2009 kö-
rül fog kezdődni és az Isten dicsőségének 
a felhője fogja jellemezni, valamint nagy 
csodák. Ezek a manifesztációk nem csak 
egy helyen lesznek láthatóak, hanem vi-
lágszerte. Ami fantasztikus, hogy ezek a 
dolgok elkezdtek megtörténni. 2011-ben a 
dicsőség felhőjét százak látták s fi lmezték 
le a kaliforniai Bethel Church (Redding, 
Kalifornia) felett, további keresztény ta-
lálkozókon is egyre többen látták, sőt ke-
resztény otthonokban is.
 Reinhard Bonnke,  a – szerintem – ma 
élő legnagyobb evangelizátor pár évvel 
ezelőtti prófétikus álma is igen jelentős. 
Bonnke szolgálata által sokak gyógyul-
nak és térnek meg, sőt még egy halott is 
feltámadt. Beszámol arról, hogy volt egy 

álma, melyben két hang beszélgetett egy-
mással, arról, hogy Európa megújul és 
Németországban fi atalok az Urat fogják 
az utcán hangosan dicsőíteni és hirdet-
ni. Egész Európa megújul (évekkel a nagy 
augsburgi konferenciák előtt álmodta ezt), 
és ő, Reinhard Bonnke a maga szerénynek 
nem nevezhető szolgálatával csupán „elő-
futár” azokhoz képest, akik ezután jönnek 
majd, férfi ak és nők százai, akik az Urat 
szolgálják.
 Mi történik közben a katolikus Egy-
házban? 
 „Európa a megújulás küszöbén áll. Ami 
eddig volt, az volt a tavasz, most eljött a 
nyár, a nyár pedig az aratás ideje!” – mond-
ja prófétikusan XVI. Benedek pápa 2010-
ben, angliai látogatása kapcsán. 
 Gondolom, sokunk számára ismertek 
az ICCRS Betlehemben tartott prófétikus 
konzultációján történtek is, amely 2013-
ban volt, a Megújulás 50. évfordulójára 
készülődve. Michelle Moran, az ICCRS 
akkori elnökének szavait idézzük:
 „Isten megadja az esőt az alkalmas időben... 
a korai és kései esőt. A  bibliai helyszíneken a 
korai eső (az őszi eső) az, amely a magokat ki-
kelti és a kései (tavaszi) eső pedig elkészíti az 
aratás számára a növényeket. A megújulás korai 
időszakában korai esőt kaptunk. Most a kettő 
közt vag yunk. Nem vag yunk még a kései esők 
idején, mert nem a Lélek erejében mozdulunk, 
nem g yóg yítjuk a betegeket, nem teszünk csodá-
kat, nem meg yünk a szegények felé, nem evange-
lizálunk erővel. Bűnbánatot kell tartanunk, mert 
időközben abba a csapdába estünk, hog y csak az 

embereket akartuk szórakoztatni és elkényelme-
sedtünk. Itt az ideje, hog y az embereket felké-
szítsük, hog y induljanak, mert a Lélek minden 
idők legnag yobb aratását készíti, eg y hatalmas 
aratást.”
 Egy szemtanú szerint „e szavak el-
hangzása volt az a pont, ahol beléptünk a 
Jordánba és a víz kettévált, érzékelhetően 
megmozdult a ’spirituális erőtér’. Éreztük, 
hogy ezt már nem lehet tétlenül szemlél-
ni, fel kell készülni erre az elközelgő, vagy 
már el is kezdődött új időszakra”.

AA foolyttatáás Buuddaappeesttennn
Az Újítsd meg csodáidat! konferencián 
Damian Stayne-nel arra kerestük a vá-
laszt, mit kell tennünk, ebben az ígéretek-
kel teli, különleges időszakban, amikor az 
is látható, ahogy a szekuláris világ reng és 
rázkódik, Európa recseg-ropog. Mit kell 
tennünk nekünk keresztényeknek, hogy 
az aratás valóban aratás legyen, és ennek 
mi ne csak passzív szemlélői legyünk. 
 Damiannek volt egy próféciája 2009-
ben, hogy néhány év múlva már egy új 
spirituális környezetben leszünk, melyet a 
ALÁZAT, a EGYSÉG és a CSODÁKBA 
VETETT HIT fog jellemezni. 
 Damian beszélt arról, hogy nem sza-
bad ketrecben tartanunk már a Szent-
lelket, mint egy kedves kis háziállatot, 
hanem ki kell engednünk a tigrist a ketrec-
ből. Beszélt az alázatosság szükségességé-
ről ebben az új korszakban, mint minden-
nek a kiindulópontjáról. A mustármagnyi 
hit növekedésének kezdete az alázat. Az 

Bűnbáánnatot kell 
tartanuunk, mmert 
időközzben abbba 
a hibábbba estüünk, 
hogy ccssak azz embeereket 
akartuuk szórrakozttatni 
és elkééényelmmesedtünk.

 Mit kelll tennnünk ebben aa különnlegess koorszaakbaann, amikoor egéészz Európa reccseg-rropog?
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alázat az ajtó a hithez és a hit hatalmához, 
a mennyei erőhöz, a teljhatalmú evange-
lizációhoz. A hit nem felpumpált önbiza-
lom, nem pozitív gondolkodás.
 Elismerem, hogy ez a feladat nekem 
lehetetlen ezért kérem, hogy adjon hitet és 
növelje a hitet. Minden nap kitartóan  és 
konkrétan imádkoznunk kell hitünk nö-
vekedéséért. Isten ekkor odafut a válasszal 
és adja a hitet.
 Miért éppen az alázat a nélkülözhetet-
lenül fontos alap? Mert ha Isten komoly 
szolgálatot akar ránk bízni, meg kell min-
ket is óvnia. Ha csak vizipisztoly van a ke-
zünkben nem jelentünk veszélyt magunk-
ra, de az ellenségre sem. Ha géppisztoly, 
akkor viszont kellenek az óvintézkedések. 
Az alázat: Isten kenete, hogy biztonságo-
san adhasson nekünk mennyei erőt a hit 
által. 
 A hitről szólva továbbá elmondta: 
Tudni és vallani, hogy vannak még cso-
dák, ez még nem ugyanaz, mint a hit ere-
jével szolgálni, csodákat tenni. Jézus a hit 
szerzője és beteljesítője, nem mi, és kérni 
kell, hogy kibontakoztassa bennünk. A hi-
tünket növelni kell. Imádkozni a hit növe-
kedéséért és táplálni azt (igeolvasás, buzgó 
ima, dicsőítés, imádás, karitatív szolgálat). 
És lépni kell a hitben. Kockáztatni. Kilép-
ni a komfortzónából, oda, ahol már nem 
ér le a lábad, a mások által már őrültségnek 
mondott zónába.
 Hited messze van még Jézusétól? Ne 
tolókocsisokért kezdj el rögtön csodáért 
imádkozni. Előbb tanulj mg kisebb beteg-

ségekért, fájdalmakért sikeresen imádkoz-
ni. Ahogy egyre eredményesebb vagy, úgy 
növekszel majd a hitben, vagyis távolodsz a 
csónaktól és a vízen jársz a természetfeletti 
hit erejében. Csak ezután, lépésről lépésre 
vállalj nehezebb eseteket, különben erőn 
felül vállalsz, és a hited leépül a kudarcok-
ban. Mindenképp átélsz majd kudarcokat 
is, hogy a megszégyenülés növeljen téged 
az alázatban. Mert az alázatosok az Isten 
kedvencei.

Ez ccssoda!!
Isten nem személyválogató, de az alázatos-
nak többet ad. Szereti az ÚR, ha az aláza-
tos a szaván fogja Őt és kéri Tőle az ígére-
tek beteljesedését. Isten örül, ha alázatban 
és hitben kilépünk a komfortzónánkból.
 A Cor et Lumen konferenciáinak min-
dig része a tanítás mellett a „gyakorlat”, 
amikor valóban láthatjuk Isten erejét, Lel-
két működni, hogy a szavak ne csak a sem-
mibe hulljanak. Így most is része volt egy 
nyitott gyógyító alkalom, amelyen szá-
mos gyógyulás történt, valamint egy Tűz 
és Fény Szentségimádás. Mindkét szolgálat 
során nagy erővel áradt ki Isten Lelke. A 
szentmiséket Erdő Péter bíboros atya és 
Székely János püspök atya celebrálta, me-
lyekért különösen és nagyon-nagyon (nem 
tudom hova fokozni) hálásak vagyunk Is-
tennek és nekik is, hiszen ez azt jelenti, 
hogy a konferencia mondanivalója és célja 
az Egyházunk szívében van.
 Zárásként hadd álljon még itt egy gon-
dolat és két rövid tanúságtétel. Az alázatról 

és csodákba vetett hitről tehát, mint az új 
éra jellemzőiről, bőségesen volt szó. S ami 
a legszebb az egészben, hogy ezt követte az 
Imádság Háza konferencia, ahol pedig az 
egység témája állt a középpontban, és Isten 
meg is áldotta azt is dicsőségének megjele-
nésével.

A tanúságtételek pedig: 
M. B.-t csütörtökön küldtek haza a kór-
házból azzal, hogy nem tudnak rajta se-
gíteni, otthon haljon meg. Most nagyon 
jól van, a hatalmas fájdalmai megszűntek, 
nem issza azóta a morfi umot, a hóna alatti 
narancs nagyságú csomó szinte teljesen el-
tűnt, ami folyamatosan zsugorodott össze. 
Nagyon boldog a házaspár, Istent dicsőí-
tik és szentmisére járnak, együtt imádkoz-
nak. Meggyógyult a rákból.
„Mivel érdemeltem ki? A hétvégén egy 
gyógyító konferencián megjavult a szür-
kehályogos szememen a látásom, olyany-
nyira, hogy ma már napszemüveget kellett 
használnom, mert túlcsordult a fény! Min-
dent élesen és tisztán látok! Ez csoda!!!! És 
köszönöm minden közreműködőnek, de 
különösen Istennek!”

Tööbb tannnúsáágttéttel a fffaceboookkon: httpps://

wwwww.faaceeboook..commm/aziggee.erreje

(Köööszööneet aa ffelhhhasználtt idézzetekkért 

ddr.. Kovváács GGáboor éés FFölddi Tiibbor attyyánnak)

Imádkkoozzunkk, egyyre 
mélyebbbben aadjuk át az 
életünnkket, mmert ezz az 
ima fogg megmenteeni 
minkett is és hazánnkat 
is, és aa Megúújulástt is!

Bíborosii szenntmmise a konnnferenccián. AAz EEgyhááz fi figyyel a prrófétaai sszóra.
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A Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozója mostanra Észak-Magyarország egyik 
legnagyobb keresztény közösségi rendezvényévé nőtte ki magát. Idén február 11-én, Szűz 
Mária lourdes-i megjelenésének évfordulóján, a Betegek Világnapján rendezték  meg. A 
találkozónak ismét a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola adott otthont 
és szíves vendéglátást. Házigazdája Mariscsák István igazgató, fővédnöke Lipcsák János 
a Mindszenti Plébánia kormányzója volt. A szervezés áldozatos munkáját a Mindszent 
Karizma Imacsoport vállalta magára. Siegel Amarilla beszámolója.

kozo.webnode.hu). A meghívásnak ez-
zel a módjával is hangsúlyozni akartuk 
a keresztény közösségek fontosságát az 
Egyházban. A több mint háromszáz fős 
lelki együttlét olyan volt, mint egy nagy 
családi találkozó. Érezhető volt a csalá-
dias hangulat, ami az előzetes testi-lel-
ki készületben is megnyilvánult. Több 
imacsoport meggyónt már otthonában, 
továbbá küldött magáról egy-egy be-
mutatkozó kis videót. A Debrecen-nyír-
egyházi Egyházmegye közösségei fi nom 
süteménnyel érkeztek az agapéra.

„Ölelj át jelenléteddel” – hangzott a talál-
kozó mottója, s a cél valóban Isten jelenlé-
tének megtapasztalása és tudatosítása volt 
a tanítások, a dicsőítés, a Szentségimádás, 
és a tíz szekció műhelyeinek segítségével.

Köszöntő beszédében Mariscsák István 
igazgató kiemelte, hogy a találkozó ko-
vászként hat iskolájuk életére, a közössé-
gek tanúságtétele által. A zenei szolgálatot 
az Új Jeruzsálem dicsőítő zenekar végezte 
Csiszér László vezetésével. Ezután Kunsza-
bó Zoltán, az MKKM elnöke következett 
élete tanúságtételével. Előadásának témá-
ja a Karizmatikus Megújulás ötven éve. 
Ezt követően Kovács Frigyes a Kecskeméti 

Imádság Háza imamisszionáriusa beszélt 
az Imádság Háza mozgalomról, Istennek 
ott megtapasztalható jelenlétéről. A dél-
előtti tanításokat fi nom ebéd követte, me-
lyet az iskola dolgozói készítettek: gulyás-
leves és farsangi fánk várta a résztvevőket. 
A kötetlen együttlét alatt a szünetben ke-
rült sor a közösségek bemutatkozó videói-
nak levetítésére.

A délutáni szekcióüléseknek már a témái 
és tanítói is sokat mondóak: Isten jelen-
léte a rászorulókban (Ágnes nővér TORG), 
Isten jelenléte a dicsőítésben (Csiszér Lász-
ló), Isten jelenléte a házasságban (Kunszabó 
Zoltán), Isten jelenléte az Oltáriszentség-
ben  (Antal testvér TORG), Isten jelenléte 
a csendben (Klára nővér TORG), Isten 
jelenléte a szentgyónásban  (Balogh Gyula 
atya), Isten jelenléte sebeinkben (Szabó Jó-
zsef atya), Isten jelenléte a fi atalok életében 
(Zubay Timea és Végh Zoltán), Isten jelen-
léte a papi és szerzetesi hivatásban (Ferenc 
testvér TORG), Isten jelenléte a Szentírás-
ban (Kovács Frig yes).

A szekcióülések után másfél órás szentség-
imádást tartottunk dicsőítő énekekkel, 
közbenjáró imával, gyónási lehetőséggel. 
Mindebben a résztvevő papok mellett 
Szent Ferenc Kistestvérei és Kisnővérei, 
és más közösségek szolgálói voltak segít-
ségünkre.

III.. KKöözöösséégeekk RRReegioonnáális 
Kaarizmmatttikuuss TTaalááálkoozóója 
MMiiskkoolcooon

A szervezés hónapokkal a találkozó előtt 
kezdődött, imádságban. A Mindszent 
Karizmán belül működő közbenjáró csa-
pat előzetesen folyamatosan imádkozott 
és vállalt kisebb böjtöket. A találkozót 
megelőzően pedig imakilencedet végez-
tek a szolgálatok bátor vállalásáért, hogy 
munkánk megdicsőítse az Örök Atyát, és 
hogy a szervezési feladatok gördülékenyen 
haladjanak.  A találkozó egész napján, a 
délutáni szentségimádás kezdetéig háttér-
ima-szolgálat zajlott a kihelyezett Oltári-
szentség előtt az iskola kápolnájában. A 
találkozó ideje alatt gyermekfelügyeletet 
tartottunk szakképzett óvónő és önkéntes 
diákok részvételével.

Egyységgbeeen, köözzöössséggbeeen
A Közösségek Regionális Karizmatikus 
Találkozója mostanra Észak-Magyar-
ország egyik legnagyobb keresztény kö-
zösségi rendezvényévé nőtte ki magát. Az 
egész napos találkozón azok a felnőtt és 
ifj úsági közösségek, valamint imacsopor-
tok vettek részt – Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből – amelyek valóban közösségként 
jelentkeztek, és előzetesen regisztráltak a 
találkozó honlapján (karizmatikustalal-
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AA bbellsső öölelééss
A találkozót szentmise zárta, amelyet Sza-
bó József egri spirituális atya mutatatta be, 
aki – nagy örömünkre – magával hozta az 
egri szeminárium Szentlélekben megújult 
kispapjainak népes csoportját is. A szent-
beszében kiemelte, hogy Jézus első ölelését 
Szűz Máriától kapta, s élete végén a halott 
Jézust is anyja ölébe tették. Szolgálata so-
rán maga Jézus is térdére ültette a gyere-
keket, megáldotta, megölelte őket. A té-
kozló fi ú az Atya ölelésében gyógyul meg. 
Az életben fontos az érintés, a kapcsolat, 
a megbocsátás. Ahogy idősödik az ember, 
egyre kevesebb az ölelés. Ezek külső ölelé-
sek. De vannak belső ölelések is, ez Isten 
ölelése. Amikor Jézus elküldte a Szent-
lelket, egy nagyon mély szeretet-tapasz-
talatot ajánlott fel mindannyiunknak. Ez 
belülről hat és semmi nem pótolja. Isten 
belső ölelésének lehetnek akadályai, példá-
ul a bálványaink. Jézus azt mondja, hogy 
ne a külső öleléseket keressük, ne a bálvá-
nyokat, hanem a belső ölelésre vágyjunk. 
Jézus, amikor elment naponta imádkozni, 
a mennyei Atya ölelését tapasztalta. Jézus 
belső ölelését minden nap meg tudjuk ta-
pasztalni az imában, a szentségimádásban. 
Fontos, hogy naponta kérjem imában Jé-
zust és a Szentlelket, öleljen át szeretetével!

Az előadások, a szekcióülések, a csopor-
tos beszélgetések, zenés dicsőítések, a 
szentségimádás és a közbenjáró ima által 
a résztvevőknek lehetőségük volt a hitben 
való elmélyülésre, valamint a közösségek 
egymással való találkozására. A résztvevő 
közösségek tagjai sokrétű információkkal, 
gyakorlati tanácsokkal és lelki útravalóval 
ellátva térhettek haza.

Imádkkoozzunkk, egyyre 
mélyebbbben aadjuk át az 
életünnkket, mmert ezz az 
ima fogg megmenteeni 
minkett is és hazánnkat 
is, és aa Megúújulástt is!

 Szomjazzó szzívveel együttt,, közösségben

PPiros póólóbaan a llelkes szzeervező csapaat

AA dicsőíttést Csisszér Lászzlló vezettte zeenéssz baarátaaiival
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„„Nézzzééttek: ééén vvalaammi újjaat vviszzeek vééggbe,, 
mmárr épépppen kkészzüllőőbeen vvann; neem láátt-
jjátook??” ((Iz 4333,199). 20117.. áprriliss 22-éénn 
ezzeel aa mmottttóvaal rrenddezzztünnk RReegionnnáliss 
Katoolikkuus Kaaarizmmaattiikuus Taláálkkoozót SzSze--
ggedeenn. AA Szeeentlééleek k inndíííttásáát kköövetvtvvee éss 
a jubilleuumoook jeegyyébbeen aa szzegeeedi veezzetőői 
kkörbbenn jjónaaak lááttuukk, hhooggy aa XXXX. talááálkoozó 
ffő téémmájája a „szeemméélyeess Pünnköössd” leeggyeen. 
TTarjjánnyyi Annita tuddóósíítáássa.

A napot Isten imádásával kezdtük, amely-
be a Szabad-On Katolikus Dicsőítő Közös-
ség vezette be a mintegy száznyolcvan fős 
résztvevő sereget. Az első tanítást Gábriel 
Zoltán, a sülysápi Imádság Háza vezetője 
tartotta, amely valódi üzenet volt Istentől 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye területén 
élő karizmatikus közösségek számára.

Már az elején felhívta a fi gyelmünket arra 
– a saját tanúságtételén keresztül – hogy 
ne Isten ajándékait keressük, hanem Őt 
magát, az Ő arcát, és éljünk jelenlétében, 
„mert egy a szükséges”. Felelevenítette 
számunkra az első Pünkösd történetét, és 
ötven évvel ezelőtti pittsburgh-i esemé-
nyeket is. Ugyanakkor hangsúlyozta: ha 
személyes pünkösdöt szeretnénk, akkor 
ne a múltbeli dolgokat igyekezzünk rep-
rodukálni, hanem legyen bátorságunk új 
tüzet kérni Istentől, mert sokkal nagyobb 
dolgok előtt állunk, mint azt gondolnánk. 
A világ vajúdik, „jósló fájások” gyötrik, 
melyekre Isten a Szentlélek újbóli és még 
erőteljesebb kiáradásával fog válaszol-
ni. Mindezt Isten viszi végbe az egyetlen 
menyasszony felkészítéséért. Ezért fontos 

a felekezetközi dimenzió szem előtt tartása 
közösségeink életében.  Az előadó kiemel-
te még annak fontosságát is, hogy Isten 
Igéje álljon életünk középpontjában, mert 
Isten Szava igaz, életet fakaszt és szuverén 
módon cselekszik. Kell, hogy szívünk mé-
lyéből vágyódjunk erre, éhezzük és szom-
jazzuk Istent. Az ébredés elképzelhetetlen 
személyes Pünkösd nélkül. Vágyódunk-e 
erre igazán? – tette fel a kérdést a sülysápi 
Imádság Háza felelőse. A Szentlélek és az 
ébredés nem hab a tortán, hanem Isten szí-
vének a legfőbb vágya. De merjük-e kérni? 
És ismerjük-e Isten szíve dobbanását? 

Az első tanítás után Takács Péter követke-
zett, aki a nemrégiben megjelent „Az ada-
kozás öröme” című könyvét mutatta be, sze-
mélyes tanúságtétel keretében és buzdított 
minket a tized kultúrájának felélesztésére.

Reegggionnnááliiss taaláállkkoozzóó 
–– hhuuszzzaddsszzooorr

VVan-e báátorrsságuunnk,, hitüüünk új ttüüzett kkérrni?

TTakkáácss Péééter úúj kkönnyvvérről bbeeszzél
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Szubjektív beszámoló
a III. Imádság Háza 
Konferenciáról

Pünnkköösdnnnekk 
ninncss aalteeernnattííváájjaa
Az ebédszünet után következett a szentmi-
se, melynek főcelebránsa Varga Attila atya 
volt. A homíliát – ami egyben a második 
tanítás is volt – Kunszabó Zoltán diakónus, 
a Magyar Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának el-
nöke mondta. Tanításában kiemelte, hogy 
a Megújuláson belül mennyire fontos a 
Lélek egysége, hogy az Istentől kapott, és 
nagyon határozottan egy irányba mutató 
víziókat közösen éljük meg. Isten prófétai 
feladattal bízott meg minket, és a próféták 
élete, tudjuk, hogy nem könnyű. Ebben, 
az Istentől elforduló világban hitelesnek 

kell lennünk, hogy tisztán mutathassunk 
rá a világ és az Egyház jövőjére. Ezért Is-
ten egy meghatározott céllal támasztotta 
a Karizmatikus Megújulást, mégpedig 
azért, hogy a Pünkösdöt mindenkor és 
mindenütt jelenvalóvá tegye. Nem önere-
jéből, nem fundamentalizmusból, hanem 
a Lélekből fakadóan, hiszen Isten mindig 
olyan, Szentlélekkel eltelt Egyházat akar, 
amilyet az első pünkösdkor megalapított. 
Ahogyan Karl Rahner is megállapította: az 
Apostolok Cselekedeteiben rögzített egy-
házkép a kinyilatkoztatás része, ezért örök 
norma az Egyház számára. A Pünkösd so-
sem egy vélemény vagy lehetőség, hanem 
mindenkor valóság, amelynek következ-

ményei vannak, mégpedig a misszió, a 
hatékony és gyümölcsöző evangelizáció. 
Isten az egész népet prófétává akarja ten-
ni, de ehhez az kell, hogy Istennel legyen 
telve a szívünk – ezzel zárta tanítását Kun-
szabó Zoltán.

A szentmise után Szentségimádás és dicső-
ítés közepette személyes pünkösdért imád-
koztunk, hogy szívünk egyetlen vágya Is-
ten legyen, hogy éhezzük Őt és befogadjuk 
Szentlelkét.

Hálásak vagyunk, hogy Isten velünk is na-
gyot álmodik!

Az Imádság Háza Konferenciák magyarországi sorozata igazi sikertörténet. Az április 
29. és május 1. között Budapesten, a Gerevich Aladár Sportcsarnokban lezajlott ese-
mény nagyon sokakat vonzott, annak jeleként, hogy mennyi magyar testvérünk keresi 
az Istenhez fordulás radikális útját, határainkon innen és túl. Másodszor jött hozzánk 
Elke Mölle, az augsburgi Imádság Háza vezető szolgálója, szólt hozzánk Székely Já-
nos püspök atyánk, és a magyarszéki kármelita házfőnök anya is. Megható volt látni, 
milyen lelkesen váltották egymást a három nap során a zenei szolgálatban az ország 
egész területéről összesereglett dicsőítő csoportok. A legmélyebb benyomást mégis az 
Egyiptomból érkezett fő  előadó, Dr. Sameh Maurice, a kairói Kasr el Dobara evangé-
liumi gyülekezet pásztora, és a vele érkezett testvérek gyakorolták rám, akik egy hitele-
sebb kereszténység levegőjét hozták közénk.

Olyan előadót hívni egy nagy konferenci-
ára, akit még soha nem hallottunk – nos, 
ez elég nagy bátorságra vall... Amikor 
meghallottam, hogy az idei konferen-
cia vezérszónoka egy kairói karizmatikus  
óriásgyülekezet pásztora lesz, megvallom, 
voltak kétségeim. Vajon hogyan szól majd 
a katolikus többségű hallgatósághoz? Nem 
háborgat-e majd bennünket identitásunk-
ban? Át tudja-e majd hidalni a kulturális 
különbségeket?

Ahogyan első tanítását elkezdte ez a nemes 
vonású hatvan év körüli férfi , aki  meg-
jelenésében és szavában egyszerre hordoz-
ta az erőt, a határozottságot , valamint a 
fi nomságot és az eleganciát, nos, az első 
tíz perc után tudtam: nem lesz baj! Sőt: 
rendkívüli élmény vár  ránk. Beszéde telje-
sen és hitelesen bibliai alapú volt, azokat a 
szellemi összefüggéseket keresve, amelye-
ket az egyes igerészek többé-kevésbé rejtve 
tartalmaznak. Ezt a jellegzetesen keleti, 

allegorikus magyarázatot azonban soha 
nem vitte túlzásba, s mindig odakapcsolta 
az élő keresztény közösség életének meg-
nyilvánulásaihoz.

Három tanításának fő témáit egy-egy 
igehely szolgáltatta. Az első: Mózes sors-
döntő imaharca az amalekiták elleni csata 
közben, ami a szellemi harc és az imádság 
elsődlegességéről szólt a gyakorlati tevé-
kenységekkel szemben (Kiv 17,8-16.). A 
második Gedeon történetét dolgozta fel, 
s a szolgálók helyes mentalitását dombo-
rította ki (Bír 7-8. fejezet). A harmadik 
pedig az igazságtalan bíró Jézus-i példa-
beszédén (Lk 18,1-7)  és a 2. zsoltáron ke-
resztül mutatta be, hogy a minden nemzet 
a Messiás öröksége, és nekünk kell vissza-
kérnünk azokat Isten uralma és szeretete 
számára. (A tanítások mind megtalálha-
tóak a Youtube-on, érdemes végignézni 
őket, még akkor is, ha valaki jelen volt a 
konferencián.)
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AAz eggyyiptttommi éébreeedéés hhhírnnöökee
Sameh pásztor nem csupán elméletet 
oktat. Abból az egyiptomi – sőt, talán 
Közel-Keleti – ébredésből jön, amelyről 
nemigen hallani a médiában. A valóság 
az, hogy az egyiptomi, szíriai és iraki 
mártírok vére, s az egységben elmondott 
imák már most is gyümölcsöt teremnek. 
Az úgynevezett „Arab Tavasz” után ha-
talomra jutott Murszi elnök iszlám rend-
szerének idején, a legreménytelenebb 
időszakban negyvenezer kopt és protes-
táns karizmatikus keresztény gyűlt ösz-
sze a Kairó melletti Sziklatemplomban 
(Cave Church), hogy együtt kérjék visz-
sza Egyiptomot Jézus Krisztus számára. 
Nem tévedés, visszakérésről van szó, hi-
szen az ottani testvérek  – a protestán-
sok is – nagyon büszkén tartják számon, 
hogy Egyiptom a muszlim hódítás előtt 
teljes egészében keresztény volt, első 
apostola, egyben Alexandria első püspö-
ke pedig maga Szent Márk evangélista 
volt. A Sziklatemplomnál összejött negy-
venezres tömeg egy szimbolikus napon, 
2011.11.11-én este 6-tól reggel 6-ig sza-
kadatlanul dicsérte Istent és könyörgött 
Egyiptom megtéréséért. „Attól a naptól 
fogva – mondja Sameh pásztor – Isten el-
kezdte megváltoztatni a nemzetet. Azóta 
négymillió muszlim tért meg Jézushoz és 
keresztelkedett meg.”

A nagyszerű eredményeket Sameh pásztor 
egyértelműen az egységnek, az összefo-
gásnak tulajdonítja. A nagy közös dicsőtő 
alkalom után több kopt atyával együtt lét-
rehozta a Mustármag Szolgálatot, melynek 
keretében együtt evangelizálnak, vala-
mint televíziós programokat és internetes 
streameket is működtetnek. Napi szinten 
minden jelentős szolgálatot élőben közve-
títenek, amelyet minden alkalommal több 
százezren követnek! (Ó, hol vagyunk mi 
ettől itt, a fejlett Nyugaton!)

Az egység témájára többször is visszatért 
beszédeiben. A Nicea-konstntinápolyi zsi-
natot idézve hangsúlyozta, hogy az Egy-
háznak egynek kell lennie, s ez nem csak 
valami elvont egységet, hanem látható 
és tökéletes egységet kell, hogy jelentsen. 
Eddigre már teljesen elképedtem, hiszen 
ilyen súlyú protestáns tanítótól még soha 
nem hallottam az egység fogalmának eny-
nyire katolikus értelmezését… 

Amikor az egyik szünetben sikerült né-
hány szót váltanom Sameh pásztorral, 
nem állhattam meg, hogy megjegyezzem: 
„Pásztor, ha nekem tízezer fős gyülekezetem 
lenne, én nem biztos, hogy a kopt atyákkal 
szeretnék közösködni. Lehet, hogy a saját 
szekeremet tolnám, ott is van munka elég.”

Válasza ismét mellbe vágott: „Ugyan már, 
a kopt atyák sokkal szentebbek nálunk, és 
sokkal felkentebbek is. Megtiszteltetés, hogy 
közöttük lehetek. Amikor Makariosz atya 
megérkezik egy városba, leáll az élet. Bezár-
nak az üzletek, mert mindenki  rohan oda, 
ahol ő van. Óriási közlekedési dugók alakul-
nak ki… A muszlimok is oda mennek, mert  
miután prédikált, imádkozik a betegekért és 
kiűzi az ördögöket. Nagyon sokan meggyó-
gyulnak a muszlimok közül is, és persze sok 
a megtérő.”

Ebben a pillanatban megértettem a titkát, 
s megláttam a valódi megújulás szolgáló-
jának karakterét: hitéhez valódi alázat tár-
sul, olyan, amilyet csak a Szentlélek tud 
megadni. 

Öröömmmmell mmegghhaalnni Jézzuusérrt
Később, érdeklődésemre beszél az őket 
ért üldözésekről is: „Sokat, nagyon sokat 
imádkoztunk Egyiptomban a félelem lelke 
ellen. Korábban a félelem visszatartott min-
ket, hogy megkereszteljük a muszlimokat, de 
már nincs így. Most is hegyekben állnak az 
íróasztalomon a halálos fenyegető levelek. El 
sem olvasom őket… Egyszer, néhány éve el-
raboltak a szélsőségesek. Egy furgonnal vit-
tek ismeretlen helyre az autópályán. Amikor 
valamiért megálltak, sikerült kiugranom a 
buszból, és átrohantam az autópálya túlol-

Dr. Sammehh MMauriceee pászztor:: MMindden nnemzeet a MMMessiáss öörökssége!
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dalára. Megállítottam egy autót és már szá-
guldottunk is vissza, az ellenkező irányba.
Jézus megtanított, hog y kitüntetésnek veg yük a 
szenvedést. Sokan azért térnek meg, mert látják, 
hallják a vértanúink hozzátartozóit a tévében, 
rádióban nyilatkozni. Senki, de senki  nem akar 
bosszút. Mind azt mondta, hog y megbocsátott a 
g yilkosoknak és imádkozik értük. Annyira bol-
dog voltam, hog y eg ytől eg yig mind ezt mondta! 
A világi média döbbenten állapította meg, hog y 
örömmel fogadjuk a halált Jézusért! Nem értik. 
Ez nem más, mint a Feltámadás örömhíre! A 
halál le van g yőzve!”

Amint mondja, az iszlám nevében elkö-
vetett kegyetlenkedések sok muszlimot 
is megijesztenek, és megnyílnak a keresz-
tény hitre. Jézus sokaknak álmokban, lá-
tomásokban jelenik meg, itt Európában, 
a menekültek között is. Nemrég kezdtek 
el egy szolgálatot Londonban, ahol mene-
kült muszlimokat evangelizálnak. Melles-
leg még azt is sikerült megtudnom, hogy a 
szeretetszolgálatot és a társadalmi felelős-
ségvállalást is nagyon fontosnak tartják. 
Negyven drogrehabilitációs központot 

működtetnek hazájukban, ahol természe-
tesen muszlimokat is fogadnak.

Harrccolni kközzöömmbböössséégüüünk eelleen
Nálam az „i”-re a pontot Sameh pásztor 
utolsó tanítása tette fel. A Lk 18,6 alapján 
megkérdezte: Ugyan miért kell éjjel-nap-
pal „kiáltania” az Egyháznak, amikor a 
nemzetért imádkozik? Amint megállapí-
totta, ezt ma már sokszor nem értjük, mert 
elvesztettük az együttérzésünket azok felé, 
akik Jézus nélkül elvesznek. Elvesznek, és 
mi közömbösek vagyunk. Nem fáj  ne-
künk  a sorsuk, nem kiáltunk fel, nem 
sírunk értük. Pedig ha igazán imádkozni 
akarunk, meg kell tanulnunk sírni. El kell 
kérnünk Istentől a könnyeket is…

Szavai elém is tükröt tartottak. Remé-
lem, hogy a III. mádság Háza Konferen-
cia résztvevői magukkal vitték az önfel-
áldozásnak és a vértanúságig is elmenő 
elkötelezettségnek ezt a lelkületét, és  na-
ponta fölveszik a harcot saját közömbössé-
gükkel szemben. Így biztosan kialakítják 
országszerte mindenütt a közösségi ima 
új támaszpontjait, hogy naponta sokan 
kérjék vissza egy szívvel-lélekkel Istentől 
Magyarországot, Krisztus örökségét!

KKunnsszabóó ZZolttán

Elveszteeettük 
az együütttérzéssünkett 
azok fellé, akikk Jézus nélkül 
elvesznneek… 
Pedig hhaa igazáán imáddkozni 
akarunkk, meg kell 
tanulnuuunk sírnni. 
El kell kkkérnünkk istenntől a 
könnyeeket is.

„„Naggyoon sokattt imáádkkozztuunkkk féleelemm lelkee eellenn…”

AAz eggyséég  éss az aalázzaat aa mmisszzió aallapfeelttéteele.
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A karizmatikus megújulás ifjúsági szolgálata egész évben aktív, de nyáron pörög fel 
igazán. Ebben az évben is nagy várakozásokkal tekintünk a magyar karizmatikus meg-
újulásba friss leheletet hozó Lelkes táborok elé. Július és augusztus folyamán immár 
két „kis Lelkes” és két „nagy Lelkes” táborunkba összesen közel ötszáz fi atalt várunk. 
A jelentkezések szépen folynak, a szolgálócsoportok készülnek, mindenki izgatottan 
várja, hogy eldördüljön a startpisztoly. A munkaév ifjúsági eseményeiről és a közelgő 
táborokról a főszervező, Végh Zoltán sorait olvashatjuk.  

tan részt tudjon venni az, aki csak töltődni 
akar. Ez az óvatos hozzáállás azért is meg-
kerülhetetlen, mert táborainkban mindig 
rengeteg új résztvevő van jelen. Ugyan-
akkor célunk, hogy minél több fi atalnak 
legyen lehetősége evangelizálni, de ők is 
szinte észrevétlenül kapcsolódjanak be a 
szolgálatba. Jó lenne, ha azt élnék meg, 
hogy szívük bőségéből adnak, s a bennük 
lévő túláradó örömből és bátorságból még 
erre a lépésre is könnyedén futja. Az iden-

Ifj úúsáágiii szzoollggááálattaaiinkkkróól 
és nnyyárri ttábbboorraainnkkkróll

2016-17-es rendezvényeinken, és most, 
nyári táborainkban is az evangelizáció 
különféle formáit ízlelgetjük. Nem arról 

van szó, hogy szolgálatunkat átkapcsol-
tuk egy másik üzemmódba. Szeretnénk, 
hogy alakalmainkon továbbra is nyugod-

TTelis--tele életteel! A tavvallyi vaajtai táboorr csopportkéépe.
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titásukban maradjon fontosabb, hogy ők 
Isten gyermekei, akkor is, amikor Isten 
aratómunkásaiként jelennek meg.

Lelkeess Hééétvvéggéékk 
éés vváárrosmmmissszziókk
Az októberi Lelkes Hétvégét Szegeden 
tartottuk „Indulj!” címmel. A rendkívül 
bátorító tanítások és dicsőítések között 
szombat délután kalandoztunk is egyet 
Szeged belvárosában. Szokásunk szerint 
pár játékos feladatot is adtunk ehhez, 
amik közül a kiscsoportok szabadon vá-
laszthattak vérmérsékletük szerint, és a 
csoporton belül is meg lehetett osztani a 
munkát aszerint, hogy ki mennyire bevál-

lalós. Némelyik feladat a járókelők meg-
szólításához kapcsolódott, vagy krétával 
lehetett az aszfalton üzenni, tehát szeret-
tünk volna valamilyen formában kom-
munikálni a várossal. A tipikus szegedi 
egyetemista gólyavetélkedőkhöz képest 
igen visszafogottak voltunk... Viszont volt 
kéznél olyan kérdőív, amely evangelizáci-
ós beszélgetés indítására alkalmas, néhány 
igés pogácsa, és az aszfaltra is kerültek fel 
biblikus üzenetek. Később egy gitáros di-
csőítést rögtönöztünk a Klauzál téren, 
mint egy lelkes turistacsoport. A szépen 
éneklő csapat köré némi hallgatóság is 
odagyűlt. Beszédbe is lehetett velük ele-
gyedni a fent említett kérdőív segítségével.

 
Áprilisban Kecskemét adott otthont a 
Lelkes Hétvégének, szó szerint is, mi-
vel a távolról érkezőknek vendégszerető 
helybeliek nyújtottak szállást. Mottónk a 
Római levélben, s innen kiemelve Kecs-
kemét címerében is megtalálható igerész 
volt: „Sem mélység, sem magasság nem ret-
tent”. A tanításokat Varga László (nem a 
püspök, hanem laikus testvérünk), Ujlaki 
Márton, valamint e sorok írója tartotta, 
a dicsőítést Zubay Tímea vezette. Szom-
bat délután a hagyományokhoz hűen a 
várossal ismerkedtünk vetélkedő jellegű 
programon, amelynek egyik állomásán 
Kecskemét városát igyekeztünk Istennek 
meghódítani. A műfajt a kiscsoportok 
szabadon találhatták ki, merészségükhöz 
mérten. Zsenialitásukat és kreativitásu-
kat mutatja, hogy öt teljesen különböző 
fl ashmob műfajú produkciót találtak ki. 
Az egyik kiscsoport rövid táncot mutatott 
be, mások igés lufi kat osztogattak. Végül 
az egész tábor együtt lefeküdt a kövezetre 
kereszt alakot formálva, látványosan nagy 
teret betöltve a főtéren, célozva a másnapi 
virágvasárnapra és a közelgő Húsvétra is.
 
Budapesten félévente Városmissziós Na-
pok zajlanak, így történt ez az elmúlt ok-
tóberben is. A Fúzió Közösség egy ifj úsá-
gi Tűz evangelizációt tartott a Párbeszéd 
Házában, ebben volt dicsőítés, tényleg 
tüzes tanúságtételek, az evangélium meg-
hirdetése és megtérésre hívás, valamint 
közbenjáró imaszolgálat. Fontos meg-
említeni, hogy ugyancsak a Fúzió Közös-
ség egy csapata indította el a 777blog.hu 
honlapot, melynek hatalmas sebességgel 
nő az olvasótábora, miközben kompro-
misszumok nélkül képviseli a keresztény 
álláspontot. Az őszi Városmissziós Napok 
másik elemeként az egyik belvárosi plébá-
nia közösségi házában missziós kávéházat 
nyitottunk „Egy csepp Mennyország” 
névvel, olyan igényességre és megjelenés-
re törekedve, mint a valódi kávéházak. 
Itt tartottunk két pódiumbeszélgetést is, 
Hirlig Zsolt evezős világbajnokkal és Mécs 
László hegymászóval. Mindketten beszél-
tek sportteljesítményeikről és hitükről is. 
Emellett volt ott társasjáték-sarok egy sző-
nyegen, a hosszú asztalokra üzeneteket le-
hetett írni, háttérzeneként dicsőítő énekek 
hangzottak el kávéházi stílusban; megany-
nyi kitűnő helyzet beszélgetések megindí-

„„MMéégg egggyy taannítttáss? JJöhheett!”

Közzttük vvaannaakk aa jjövvő vvvezeettőii…
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tására. Tehát a Városmisszión igen széles 
volt a skála, hogy ki hogyan szeretne evan-
gelizálni, az evangelizáció folyamatának 
mely lépését szeretné segíteni.

Báttoorsságg éss eevvanngggeliizáácció
A tavalyi Lelkes Táborokban a Szentírás 
volt a téma, azóta sok fi atal naponta olvas-
sa a Bibliát, mert megszerette Isten Igéjét. 
Idén pedig hirdetjük azt. Vezérigénk az 
Apostolok Cselekedetei 4,31 lesz: „Mind-
nyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran 
hirdették az Isten szavát.” Az idei témánk 
egyrészt a bátorság, másrészt az evangeli-
záció – a kettő természetesen összefügg! 
Táborainknak természetesen idén is cél-
juk, hogy Jézussal és a Szentlélekkel sze-
mélyesen találkozzunk mindannyian, és 
behívjuk Istent az életünkbe, hogy élő 
kapcsolatunk legyen az Atyával. Ennek 
érdekében a tábor elején felelevenítjük az 
Örömhírt, ami egyúttal a félelmet is le-
győzi a szívünben. Körbejárjuk a bátorság 
témáját, amely együtt jár a küldetéssel is, 
hiszen Isten mindenkit meg akar érinteni, 
és ebben használja a bátrakat. Felkészítjük 
a fi atalokat arra, hogy Isten az evangélium 
erejével általuk akar megérinteni másokat. 
Együttlétünk folyamán többször is imád-
kozni fogunk a Szentlélekkel való betöl-
tekezésért, hogy megkapjuk Isten erejét 
(’dünamisz’) a bátran élt élethez és az 
evangelizációhoz. Szombat reggel elhagy-
juk a tábort, de aki érzi magában a lendü-
letet, azt buzdítjuk, hogy tartsunk együtt 
egy evangelizációs programot szombat 
délután Budapesten.
 
A tavalyi Lelkes Napokat már két turnus-
ban, két helyszínen tartottuk meg, Vajtán 
és Piliscsabán. Idén a Piliscsabai helyszín 
restauráció miatt zárva lesz, ezért Vajta 
mellett augusztus elején Kadarkúton lesz 
a másik turnus. A kadarkúti tábor egy 
nagy fás liget, benne faházakkal, sok kis 
pavilonnal. A liget végében egy kisebb 
kastély is található, de azzal csak kívül-
ről kerülünk kapcsolatba. A fő progra-
mok egy igen tágas faépületben zajlanak, 
széles színpaddal. Sokféle sportlehetőség 
van: strandröplabda- és focipálya, drótkö-
tél átcsúszópálya, játszótér, akadálypálya. 
Bár Kadarkút messzebb van, de olcsóbb 
helyszín. Ráadásul Vajtán a szállás-étkezés 
árakat tavalyról idénre körülbelül hatezer 
forinttal megemelték, ezért emelkedett az 

ottani tábor ára az idén. A dicsőítésvezető 
Vajtán Csiszér László, Kadarkúton Jákovics 
Vilmos lesz. Több karizmatikus pap teszi 
majd tiszteletét táborainkban, közülük 
ketten végig velünk maradnak és vezetik a 
lelkipásztori szolgálatot: Vajtán Nagy Ró-
bert, Kadarkúton Hodász András atya. A 
jelentkezések szépen folynak, s úgy látjuk, 
hogy és idén még többen vesznek részt a 
két Lelkes napok táborban.
 
Az idén először a Tini Lelkes Napok tá-
bornak is két turnusa lesz, Őrbottyánban 
és augusztusban Miskolcon. E kettőre már 
most több résztvevő jelentkezett, mint a ta-
valyira. A tábor tartalmát illetően: idén is 
el akarjuk vezetni Jézushoz a résztvevőket. 
A kerettörténetet a Narnia krónikái című 
regény és fi lm adja, amely a megváltásról 
és Jézus követéséről szóló keresztény fanta-
sy alkotás C. S. Lewis tollából. Nagyszerű 
az együttműködés a Tini Lelkes Napok 
és a nagy Lelkes Napok között, mert aki 
kinőtte a Tini Lelkest, az mehet a Lelkes 

Napokra, ahonnan viszont sokan vállal-
nak szolgálatot a Tini Lelkesen. Dicsőség 
az Úrnak, hogy idén már két táborra van 
igény! Isten újabb álmokat is a szívünkre 
helyez: tervezünk egy szolgálati ágat elin-
dítani a tíz év alattiak felé is.
 
Ahogy nézem, hogyan formálódik a szol-
gálatunk, látom Isten jóságát és hűségét, 
és végtelen hála van bennem a sok segí-
tőnk felé, akik rengeteg energiát fektet-
nek be e művek felépítésébe. Köszönöm a 
karizmatikus megújulásnak a meghozott 
áldozatokat. Támogassatok minket to-
vábbra is imáitokkal, példaadó hitetekkel, 
és aki megteheti, adományokkal. Segítsé-
tek szolgálatunk növekedését azzal, hogy 
hirdetitek programjainkat a fi ataloknak. 
Minden formájú támogatást hálásan kö-
szönünk!

(Tovváábbii innfoormmáácció: lelkkeesnapok.hu)

Együttlétüünk folyammán 
többször iss imádkozzni fogunnk 
a Szentléleeekkel valóó betöltekkezésért, 
hogy megkkkapjuk Isten erejétt 
a bátran ééllt élethez 
és az evannggelizációhhoz.

Mindig mmeegdöbbbentőő, mmennyyirree vággyakkooznak Isstennre…
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VVarggaa Attttilla ppléébbáánoss porrttrééja

PPaaappppjjaaaaainnnkkk

A határmenti Kiszomborban vag y plébános. Ne-
g yedik éve minden nyáron befogadsz minket, a 
Jerikó zarándoklat résztvevőit hosszú utunk so-
rán. A Veled átélt szentségimádás és szentmise 
rendkívüli élmény minden évben. Mikor és ho-
g yan ragadott meg Isten a papi hivatásra?  
Egyszerűen és természetesen. Tíz éves vol-
tam, amikor a szívemben fogalmazódott 
a hívás. Egyik hittanóra után odamentem 
az akkori káplánhoz, Fodor Andráshoz  és 
megkérdeztem tőle: „Tudja-e, mi akarok 
lenni? Az, ami maga!” A válasz így hang-
zott: „Ahhoz sokat kell tanulnod.” Így 
kezdődött és igaza lett... Találkozások, 
beszélgetések, lelkigyakorlatok által for-
málódtam lelkileg, szellemileg. Papszen-
telésem után, évekkel később beszélgettem 
édesanyámmal, aki megosztotta velem egy 
titkát: még a fogantatásom előtt felajánlot-
ta az életemet Isten szolgálatára.  

Ferenc pápa rendszeresen buzdít a misszióra, a 
kilépésre, az elindulásra.  A te szolgálatodban ez 
miként jelenik meg?
Jézus kijelentése többes számban történik: 
„Menjetek el”. Nekem is vannak társaim, 
paptestvéreim, hitüket élő és megvalló 
családok, szomjas és nyitott szívű embe-
rek, akik megengedik, hogy az Örömhír 
megérkezzen az életükbe. Éveken keresz-
tül azon fáradoztam, hogy az embere-
ket megtérítsem. Amikor nehezen ment, 
önmagamtól kérdeztem: mit tegyek, mit 
mondjak másképp? Azután Jézus képessé 
tett arra, hogy az Örömhírt hirdessem és 
tudjak szabad lenni az emberek hozzáállá-
sától. Ez a belső szabadság megőriz abban, 

Attila atya hosszú évek óta biztos pontja a Megújulásnak.  Megfontoltsága, lényeg-
látása, nyugalma nem csak a távoli déli végek hívei számára áldás, a tágabb 

karizmatikus lelki család tagjainak életét is gazdagítja. Fontos odafi gyelnünk e 
beszélgetés szavaira is, amelyet rovatunk vezetője, Kiss Zoltán készített.

hogy fi gyelmem Krisztuson maradjon. 
Megenged egy szabadságot a másik ember 
döntése felé is, ezáltal az ítélkezéstől is sza-
baddá válok.

Legutóbb  tavaly ősszel a karizmatikus meg-
újulás országos találkozóján futottunk össze.. 
Hog yan vezetett a Lélek a karizmatikus meg-
újulásba?
Szegeden a szemináriumban másodéves 
voltam. Észrevettem, hogy néhányan este 
bemennek a kápolnába és saját szavaikkal 
imádkoznak, beszélgetnek Istennel, mint 
a gyermek az édesapjával. Először irigység 
fogott el, majd egy vágyakozás született 
meg bennem: én is akarom ezt a bensőséges 
kapcsolatot!  Medjugorjei zarándoklat, a 
Nyolc Boldogság Közösség megismerése, a 
közös szentmisék, szentségimádások, nyári 
lelkigyakorlatok – mind  a Szentlélek élő 
megtapasztalásai voltak. Az Élet a Lélek-
ben szemináriumok új tapasztalattal gaz-
dagítottak. Az életgyónások, a Szentlélek 
kiáradása, megtérések, melyekből papi és 
szerzetesi hivatások és elkötelezett keresz-
tény életek születtek: a mai napig ezekből a 
forrásokból, tapasztalatokból merítek erőt. 

Merre vezeti a Lélek ma az Eg yházat, és mi 
a szerepe ebben a karizmatikus megújulásnak?
Legyen képes élni azzal a gazdagsággal, 
amit az Atyától Krisztus által kaptunk. 
Mint az ősegyházban, tudnunk kell a 
Szentlélek erejében minden életkörül-
ményben tanúságot tenni a Feltámadott-
ról. Mindenkiben keresni, felismerni az 
Atya képmását. 

Miben kell ma leginkább erősödnünk?
Az Istennek, egymásnak és önmagunk-
nak ajándékozott időben, azaz képesnek 
lenni megállni a rohanásban.  Az együtt-
érzésben, a másik ember felé való őszinte 
odafordulásban, meghallgatásban, az el-
fogadásban.

A plébániai közösségekben  milyen feladatai van-
nak a karizmatikus híveknek? 
Embertársaink szolgálatában, keresztény 
életünkben valósuljanak meg Péter apos-
tol szavai: „Legyetek mindig készen rá, hogy 
mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, 
mi az alapja reményeteknek. De ezt szelí-
den, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel 
tegyétek.”  (1Pét 3,15.)

A karizmák használatával kapcsolatban mire 
hívod fel a fi g yelmünket?
Pál apostol az első Korintusi levélben ezt 
írja: „Mindennél magasztosabb utat mu-
tatok nektek.” A Szeretethimnusz iránytű 
és alap. A fi gyelem mindig az adományo-
zó Istenben legyen! Efraim testvérnek, a 
Nyolc Boldogság Közösség alapítójának 
szavai élnek bennem: A karizmatikus 
megújulásnak át kell mennie Isten szem-
lélésébe, különben elveszíti a lényegét.

Személyes terveidről mondanál valamit?
Napról napra megújulni a szemlélődő 
imában, áldássá lenni mások számára, 
akár úgy, hogy én akár ne is tudjak róla.
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Meglátogatásunk ideje
Goonnndooolattookk aazz 
Orrsszzágggoss TTTaalááálkkozzzó eeléé

Az elmúlt két évben Országos Találkozóinkon nagyon tudatosan csak magyar előadók 
szólaltak meg. Sajnos mi, magyarok, nem tudjuk igazán értékelni egymást, nem tudunk 
hálát adni egymás ajándékaiért. Az elmúlt két alkalommal el szerettük volna oszlatni 
annak a gondolatnak még az árnyékát is, hogy itthon nincsenek komoly karizmákat hor-
dozó szolgálók és szolgálatok. Láttuk, hogy bizony van kiért és van miért hálát adni! Elmé-
lyedtünk nemzetünk és a hazai karizmatikus megújulás történetében, gyökereinket keresve 
kérdeztük Istent a jövőbeli hivatásunkról. Idei találkozónkra, amelyet 2017. november 
11-én tartunk az újpesti Jégpalotában, amikor a világméretű megújulás kezdetének 50. év-
fordulóját ünnepeljük, most külföldi előadókat hívunk. A következőkben az is kiderül, hogy 
kiket és miért.

Ahogyan az elmúlt két évben saját elhívá-
sunkról elmélkedtünk, a jubileumi 50. év 
most alkalmat ad nekünk arra, hogy szem-
ügyre vegyük a világszerte elterjedt katoli-
kus karizmatikus megújulás történetét. Az 
elmúlt öt évtized talán már elegendő ala-
pot ad arra, hogy rákérdezzünk: Vajon mi 
lehet a XX. században kibontakozó pün-
kösdi-karizmatikus megújulás üdvösség-
történeti szerepe? Milyen egyháztörténeti 
folyamatokat visz vége általa, általunk az 
Úr? És hogyan szolgálja mindez az előt-
tünk álló következő nagy üdvösségtörté-
neti esemény, Jézus Krisztus második el-
jövetelének előkészítését? Ez a kérdéssor az 
oka, hogy választott  igei mottónk idén így 
hangzik: Maranatha! ‒ Jöjj el, Urunk, Jé-
zus! (Vö. 1Kor 16,22 és Jel 22,20.) Mind-
ezt egyáltalán nem a félelemkeltés, vagy 
valami szenzációhajhász miszticizmus 
kedvéért választottuk. Éppen ellenkező-
leg: témánkat a katolikus Egyházban hi-
telesen őrzött kinyilatkoztatás fényében 
szeretnénk megvizsgálni.
Idei találkozónkon tehát az évforduló 
okán visszatekintünk, de előre is nézünk, 
így próbáljuk megérteni mindazt, ami ma 
történik velünk. A nagy folyamatok ilyen 
áttekintéséhez  három dologra van szük-

ség. Először is: a karizmatikus megújulás 
bensőséges ismeretére a kezdetektől. Az-
tán az Egyház tanításának mélységes is-
meretére a helyes megkülönböztetés miatt. 
Végül pedig prófétai ajándékra az idők je-
leinek olvasásához, a jövőbe tekintéshez.

AA MMeeggújuuuláss iismmeerrette 
és aa mmmegkküllönböözztettésss
Meghívott előadóink mindhárom krité-
riumnak megfelelnek. Sam Jacobs püspök,  
Ann Shields nővér és Peter Herbeck a ka-
rizmatikus megújulás forrásvidékéről ér-
keznek hozzánk, az Egyesült Államokból. 
Peter Herbeck annak a Ralph Martinnak 
a tanítványa és legközelebbi munkatársa, 
aki a Megújulás egyik legkarakteresebb 
vezetője a kezdetektől; az egyik első ka-
rizmatikus közösségnek, az Ann Arbor-i 
Word of God közösségnek, sőt, a vatikáni 
ICCRS irodának is egyik alapítója. Ann 
Shields nővér szintén ebből a körből érke-
zik, számos könyv szerzője, s az egyik leg-
sikeresebb angol nyelvű katolikus rádió-
műsor, a Food for the Journey (Útravaló) 
házigazdája. Peter Herbeckkel együtt vi-
lágszerte hirdeti az evangéliumot a Rene-
wal Ministries katolikus missziós szolgálat 
vezető szolgálójaként. Egyébként sem ő, 

sem Peter Herbeck nem ismeretlen Ma-
gyarországon, hiszen mindketten fő elő-
adói voltak húsz évvel ezelőtt megtartott 
első hazai TŰZ evangelizációknak, így a 
viszontlátásnak is nagyon örülünk! Velük 
együtt nagyon várjuk Sam Jacobs püs-
pök atyát is, aki hosszú ideig volt elnöke 
az USA Nemzeti Szolgáló Bizottságának. 
Hazájában és világszerte óriási szeretet és 
tisztelet övezi, mint a karizmatikus kato-
likusok bátor szívű pásztorát és védelme-
zőjét. Lám, lám, amerikai testvéreinknek 
már évtizedekkel ezelőtt volt képviselőjük 
a püspöki karban… Egy szó mint száz: ha 
valaki képes nagy összefüggésekben szem-
lélni a karizmatikus megújulást, akkor ez 
a csapat lesz az.
Nem tudatosítjuk eléggé, de a világszerte 
elterjedt katolikus karizmatikus megúju-
lás egyik legszebb gyümölcse az Egyház 
tanításához való hűség és ragaszkodás. A 
Lélek nem csak lelkesedni tanított meg 
bennünket az évtizedek során, hanem 
igyekezett elvezetni bennünket a „teljes 
igazságra”. Ennek a lelkiségben, a Szent-
írásban és a teológiában egyaránt elmélye-
dő irányzatnak világszerte is kiemelkedő 
képviselőit köszönthetjük majd hazánk-
ban, igazi „Szentlelkes katolikusokat”, a 
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szó legjobb értelmében. Itt csak egyetlen 
tény: Peter Herbeck ebben az évben is 
tartott egy posztgraduális kurzust az új 
evangelizációról egyházmegyéje központi 
szemináriumában, ahol a missziós tanszék 
vezetőjét Dr. Ralph Martinnak hívják…

És mmi aa heeelyzzeet a pprrófféttaasággggaal?
Előadóink mind vérbeli prédikátorok, a 
Lélektől ihletett beszéd mesterei. E sorok 
írója nagyon sokszor hallgatta lenyűgözve 
őket. Nem csak a tűz, a lendület, a meg-
csillanó humor, a lényeglátás, a kiváló 
előadói képességek miatt. Előadásukban 
mindig ott van az az eredetiség, a Lélek 
többlete, amely a legismertebb téma kap-
csán is valami újat hoz a felszínre, azt a 
bizonyos „aha élményt” nyújtva nekünk. 
„Hát persze, hiszen ez végig itt volt a sze-
mem előtt, hogy hogy nem láttam, nem 
vettem észre?!” Peter Herbeck és Ann 
Shields esetében pedig tudok nagyon ko-
moly és konkrét próféciákról is, amelyek 
egy része Magyarországhoz is kapcsoló-
dik. Már most elkezdhetünk imádkozni, 
hogy mostani konferenciánk alkalmával is 
erőteljesen szóljon hozzájuk az Úr.
Ennyi nagyszerű dolog után még szólnom 
kell talán legfontosabbról. Nem amerikai 

sztárok jönnek, hanem érett és alázatos 
emberek. Testvéreink, igazi barátok és 
szolgák, a mi javunkra és felemelésünkre.
Az Országos Találkozón kívül még két 
rendkívül fontos eseményt készítünk elő, 
hogy minél inkább kiaknázhassuk a ven-
dégeink által hozott kincseket. Az korábbi 
években gyakran tartottunk a találkozó 
másnapján vezetőképző napot. Ezt most 
is tervezzük, november 12-én vasárnap, 
terveink szerint a budapesti Szent Mar-
git Gimnáziumban „Prófétai  látás, prófé-
tai életforma” címmel. Elmélkedésünk és 
imádságunk középpontjában az a kérdés 
áll, hogy miként élhetünk a világban Is-
tenre mutató jelként. Mint vezetők, ho-
gyan szerezzünk bizonyosságot a soron 
következő lépésről? Hogyan közvetítsük 
Isten dolgait az embereknek, s hogyan 
képviseljük Isten előtt a mieinket? Milyen 
prioritások szerint „rendezzem be” egy na-
pomat, egy hetemet, egy évemet? Milyen 
élet-stratégiában gondolkodjam?
Tervezünk még vendégeink ittléte alatt 
egy felfrissítő papi lelkigyakorlat az esz-
tergomi Adalbertinumban november 
13-án és 14-én, „A pap, mint a gyógyulás 
embere” címmel. A papi létforma egy új-
szerű megközelítésére, megfogalmazására 

készülünk itt. Ennek értelmében a fel-
szentelt személy Isten sokféle, testet és 
lelket gyógyító, helyreállító kegyelmének 
közvetítője. Nem hatóságként, nem hiva-
talnokként jelenik meg, hanem az életadó 
és feltámadást hozó Atya és Fiú képmása-
ként a Szentlélek erejében. Itt természete-
sen beszélnünk kell majd a keresztség és a 
szentelés kegyelméről, a szentségek kiszol-
gáltatása során kiáradó kegyelemről és a 
papi szolgálat még kevéssé kidolgozott ka-
rizmatikus dimenziójáról. Hisszük, hogy 
a papi identitás tisztulása és gyógyulása 
nagy hatással lesz majd az egész Egyház 
megújulására is.
Imádkozzunk, hogy a világ-megújulás ve-
zető szolgálóinak látogatása egyben az Úr-
tól való meglátogatásunk ideje is legyen…

KKunnsszabóó ZZolttán

Nem ttudatoosítjukkk elégggé, dee a vviláággszertte ellterjedt 
katolikuss kaarizmaaatikuss meegúújulás eegyikk legsszzebb gyyüümölcse 
aaz Egyyház taanítássáához való hhűség éés raggaszkkoodás.

Peeetteeerr HHHeeerrbbbecckk AAnnnnn SSShhieelldddss nnnővvvéér Saammm Jaaccooobbsss ppüüüspppöök
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A karizmatikus megújuláshoz tartozók 
magától értetődő tényként mondják ki az 
ősegyház tömör hitvallását: Jézus Krisztus 
a Szabadító! Ám korántsem tekinthető 
természetesnek e kijelentés elfogadása. Jó 
ezerhétszáz évig az emberek nem kételked-
tek a szellemi világ, az angyalok létében. 
A felvilágosodás, a természettudományos 
racionalizmus, s a kriticizmus hatása el-
érte mind a katolikus, mind pedig a pro-
testáns teológiát, s egy bő évszázada már 
különösen nagy erővel kísérti a kétely a 
Szentírás-kutatókat. Elterjedt az a véle-
lem, miszerint a démonokról szóló tanítás 
csak az emberi gondolkodásmód egyfajta 
kifejeződése, a Jézus korabeli világkép el-
hagyható eleme, vagyis hogy angyalok 
és gonoszlelkek bibliai szerepeltetésének 
a kereszténység alapvető kérdései szem-
pontjából nincs is jelentőségük. Az evan-
géliumok nagyszámú, a démonokról szóló 
elbeszéléseit pszichologizáló magyaráza-
tokkal intézik el. Jellemző e hozzáállásra 
az a megfogalmazás, miszerint nem lehet 
úgy használni a modern technika vívmá-
nyait, hogy eközben az ember hisz az új-
szövetségi csodákban és a szellemek vilá-
gában.

Búccssúú az örddööggtőőll??
Pedig elég lenne igazán azt végiggondolni, 
hogy ha a sátán nem objektíve létező lény 
lenne, akkor a legyőzéséhez nem volt ér-
telme Jézus Krisztusnak elszenvednie azt 
az irtózatos szenvedést, amit a keresztha-
lál jelentett. Sokat mondó a német Her-
bert Haag egyik nevezetes munkájának 
már a címe is, amelyet az 1960-as évek-
ben írt: „Búcsú az ördögtől”. E könyv ál-
láspontját kritizálva ezt állapította meg a 
teológus Ratzinger: „Még Haag sem tudja 
tagadni, hogy az Újszövetségben a sátán és 

a démonok fontos szerepet játszanak. Nem 
lehet tiltakozni semmiképpen az ellen a tény 
ellen, hogy az Újszövetségben a ’diabolosz’ 
terminus egyáltalán nem a bűnnek egyik 
szinonímáját jelenti, hanem egy létező ha-
talomra céloz… Haag nem mint egzegéta 
búcsúztatja a sátánt, nem mint a Szentírás 
magyarázója, hanem mint korunk embere, 
aki haszontalannak tartja az ördög létét. 
A tekintély, melynek erejében igazát védi, 

nem származik tehát a Biblia magyarázó-
jától, hanem kora környezetének világné-
zetéből”. Már pápaként Joseph Ratzinger 
2005 szeptemberében az Olasz Exorcis-
ták Egye sü lete Kongresszusához intézett 
buzdításában  egyenesen így fogalmazott: 
„az Egyház számára oly fontos szolgálatukat 
kísérje püspökeik vigyázó fi gyelmének ko-
molysága és a keresztény közösség szüntelen 
imája.”

Könyvespolcra
Jézus Krisztus a szabadító
Gáál PPééteeer aattyyaa úúúj kkönnyvvéérről



Megújulás a Szentlélekben
27

Ezzel együtt, napjainkban a teológusok 
körében korántsem népszerű ezzel a té-
mával foglalkozni. Carlo Rocchetta ekként 
összegezte azok tapasztalatát, akik az an-
gyalok, illetve az ördög problémakörét ku-
tatják: „A jelen körülmények között jókora 
adag bátorságra van szükség ahhoz, hogy 
valaki foglalkozzon az angyaltan sziszte-
matikus státusba vételével; számolnia kell 
a könnyű iróniának, vagy a kollégák széles 
mosolyának a kockázatával, ha nem egyene-
sen azzal, hogy teológiailag teljesen jelenték-
telennek bélyegzik...”

Egyyeeteemees szzaabaadddítáás
Gál Péter atya nem riadt vissza attól, hogy 
a témával foglalkozzon. E mű címe is be-
szédes: Jézus Krisztus a Szabadító ‒ A sze-
mélyes gonosz hatalmának megtörése, mint 
a megváltás egyik dimenziója.  Új köny-
vében – amely minimális változtatással a 
2009-ban a PPKE Hittudományi Karán 
sikeresen megvédett teológiai doktori disz-
szertációja – arra keresi a választ, hogy be-
szélhetünk-e Krisztus szabadító művéről, 
amely a sátán hatalmát legyőzte? Ha igen, 
akkor milyen módon történik a megszaba-
dítás? Milyen „eszközökhöz” nyúlhatunk 
a jézusi megváltás e területén?

A válaszadás során a szerző előbb egy 
vázlatos teológiatörténeti áttekintésben 
elemezte azokat a fontosabb nézeteket, 
amelyek tagadják a személyes gonosz ha-
talmából való megváltás gondolatát, majd 
pedig ezzel szemben idézi azokat a teoló-
gusokat, akik határozottan állítják a meg-
váltás e dimenzióját.

Könyve 2. fejezetében a szabadítás és a go-
nosz jelenlétének a kérdéseit vizsgálja az 

ószövetségi írásokban, különös tekintettel 
arra, hogy miféle szabadításról beszélnek 
az ószövetségi próféciák. A 3. fejezet a go-
nosz hatalmának a dimenzióit tekinti át az 
Ó- és Újszövetség fényében. Számba veszi 
a gonosz hatalom újszövetségi elnevezé-
seit; többek között szól a bűn és a kísértő 
kapcsolatáról; a kísértés és a megátalko-
dottság kérdéseiről; a szenvedésről, mint a 
bukás gyümölcséről; az embert megelőző 
rossz és a személyes gonosz munkájáról. 
Lényegében – anélkül, hogy egy rendsze-
res démonológia megfogalmazására töre-
kedne – egy tablót rajzol a sötétség mű-
vének tartott főbb területekről a Szentírás 
és az egyházi hagyomány alapján.

A 4. fejezet Jézus Krisztus megváltó mű-
vén belül a gonosz hatalomtól való meg-
szabadítás feltételeiről, eszközeiről,  jeleiről 
szól. (Megtestesülés, engedelmesség, alá-
zat és szelídség; a Név ereje, tanítás teljha-
talommal, a Bárány vére, helyettesítő szen-
vedés, stb.) Ezt követően kitekint azokra 
az üdvtörténeti jelentőségű szolgálatokra, 
amelyek a megváltó isteni tervnek megfe-
lelően részt vesznek a megszabadítási fo-
lyamatban: az angyalok, Mária és az Egy-
ház asszisztenciájára. Végezetül összegzi 
eredményeit. Az Egyház Tanítóhivatala 
véleményének megfelelően állítja: Jézus 
Krisztus megszabadította világot a személyes 
gonosz hatalomtól, s ez az ő megváltó művé-
nek szerves részét jelenti. Ez az állítás pedig 
magára Jézus Krisztusra vezethető vissza.

Egyyeennes bbbesszéédd
Könyvtárnyi irodalom felhasználásával, 
hatalmas tárgyi tudással és a tőle meg-
szokott módon „mismásolás” nélkül, ha-
tározott ítéletalkotással írta meg művét 
Gál Péter. Nemcsak teológusok és hit-

oktatók forgathatják haszonnal, hanem 
mindazok, akik szeretnék hitünk egyik 
alapkérdését mélységeiben megismerni. 
Számomra például fontos szellemi muní-
ciót jelentett abban a vallástörténeti tudo-
mányos vitában is, hogy valóban voltak-e 
Jézus ördögűzéseinek „antik előzményei”? 
Jó néhány kutató kész könnyed mozdu-
lattal – és alig palástolt ateista előítélettel 
– Jézus Krisztust csupán egynek besorolni 
ókori exorcisták közül, holott az alapos 
vizsgálódás több olyan megkülönböztető 
vonást tud felsorolni, amelyek miatt tel-
jesen egyedinek számít az ő démonoktól 
megszabadító szolgálata. Hiánypótló és 
napjaink teológiai zűrzavarában eligazító 
jellege miatt, a kézirat közkinccsé tétele 
érdekében keltettem újra életre – e könyv 
kiadása erejéig – az immár 20 éve tetszha-
lott Szegletkő Kiadót.

Bár témája miatt óhatatlan, hogy a sötét 
oldalról is beszélnie kell, ezzel együtt, vagy 
éppen ezért, Péter atya könyvében szá-
mos léleképítő gondolatot találunk. Szent 
Ágostontól többek között ezt: „Az egész 
földkerekségen minden népben Krisztus 
mutatkozik meg, de nem a nagy dicsőség-
ben, hanem a nagy próbatételben. Életünk 
ugyanis ebben a zarándoklásban nem le-
het meg próbatétel nélkül; mert előrehala-
dásunk csak próbatételen keresztül valósul 
meg, és senki sem ismerheti meg önmagát 
sem, hacsak előbb nem volt próbára téve, 
és senki sem koronázható meg, ha nem 
győzött, és senki sem győzhet, ha nem 
küzdött, és senki sem küzdhet, ha nincs 
ellensége és próbatétele”.
((Kiaddja a SSzegleetkőő Kiaaddó, Buuddapeest, 22017. 33778 
ooldall, 3..5000 Ft, cérnnafűűzzöttt, kkeeméényttááblás.. KKönyy-
vvesboltti foorgalloombba nnemm kkerrüült, mmeggrrendeelhhetőő a 
kkiadóónáál: szulooopresss@@gmaail..ccom))

SSzulloovszkkyy Jánnos

JJézuus KKrrisztuuus 
meggszzabadííítottta a villágggot 
a szemméélyesss gonooszz hhattalommtóóól,  
s ez azz őő meeegvááltóó mműűvvéének 
szerrvees részzzét jeleennti..
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VVaggyy-vvagggy!
Állítólag léteznek a mágiának és a jóslásnak 
ártalmatlan formái is, például a tenyérjóslás, a 
kártyavetés és a horoszkóp. Vannak, aki gúnyo-
lódnak az új Katekizmuson, amely elítélte eze-
ket. Van valamiféle súlyossági skála, vag y pedig 
mondhatjuk, hog y ezek mind eg yívásúak, ezért 
hát mind súlyosak?
Talán léteznek a mágiának enyhébb verziói 
is, ám azok ugyanúgy elfogadhatatlanok, 
mivel megnyitják az ajtót az okkult szá-
mára. Ha valaki ezek útján halad, fennáll 
a veszély, hogy nagyobb csapdába esik…. 
Kétségtelenül van valamiféle különbségté-
tel, de nem feledkezhetünk meg róla, hogy 
az egyik lépcsőfokra könnyen következik a 
másik, mivel a talaj ingoványos.

Mit mondana azoknak, akik templomba jár-
nak, de az okkultizmussal is élnek, vag y netán 

ők maguk g yakorolják, azt gondolva, hog y a ket-
tő meg fér eg ymással?
Azt javasolnám nekik, hogy kezdjék el 
jobban megérteni a hitet, és mélyüljenek 
el a kereszténységben; így megérthetik, 
hogy ez a két dolog teljesen különbö-
zik. Az Úr Igéjét hallgatva, az Úrral kéz 
a kézben Krisztus szeretete vezet minket; 
részéve válunk az Egyház nagy közösségé-
nek, és az Egyházzal együtt Krisztus útján 
járunk. Egész más történik akkor, ha az 
okkultizmus súlyos valóságába lépünk be. 
A két magatartásforma már a kezdetekkor 
mélységesen eltér egymástól. E különbség 
megértése az ember alapvető döntése, a hit 
útjának kezdeti lépése.

Gondoljunk csak a keresztség szertartásá-
ra! Itt egyrészről igent mondunk az Úrra 
és az ő törvényére, másrészről nemet mon-

dunk a Sátánra. Régebben az volt a szo-
kás, hogy az Úrnak tett igent kelet felé, az 
ördög csábításaira mondott nemet pedig 
nyugat felé fordulva mondták ki. E szer-
tartás, mely olyan korszakban született, 
amelyben, napjainkhoz hasonlóan, az 
Egyházat számos okkult gyakorlat vette 
körül és támadta, nyilvánvalóvá teszi, mi-
lyen összeegyeztethetetlen különbség van 
a kettő között. Az Úr útjára mondott igen 
feltételezi, hogy a mágia gyakorlására ne-
met mondjunk. E kettős döntést nagyon 
konkrét, realista módon kell megújíta-
nunk. Ha igent mondunk Krisztusnak, az 
Úr szavaival élve nem szolgálhatunk „két 
úrnak”; ha igent mondunk Krisztunak, 
ezzel egyidejűleg nem mondhatunk igent 
ezeknek a rejtett erőknek, hanem azt kell 
mondanunk: „Nem, én nem fogadom el 
az ördög csábítását”. S talán fontos lenne 
megértenünk azt is, hogy amikor Hús-
vétkor megújítjuk keresztségi fogadásun-
kat, az nem valami idejétmúlt szertartás, 
hanem mostani életünk fontos döntése, 
konkrét és realista cselekedet.

TTörrjüükk szzéét a láánncookaat!!
Ha valaki az életét a mágiának adja, van olyan 
pont, ahonnan már nincs visszaút?
Erre nehéz válaszolni. Ha valaki abba ke-
rült bele, amit az Úr „a Szentlélek elleni 
bűnnek” nevez, vagyis szembeszáll Isten-
nel és káromolja Isten Szentlelkét, eltorzít-
va saját lelkét és megnyitva azt a démon 
előtt – talán ebben áll az, amit az Úr visz-
szafordíthatatlan folyamatnak nevez. Mi 
azonban nem ítélhetjük meg ezt. Mindig 
hinnünk kell abban, hogy van remény a 
megtérésre. Természetesen, ha valaki erre 

Az okkultizmus 
csapdája Intterrjúú Jooosepphh RRaattzzinngeerrrel

Korábbi számunkban elkezdtük annak az interjúnak a közlését, amelyet Ignazio Ar-
tizzu tett közzé az Una Voce Grida folyóirat 1999. március 9-i számában. Ratzinger bí-
boros akkor a Hittani Kongregáció prefektusaként szolgált. Itt adott válaszai az elmúlt 
évek során semmit sem vesztettek aktualitásukból! Külön köszönet a fordítónak, Kar-
sai Nórának, és szaklektorunknak, Dr. Török Csabának kiváló munkájáért. A hosszú 
interjú befejezését közöljük.

JJosepph RRattzingeer a Hittaani Koonggregááció pprefekktuusakként
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az útra lépett, szüksége lesz a radikális 
megtérésre, az pedig mindig egyre nehe-
zebb lesz számára, és egyedül a Szentlélek 
segítségével történhet meg, az Egyházon 
keresztül, amely segíteni igyekszik rajta, 
hogy visszatérhessen Istenhez. Tehát so-
hasem veszíthetjük el a reményünket, és 
mindent meg kell tennünk, hogy kiesdjük 
Isten bocsánatát, és hogy megvilágosod-
nak ezek az emberek, hogy nyitottá vál-
nak a mélységes megtérésre. Azután szük-
ség van a démon kiűzésére is. E szertartás 
fontosságát egy ideje nem értik a kereszté-
nyek, mostanság azonban nagyon konkrét 
jelentést és értelmet kap. Arról van ugyan-
is szó, hogy megszabadítjuk az embereket 
a démontól, amely – a mágiával és az ok-
kultizmussal való kapcsolat okán – való-
ban birtokba vette őket.

Tehát szükség van még exorcizmusokra, ördög-
űzésekre?
Természetesen.

Az emberek néha megértik ezt, de arra panasz-
kodnak, hog y az Eg yház kevés információt szol-
gáltat róla. Hog yan lehetne jobban informálni a 
témában járatlanokat?
Meg kell találnunk az apostolkodás új for-
máit. Meglehetősen új jelenség az okkul-
tizmus terjedése annak jelenlegi formái-
ban. Tíz évvel ezelőtt még tudomásunk 
se nagyon volt róla. Valószínűleg nem vol-
tunk fölkészülve erre a támadásra, és nem 
készítettük fel rá a híveket megfelelően. 
Úgy gondolom, rövid megfogalmazásban 
kellene eljuttatnunk a hívekhez az infor-
mációt, érthetően rámutatva a lényegre. 
Az erről szóló tanítást be kell építenünk a 
felnőtt katekézisbe és minden keresztény 
felnőttkori továbbképzésébe.

AA szaabbadssággoot hozzzó 
Evaannggéliuuumm
Hadd említsek néhány adatot. Olaszországban 
évente tízmillióan vesznek igénybe telefonos ho-
roszkópot. Ug yancsak Olaszországban leg-
alább  százezer mágus van, de kevesebb, mint 
harmincnyolcezer katolikus pap. Mit jelenthet ez?
Ez annak a jele, hogy fenyeget bennün-
ket a mélyreható elpogányosodás veszé-
lye. Ez tényleg pogányság, az ember val-
lásos rendeltetésének eltorzulása. Ebben 
a mesterséges vallásosságban, amelyben 
az ember csak kihasználni igyekszik a 
természetfeletti erőket, az evangelizációs 

törekvések komoly kihívással találkoz-
nak. Az elpogányosodással szemben Is-
ten szabadító valóságát kell hirdetnünk. 
A pogány gyakorlatok azzal kecsegtet-
nek, hogy szabadságot adnak az ember-
nek. Hatalmat, kielégülést kínálnak, 
és azt ígérik, hogy képesek leszünk élni 
a lét minden lehetőségével. Valójában 
azonban rettenetes rabszolgaságba taszí-
tanak, és megfosztanak emberségünktől. 
A kereszténység előtti vallásokból is tud-
juk ezt, amelyek a félelem világát hozták 
létre. A kereszténység Örömhíre, mai szó-
val élve, nem politikai szabadságot hozott, 
hanem a démonoktól való félelem alóli fel-
szabadulást. Egyetlen Isten van, aki min-
dennél nagyobb: a világot valójában ez 
az örömhír szabadította fel. A világ egyes 
részein, ahova a kereszténység nem jutott 
el, napjainkban is láthatjuk, ahogy a dé-
monoktól és a mágusoktól való félelem 
rettegésben tartja és megbénítja az em-
bereket. Semerre se tudnak mozdulni, 
mert minden lépésükkel valamely démon 
karmai közé kerülhetnek. Ezért hát hir-
detnünk kell az Örömhír megszabadító 
erejét, miszerint egyetlen Isten van, aki 
Szeretet; aki szeret minket, és hatalma 
van arra, hogy elvezessen bennünket 
az igazi szabadságra, aki legyőzhetetlen 
erővel szabadít fel bennünket a rabszol-
gaságból. Láthatjuk azonban, hogy ez 
sajnos már nincs jelen az emberek gon-
dolkodásmódjában. Sokan csak annyit 
látnak a vallásból, hogy az egy fáradságos 
út, Isten távol van, alig tapasztalunk be-
lőle valamit; és gyors megtapasztalások-
ra, azonnali kielégülésre vágynak – így 
pedig rabságba esnek. Most, a pogány-
ság mélyreható kísértésének idején, úgy 
gondolom, igen fontos hirdetnünk az 
Evangéliumot annak egyszerűségében 
s nagyságában, mint az igazi s egyedüli 
megszabadulás útját.

A mediterrán országokra jellemző hag yományos, 
népi mágia még ma is nag yon jelen van az olasz 
régiókban. Ártalmatlan g yakorlatok ezek, vag y 
minden esetben javarészt az ördög tevékenykedik 
bennük?
A kereszténység hajnalán is jelen voltak 
még az emberek körében bizonyos mági-
kus elemek, amelyek a terjedő hitnek kö-
szönhetően visszaszorultak, azonban to-
vábbra is megmaradt annak veszélye, hogy 
a mágia teret nyer. Veszélyes és elfogadha-
tatlan jelenlét volt ez, amelyet azonban a 
többség hitbeli élete uralma alatt tartott. 
Most azonban láthatjuk, hogy ezek az ár-
talmatlannak látszó kis „maradványok” 
valójában egyáltalán nem ártalmatlanok, 
és az okkultizmus újabb rohamát okozhat-
ják a világban.

Mérhető a helyzet súlyossága azzal, hog y az ok-
kultizmust g yakorló személy kér-e pénzt szolgál-
tatásaiért?
Ez már akkor eldőlt, amikor a varázslás út-
ját választotta. Ha erkölcsileg igaz munkát 
végezne, akkor kérhetné még azt is, hogy 
kapjon javadalmazást. Mivel azonban 
mestersége már önmagában hazugságot 
és a valóság eltorzítását feltételezi, a pénz 
csak tovább súlyosbítja az alapvető hazug-
ságot. Ebben az értelemben a mágiára és 
az „erőkre” épülő kereskedelemben még 
mélyebb torzulás mutatkozik meg. A lelki 
dolgokat nem lehet megfi zetni, s a valódi 
spirituális tapasztalatot, amelyben Krisz-
tus részesít minket, csakis megtéréssel, 
lelki „kivonulással” érhetjük el. Ezért segí-
tenünk kell azoknak, akik az okkultizmus 
hálójába estek, hogy a megtérés által újra 
életre leljenek, közösséget ajánlva nekik, a 
hit felé kísérve őket, és segítve nekik ab-
ban, hogy az igazság követésére szegődje-
nek – azon túl, hogy szükség esetén ter-
mészetesen püspökük által kijelölt személy 
révén exorcizmushoz juttatjuk őket.

Mosst, aa pooogánnyyságg mmmélyreeehattóó 
kíséérttéésénnnekk iddeejéénn,, igeen ffonttoos 
hirddeetnnünnk aaz Evvaangggéliiummmot 
annnak egyyyszeerűűsséggééében 
s naaggysságááábaan, mmiinntt azz iggaazi 
s eggyyeddülii meeggszzabaaaduulásss útjáát.
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Elfogadhatónak tartja azt, hog y eg yes katolikus 
templomokban és vallási közösségekben papok 
transzcendentális meditációt és jógát tanítanak?
Nagyon veszélyesnek tartom ezt, mivel így 
az eff éle gyakorlatokat már eleve valami 
vallásos dologként kínálják fel.

Össze lehet kötni a mantrázást a keresztény 
imádsággal?
A mantra nem Istenhez, hanem bálványoknak 
mondható istenségekhez intézett imádság.

Miért értékelődött le ennyire Krisztus és az Eg yház?
Ez a kérdés nagyon messzire vezet, és a vi-
lág jelenlegi helyzetével áll kapcsolatban. 
A ma tapasztalható magatartásformának 
számos gyökere van, s ezek egy egész kor-
szak alatt fejlődtek ki, még ha ma is mu-
tatkoznak csak meg a maguk teljes erejé-
vel. Nekem úgy tűnik, végső soron ez a 
Teremtés könyvének harmadik fejezetére 
vezethető vissza: az ember gőgjére, amely 
önmagát szándékozik Istenné tenni, és 
nem hajlandó alávetni magát Neki. E mö-
gött az áll, hogy az ember a saját kezébe 
akarja venni Istent, nem pedig önmagát 
helyezni az Ő kezébe.

AA hhitt, aammeelyyett szzeerrettnii,, s nneemm 
elááruulni kkkelll

Hans Urs von Balthasar szerint a transzcenden-
tális meditáció meghamisítja a keresztény hitet. 
Eg yetért ön ezzel a kijelentéssel?
Igen. Mivel a transzcendens [világfeletti, 
világon túli] Isten, aki meghívott és szeret 
engem, a lét egy transzcendentális dimen-
ziójává silányul. Úgy gondolom, szüksé-
ges különbséget tennünk a Transzcendens 
Isten és a transzcendentalitás között. Míg 
a Transzcendens Isten az a Személy, aki 
megalkotott engem, a transzcendentalitás 
a lét egy dimenzióját jelenti, s magában 
foglalja az identitás egyfajta fi lozófi áját. 
A transzcendentális meditáció végső cél-
ját tekintve arra törekszik, hogy az ember 
elmélyedjen saját magában, s így pont 
ellentéte a kereszténység céljának. Krisz-
tus azonosult velünk, és ezzel saját Testé-
be kapcsolt minket; ez azonban másfajta 
azonosulás, a szeretet műve, amelyben a 
személyes önazonosságunk mindvégig 
megmarad. A transzcendentális meditá-
ció ellenben abban áll, hogy elmerülünk, 
feloldódunk” a legfőbb létező identitásá-
ban.

Spirituális szempontból mi az ára az efféle g ya-
korlatoknak?
A hit elvesztése, az Isten-ember kapcsolat 
eltorzulása, az ember lényének céltéveszté-
se, mígnem az ember végül a hazugsággal 
jegyzi el magát.

A nem keresztény vallások iránti tiszteletnek ho-
g yan kell konkrét módon megvalósulnia úg y, hog y 
közben szilárdak maradjunk a keresztény hittől 
elválaszthatatlan értékek iránti tiszteletben is?
Tisztelet elsősorban az embereknek jár. 
Ahogy Szent Ágoston mondta, a bűnöst 
kell szeretnünk, nem a bűnt. Azokban, 
akik eff éle tévedésekbe estek, meg kell lát-
nunk az Isten által teremtett és meghívott 
személyt, aki tulajdonképpen, bizonyos 
értelemben véve az isteni igazságra szeret-
ne eljutni, hogy beteljesüljön a felemelke-
désre való vágya. Ezen kívül tisztelnünk 
kell azokat az elemeket, amelyeket igazak 
bennük, de jól megkülönböztetve a káros 
dolgokat, amelyek nemcsak a keresztény 
hittel, hanem magának az embernek igaz-
ságával is szemben állnak.

A New Age számos ágazata között ott vannak 
az úg ynevezett alternatív g yóg ymódok, amelyek-
ben fontos helyen áll a pranoterápia, az „energia 
átadás”. Bizonyos emberek azt állítják, hog y 
kezükben olyan energia van, amely képes meg-
g yóg yítani a betegeket, ezt pedig összekeverik a 
g yóg yítás karizmájával…
A gyógyítás karizmája először is teljesség-
gel nélkülöz minden mágiát, és az imád-
ság lelkületében mutatkozik meg. Az Úr 
és küldöttei, az apostolok által végbevitt 
gyógyítások az imádságból forrásoznak. 
Nem használnak más szellemi erőket, 
amelyek idegenek a hit és az értelem szá-
mára. A karizmák, ellentétben azokkal az 
erőkkel és energiákkal, amelyekkel ezek 
az emberek dicsekszenek, Isten igazsága és 
hatalma alatt állnak, bármiféle más elem 
felhasználása nélkül. A többi forma vala-
miféle szörnyű földalatti világ kifejeződési 
formája, amely – bár sokáig inkább rejtett 
volt – napjainkban a pogányság új térhó-
dításával újra felszínre bukkan.

Láttnokokkk vaaggyy ssppiirittiszzztákk??
A világ mostanában tele van látnokokkal, akik 
azt állítják, hog y Istentől és a Szűzanyától kap-
tak kinyilatkoztatásokat. Számos könyv szüle-
tik látszólag jó, a keresztény hittel és az Eg yház 
tanításával összeeg yeztethető üzenetekkel. Ám 

ezek mögött g yakran valamiféle médiumok általi 
technika áll, például az „automatikus írás” vag y 
a spiritizmus más formái. Hog yan viszonyuljon 
ezekhez a jelenségekhez a keresztény ember?
Úgy gondolom, a különféle üzeneteknek 
ez az áradása éppen azt jelzi, amire utal-
tunk, vagyis annak a vágyát, hogy az em-
ber közvetlen istentapasztalatot ragadjon 
magához, ne maradjon a hit józanságá-
ban, hanem közelebbről érinthesse Isten 
valóságát. A leglényegesebb, hogy az Úrra 
bízzuk magunkat, aki Igéjében kinyilat-
koztatta nekünk önmagát, és jelen van 
Egyházában és a szentségekben, és hogy 
ezen az úton haladjunk, amely talán fá-
radságosabb ugyan, végül azonban mégis 
valósabb és gyümölcsözőbb, mivel sokkal 
igazabb is. Alapvető magatartásunknak 
abban kell állnia, hogy hitünket valóban 
az Egyház életébe illesztve éljük meg, és 
meggyőződjünk arról, hogy – Keresztes 
Szent János szavai szerint – Isten Fiában 
mindent nekünk adott, mivel Jézus az Ő 
Igéje, s hozzátenni semmit sem lehet: Is-
ten nem adhat nekünk többet, mint saját 
Fiát. Valóban a Fiú kezébe kell helyeznünk 
magunkat, és az Egyház életét kell élnünk; 
ez az élet pedig végtelenül gazdag, mert az 
Urat szentek veszik körül, kezdve a Szűz-
anyával. Mindnyájunk számára elérhető 
ennek megtapasztalása. Ha Istenben hi-
szek, nem járok egyedül, hanem a szen-
teknek és minden idők híveinek sokasága 
kísér utamon, így pedig minden választ is 
megkapok, mert az Egyház él, és élő han-
gon hirdeti az Úr Igéjét, amely számomra 
és korunk számára élő Szó. Ha pedig ezt a 
valóságot meggyőződéssel és örömmel él-
jük át, nem purista értelemben, hanem a 
benne lévő összes gazdagsággal és szépség-
gel, annak semmi másra nincs szüksége, és 
önmaga is képes lesz megítélni, mi válik a 
javára, s így nem kell az eff éle jelenségek-
től függenie.

Ha a jelenések és üzenetek mögött az automatikus 
írás vag y más, médiumok által módszerek állnak 
– napjainkban számos „üzenetet” tartalmazó 
könyv terjed a világban –, bizonyossággal hihet-
jük, hog y elvetendő jelenséggel állunk szemben?
Olyan médiumok általi jelenségekről van 
szó, amelyeknek nincs közük a keresztény 
misztikához.



Nyolc Boldogság Közösség
  Tábor Hegyi Napok

2017. július 18-23., Homokkomárom. Mottó: „ahol 
az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17). Bővebb in-
formáció: www.facebook.com/8BTHN

A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szent 
Margit evangelizációs központ 2017-es 
programjai:
A Szent Ignác Lelkiségi Iskola programjai (bentlaká-
sos programok, első nap este 6-kor kezdődnek, utolsó 
nap ebéddel érnek véget):

  szeptember 15-17: Mária Magdolna belső gyó-
gyító szolgálat (mindenkinek)

  október 6-8: Isten szeretete belső gyógyító szol-
gálat (mindenkinek)

  október 20-23: Eszter kurzus (kiképzés a köz-
benjáró szolgálatra)

  november 24-26: Krisztus Király Találkozó a 
kiképző kurzusokat végzett testvéreknek

  december 1-3: Advent kurzus, (bárki jöhet rá)
  december 30 – jan. 1: Szilveszter Jézussal (ez 

nem kurzus, de lelki program, nem bulizás)
Részletek a honlapon: https://szentignac.ujevangeli-
zacio.hu/

Az Emmausz katolikus Karizmatikus 
Közösség programjai

  szentségimádás minden héten pénteken 16.30-
tól a közösségi házban

  közbenjáró imaszolgálat szeptembertől júniusig 
minden hó 2. szombatján 10 órától

  karizmatikus szentmise a Ferenciek terén első-
szombatokon 19.30-kor,

továbbá evangelizációs, tanító lelkiségi könyvek áru-
sítása hétfőtől csütörtökig 10-16 óra között. Cím: 
1146 Bp., Th ököly út 120. Elérhetőség: Telefon: +36 1 

222 5306, Email: katona.istvan40@gmail.com, vagy 

fi ererzs@gmail.com, Honlap: www.emmausz.hu

Az Isteni Szeretet Közösség programjai
  Minden héten szerdán és szombaton 19:00 órá-

tól közösségi alkalom van.
  Minden hónap végén van 24 órás szentségimá-

dás, szombat 19:00-től vasárnap 19:00-ig.

Helyszín: Törökbálint, az Isteni Szeretet Közösség 

Mária kápolnája (Törökbálint, Baross u.2, bejárat a 

kápolnába a Kazinczy utca felől)

Megközelíthető: Kelenföld vasútállomás felől (Őr-

mező) 172-173-as buszokkal - hétvégén ugyanis csak 

ezek a buszok járnak. A Harangláb megállónál kell 

leszállni.

A Szent András Evangelizációs Iskola 
kurzusai

  III. Európai Szent András Szeminárium – A 

Biblia értelmezése

Pannonhalma, 2017. augusztus 9–13. Pepe új kurzu-

sa Magyarországon!
  Emmausz kurzus (zártkörű), Szeged (Újszegedi 

pl.), 2017. aug. 24–27.
  Új élet Krisztusban kurzus, Szeged-Szőreg, 2017. 

szeptember 18.–november 6.
  Ászáf kurzus, Kiskunfélegyháza, 2017. szeptem-

ber 22–24.

  Apolló kurzus, Budapest, 2017. szeptember 

27–október 1.
  Üdvösségtörténet kurzus, Zalaegerszeg, 2017. 

október 20–23.
  Álomlátó József kurzus, Budapest, 2017. október 

27–29.
  Keresztelő János képzés, Munkatársaknak! Bu-

dapest, 2017. november 18–19.

Információ és jelentkezés: szentandras.ujevangeliza-

cio.hu

Szeretet Földje Szolgálat
„Isten szeretete gyógyít” – gyógyító összejövetelek, 

„Szent István országáért” ima- és lelki napok, egyéb 

lelki napok, iskolai előadások, lelkigyakorlatok szer-

vezése és lebonyolítása, cigánymisszió, kulturális és 

művészeti programok, könyvkiadás… Programjaink 

általában ingyenesek, minden érdeklődést örömmel 

fogadunk!

Címünk és elérhetőségünk: 2045 Törökbálint, 

Templom u. 13., e-mail: info@szeretetfoldje.hu, 

honlap: www.szeretetfoldje.hu, tel.: 06-30/33-88-

245 (Sipos Gyula)

MIJO BARADA horvát misszionárius
  augusztus 11-13., Kecskemét, főtemplom: Meghívottak vagyunk az életszentségre (kurgyis.zsuzsa@gmail.com)
  augusztus 17-20., Máriabesnyő, Mater Salvatoris lelkigyakorlatos ház: Házasságra és papi- és szerzetesi életre készülőknek (www.matersalvatoris.hu).
  augusztus 21-23., Füzérradvány, katolikus templom: Belső gyógyító lelkigyakorlat (www.hegykozi-lelkigyakorlat.hu)

DR. JOSEPH VADAKKEL indiai atya, az Eukarisztikus Láng terjesztője
  augusztus 25-27., Füzér (www.hegykozi-lelkigyakorlat.hu)



(Jel 22,20)

A Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás 
XXVI. Országos Találkozója

17. 
11.
11.
Újpesti Jégpalota
Budapest IV., Homoktövis u. 1.

Előadóink 
a Megújulás nemzetközileg ismert vezetői:
Sam Jacobs püspök – az amerikai Nemzeti Szolgáló Bizottság volt elnöke
Peter Herbeck – a Renewal Ministries nemzetközi missziós szolgálat alelnöke
Ann Shields nővér – lelki író, a „Food for the Journey” rádióműsor házigazdája

50 éve világszerte 
a Lélek tüzében…
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Kapcsolódó programok vendégelőadóink szolgálatával:
November 12., vasárnap: Vezetőképző nap
Téma: Prófétai látás, prófétai életforma

November 13-14., hétfő-kedd: Papi lelkigyakorlat
Téma: A pap, mint a gyógyulás embere
Helyszín: Esztergom, Szent Adalbert Központ


