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A Niceai Hitvallásban, amelyet az I. 
Konstantinápolyi Zsinat 381-ben dolgo-
zott át, ez áll: „Hiszek a Szentlélekben, 
Urunkban és éltetőnkben”. Héberben a 
’ruah’ görögben a ’pneuma’ kifejezést 
használjuk a Szentlélekre, amelyeket 
lélegzetnek (eredeti írása szerint lélek-
zetnek! – a fordító megjegyzése) szél-
nek, levegőnek fordíthatunk. Vagyis ez 
valami láthatatlan dolog látható hatá-
sokkal.
Ahogy a víz a talajba hatolva termé-
kennyé teszi azt, úgy tölti be a Lélek is 
élettel az embert, átjárva őt. A Szent-
lélek tüze ég anélkül, hogy elégetne. 
(vö. Kiv 3,2). Ez az élet állandóságának 
jele.
Az a lélek, amely birtokolja a Szentlel-
ket, szükségszerűen érez egyfajta örö-
möt. A lélek soha nem unatkozik Isten 
jelenlétében. Az ilyen ember szívéből 
kisugárzik valami, mert a Szentlélek 
megszenteli.
A teremtéskor Isten „az ember orrába 
lehelte az élet leheletét, és az ember 
élőlénnyé lett.” (Ter 2,7) A Szentlélek 
munkája, hogy formáljon, alakítson és 
megszenteljen. Mindezt azért, hogy Jé-
zus élő képmásaivá tegyen minket.
Mercier és Verdier bíborosok felfedték 
a szentség titkát. Közeledhetünk felé-
je, „ha minden nap öt percre elcsön-
desítjük a képzeletünket, becsukjuk 
szemünket az érzékelhető dolgok szá-
mára, bezárjuk fülünket a világ zaja 
előtt, hogy bensőnkbe vonuljunk vissza 
és belépjünk ott a Szentlélek templo-
mába, hogy beszéljünk ehhez az Isteni 
Lélekhez: ’Ó Szentlélek Úristen, lelkem 

Lelke, imádlak téged! Világosíts meg, 
vezess, erősíts és vigasztalj meg en-
gem. Mondd meg nekem, hogy mit kell 
tennem, és parancsold meg, hogy meg-
tegyem azt. Megígérem, hogy minden-
ben alávetem magam mindannak, amit 
szeretnéd, hogy elfogadjak és annak is, 
amit megengedsz, hogy megtörténjék 
velem, csak mutasd meg, mi az akara-
tod. Ó Szentlélek, az Atya és a Fiú sze-
retete, sugalmazd nekem mindig, hogy 
mit gondoljak, mit mondjak, hogyan 
mondjam azt, mikor kell tartanom a 
számat, mit írjak, hogyan dicsőítselek 
meg, hogyan tegyek a lelkek javára, és 
hogyan gondoskodjam saját megszen-
telődésemről. Ó Szentlélek, minden bi-
zodalmam benned van.’ ”
Az életünk átalakul, nyugodttá válik és 
kiteljesedik. Még a megpróbáltatások 
közepette is túlárad a kegyelem, erőt 
önt belénk, hogy szembenézzünk ve-
lük.
Szent Pál írta: „Nem tudjátok, hogy Is-
ten temploma vagytok, és Isten Lelke 
lakik bennetek?” (1Kor 3, 16) Mindazon-
által a Lélek nem elégedett, ha nyug-
ton kell maradnia, mint egy szobornak 
a templomban. Ő szüntelen tevékeny-
kedik, és ez radikálisan megszenteli 
lényünket. Isten természetének ré-
szeseivé tesz minket, osztozhatunk az 
Atya és a Fiú életében annak az egy-
ségnek eredményeképpen, amelyet Ő 
–a Szentlélek- hoz létre Krisztus és kö-
zöttünk. 
Mielőtt ez a „megistenülési” folyamat 
megtörténik, a Szentlélek megtisztít 
minket. Szent Pál mondta a korintusi-
aknak: „meg lettetek mosva, megszen-
telést nyertetek, és megigazultatok az 
Úr Jézus Krisztus nevében, a mi Iste-
nünk Lelke által.” (1Kor 6,22) A Szentlé-
lek Jézus Krisztus nevében, megtisztít 
az eredeti bűntől és új teremtménnyé 
alkot minket. 
A gyermekké fogadás Lelke egyesít 
minket Krisztusban, akinek a Testében 
aztán gyermekévé fogad az Atya: „aki-
ket Isten Lelke vezérel, azok Isten fi ai” 
(Róm 8,14). Mindezek a változások új, gaz-
dag életre vezetnek minket, vagyis:

  megbocsátunk és szeretünk, ahogy 
Jézus tette, és áldjuk ellenségein-
ket;

  nem csupán olvassuk és hallgatjuk 

Isten Igéjét, hanem hirdetjük és él-
jük is minden nap;

  nem csak kérünk Istentől, hanem 
adunk is neki dicséretet és hálát;

  rendszeresen imádkozunk;
  Istennek adjuk életünket;
  gyermeki engedelmességet és bizal-
mat gyakorlunk; az engedelmesség 
a saját akaratunk tökéletes meg-
tagadása. Ha engedelmeskedünk a 
Szentlélek indításainak, akkor egy-
re bőségesebben kapjuk azokat, el-
lenben, ha fi gyelmen kívül hagyjuk 
őket, lehet, hogy egyre ritkábbak 
lesznek. Az engedetlenség meg-
dermeszti az öntudatunkat, sötétbe 
borítja lelkünket és megbénítja lelki 
erőnket.

  alázatosak vagyunk; Az alázat az 
egyetlen kulcs, amely megnyitja 
Isten irgalmát. Hiú gondolatok di-
csőségünkről, az önelégültség vagy 
az igaz voltunk illúziója a Szentlé-
lek jövetelének komoly akadályát 
képezik. Az imádság egy alapvető 
gyakorlat, de egyben eszköz is az 
alázatosság megszerzéséhez. Isten 
előtt az ember felismeri és megvall-
ja gyengeségét és tehetetlenségét, 
cserébe megkapja a Teremtő szere-
tetét (Jean Pliya, Odaadni magunkat 
a Szentléleknek)

A Szentlélekkel mindig örömtelik va-
gyunk, különösen akkor, amikor kibil-
lent minket egyensúlyunkból. Amikor 
ez történik velünk, biztosak lehetünk 
benne, hogy a Lélek működik. Ekkor 
reménykedhetünk abban, hogy meg-
mutatja teljes erejét. Bízzál benne, 
ahogy haladsz az úton, mert a Szent-
lélek kiszámíthatatlan.

Julienne Mesedem 
ICCRS tanácstag

A Szentlélek átformálja az emberi életet
Ahogy a víz a talajba hatolva termékennyé teszi azt, 
úgy tölti be a Lélek is élettel az embert, átjárva őt. 

Isten Igéjét hanem hirdetjük és él

Ha engedelmeskedünk 
a Szentlélek indításai-
nak, akkor egyre bősé-

gesebben kapjuk azokat, 
ellenben, ha fi gyelmen 
kívül hagyjuk őket, le-
het, hogy egyre ritkáb-

bak lesznek.
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Nem értettem, hogyan tud megragadni 
egy 9 éves gyereket vagy egy 15 éves 
kamaszt egy olyan tábor, melynek már 
az elnevezése is minden épkézláb fi a-
talt elrettent. Tudtam, hogy ezt látnom 
kell!
Így kerültem 2000 nyarán a nagyka-
nizsai szervezésű, Némethné Memi és 
Rumszauer Miklós atya által vezetett 
egyhetes Imatáborba, mint megfi gye-
lő. Ők minden segítséget megadtak, 
hogy belelássak, átlássam, megta-
pasztaljam, minden ízében átéljem. 
Nehéz szavakkal leírni, amit ez a tábor 
ad, mert nehéz megfogalmazni, mi-
lyen, mikor Jézussal találkozunk, meg-
érint, s formálni kezd. Ő azt mondta, 
„engedjétek hozzám a gyermekeket”, s 
azt is mondta, hogy „ilyeneké a meny-
nyek országa”. Az Imatáborban Jézus 
nagyon közel jön a gyerekekhez, és 
árad a kegyelem, ahogy a nyitott gyer-
mekszívekben építi az országát.
Pedig a tábor szigorú napirend szerint 
zajlik. A gyerekek szerint túl korán, már 
fél nyolckor szól az énekes ébresztő. A 
8-9 fős kiscsoportok csoportvezetőik-
kel együtt töltik a délelőttöt, amelyben 
szerepel egy imádság az általuk épített 
szabadtéri imahelyen, az aznapi ige-
rész meghallgatása, egyéni átelmélke-
dése és megbeszélése a két csoport-
vezető irányításával, és egy különleges 
szentmise.
Minden nap szentmise!? Szegény gye-
rek, hogy elege lehet! Borzasztó…
Nem, nem az! A gyerekek élvezik, mert 
aktív szereplői a szentmisének. 

A gitáros zenekart fuvolával, dobbal ők 
alkotják: az egyik csoport ministrál, a 
másik a könyörgéseket állítja össze, de 
ami a legkülönösebb, hogy ők prédikál-
nak. Mégpedig az egyéni elmélkedés 
alatt leírt gondolataikat mondják el, 
amit a csoportvezető alkalmasnak ítélt 
a szentmisén történő felolvasására. 
Ezt aztán a pap tovább szövi, kiegészíti 
vagy kérdez, beszélget a gyerekekkel. 
Kiderül, mi az, ami igazán foglalkoztat-
ja őket, amit nem értenek, vagy gond 
nekik.
A délutánok programja a sport és játék 
sokféle variációja, a kézműves foglal-
kozások, akadályverseny, kirándulás 
vagy fürdés. Mindez Isten jelenlétébe 
helyezve, áldásától kísérve, megérte-
ti velük, hogy mit jelent Jézust meg-
hívni az életünkbe, és hogyan lehet az 
életünk szüntelen imádság. A vidám 
programok mellett teljesen természe-
tes egy közösen elmondott Rózsafűzér 
vagy egy Keresztút. Ugyanígy az esték 
is hol tréfásak, hol komolyak. A hangu-
latos bemutatkozó estet követheti más-
nap egy csendes képmeditáció, vagy az 
éjszakai bátorságpróbát követő nap le-
zárásaként egy Szentségimádás.
Ezek a lelki élmények a gyermekek, fi a-
talok számára életre szóló jelentéssel 
bírnak. Számos csodát éltünk át. Jézus 
hiteles tanúi maguk a fi atalok!
A tábor vezetősége csupán 4-5 felnőtt 
keresztény és a pap. A 10-12 kiscso-
port vezetői (csoportonként egy fi ú és 
egy lány) régi Imatáborosok, gimnazis-
ták, főiskolások, akik keresztény élete 

Az imatábor

Az Imatábor Prayer School 
néven ismert Európában, 
melynek ötlete, felépítése és 
módszerei egy franciaországi 
katolikus közösség munká-
jának gyümölcse. Ők kérik el 
imádságban Istentől az adott 
év mottóját és feldolgozandó 
evangéliumi részeit. Minderről 
14 évvel ezelőtt hallottam elő-
ször...

története

követhető példa a náluk csak pár évvel 
fi atalabb táborosok számára. Hiteles 
tanúk, remek közösség. A nyitott gyer-
mekszív pedig nagyon fogékony a jóra.
Idén júliusban volt a 13. Imatábor 9-16 
éves fi ataloknak, melynek helyszínei 
Zala megyénk gyönyörű falvai, ahol 
egy iskola szállást ad, s egy templom 
befogad. A 120 fős tábor lelki vezetője 
10 éve már Várhelyi Tamás atya, szent-
péterfai plébános, és Molnár János 
atya, aki 5 éve kispapként, 2 éve pedig 
felszentelt papként csoportvezető.
Szeptembertől májusig a zalaegerszegi 
Mindszenty József Általános Iskola és 
Gimnázium ad helyet az Imatáboros 
találkozóknak, hogy erősítse a közös-
séget, és a fi atalok érlelődő hitét.

Perényi JUdit 
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„…Amint a Mennyben, úgy a földön is…”
12 órás dicsőítés Sülysápon
A 2011-es Országos Találkozón Johan-
nes Hartl invitált Augsburgba a MEHR 
(németül TÖBBET jelent) Konferenciá-
ra. Néhányan elfogadtuk a meghívást. 
A konferenciáról Johannes Dávid Sát-
ráról szóló tanításain felbuzdulva, a 24 
órás dicsőítés tapasztalatától tüzet fog-
va érkeztünk haza.
A zsoltárokból sejthetjük, hogy Dá-
vid király betekintést nyert a mennyei 
trónterembe, ahol szüntelenül zajlik a 
dicsőítés. Nagyon vágyódott rá, hogy a 
földön is megvalósuljon valami hason-
ló, hogy Isten jelenléte itt is tapasz-
talható legyen. A Dávid által felállított 
egyszerű Sátorban, a Frigyláda előtt 
megszervezett 24 órás dicsőítő szolgá-
lat nagy áldást jelentett az egész nép 
számára.
Az Apostolok Cselekedetében Jakab 
apostol idézi Ámosz próféta jövendö-
lését, miszerint „Ezután majd vissza-
térek, és felállítom Dávidnak leomlott 
hajlékát” (ApCsel 15, 16). Ennek a mi 
korunkban történő „helyreállításnak” a 
jelei a különböző felekezetekben egyre 
szaporodó folyamatos, napi 24 órás di-
csőítések és egyéb dicsőítő alkalmak.
Augsburgból hazatérve hamarosan 
a Szentlélek egy testvéren keresztül 
szólt, kezdjünk el egy havi dicsőítő al-
kalmat településünkön, Sülysápon, de 
nem a templomban, hanem egy egy-

szerű kis kápolnában. Azóta minden 
hónap második szombat délutánján két 
órán át dicsőítjük az Urat. Minden alka-
lommal közös kérésünk, hogy a Szent-
lélek kiáradása által Isten Országa nö-
vekedjék környezetünkben, és ezt ma 
is kísérjék megtérések, jelek, csodák 
és gyógyulások. Szentírási mottónk: 
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó kö-
nyörgésének.”(Jak 5,16) A hely egysze-
rűsége és Isten dicsőítésének vágya 
kifejeződik abban is, hogy ezeket az 
alkalmakat Dávid Sátráról neveztük el.
Az egyik ilyen alkalom után jött a kö-
vetkező indítás, hogy tegyünk egy 
újabb lépést a dicsőítésekkel megkez-
dett úton, és valamikor bővítsük ki ezt 
az alkalmat, és 12 órán át dicsőítsük 
a mi Urunkat. Augusztus utolsó szom-
batja mellett döntöttünk. A Szentlélek 
helyszínként a település pünkösdi gyü-
lekezetének imaházára mutatott. Szá-
munkra is meglepetés volt, de hamaro-
san kiderült, hogy a helyszín rengeteg 
ajándékot tartogatott. Az alig néhány 
hónapja érkezett fi atal pünkösdi lel-
kész, Cartoletti Norbert örömmel fo-
gadta a közös szervezés lehetőségét. 
Elsősorban a közeli települések katoli-
kus és pünkösdi dicsőítő csapatait kér-
tük fel, és nagy örömünkre szinte min-
denki azonnal vállalkozott a feladatra. 
Ezen a napon mindannyian az ébre-
désért imádkoztunk. Reggel 8-tól este 

8-óráig vezették egymást váltva a csa-
patok a dicsőítést. A technikai hátteret 
(hangosítás, énekszövegek kivetítése, 
stb.) a gyülekezet fi ataljai adták nagy 
lelkesedéssel és áldozatkészséggel. A 
csapatok pontosan érkeztek és vál-
tották egymást. A napot Prazsák Laci 
(Imádság Háza Gyülekezet) zárta, 
először egy órás tanítással a 24 órás 
dicsőítés bibliai alapjairól és a 20-21. 
századi tapasztalatairól, majd egy órás 
dicsőítéssel. Az egész napot minden 
várakozásunkat felülmúló érdeklődés 
kísérte. Már reggel 8-tól 40-50 fő vett 
részt egész nap a dicsőítéseken, ami 
a záró dicsőítésre zsúfolásig telt ima-
házzá duzzadt. Isten jelenléte szin-
te tapintható volt. Igazak a zsoltáros 
szavai: „Pedig te szent vagy és Izrael 
dicsérete között laksz.” (Zsolt 22,4) He-
lyiek és környékbeliek, különböző fele-
kezetekből érkezők nagy örömmel él-
tük meg Isten Országát. Az egész nap 
során az imaház alagsorában egyszerű 
szeretetvendégség várta a felfrissülni 
vágyókat. Az egész napos dicsőítés kö-
zösséget teremtett, jó volt együtt áll-
ni Isten előtt és felemelni az Ő Szent 
Nevét! 
„Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy 
övé legyen a hatalom és gazdagság, a 
bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicső-
ség és az áldás!” (Jel 5,12).

Gábriel Zoltán 

A Szentírás minden könyve Istenre, a 
kiapadhatatlan öröm forrására mutat. 
Elhívásunk a Krisztusban való öröm 
megélésére, hirdetésére szól.
 „Hogy lelkem énekeljen neked és 
ne hallgasson soha. Uram, Istenem, 
mindörökké dicsőítelek!” Zs 30,10
 Ezt felismerve vezette be Dávid ki-
rály az 1Krón 15,16-16;42 igék szerint 

a 24 órás szakadatlan dicsőítő szolgá-
latot. Ebben az időben Izrael hatalmas 
győzelmeket aratott, gazdagság, igaz-
ságosság és jólét kísérte életét.  A di-
csőítés az őskeresztényeknél gyakori 
imamód volt. A dicsőítő imában külö-
nös módon megtapasztalhatjuk Isten 
jelenlétét. Ez az ima az alázatból in-
dul, és hatalmas lelki fejlődést indít el. 
Ezt megtapasztalhattuk Augsburgban 
a Gebetshausban és a Prazsák László 
által vezetett Imádság Házában Buda-
pesten.
 Dicsőítésünkkel megvalljuk Isten 
hatalmát hazánk, népünk felett, az Ő 
győzelmét nehézségeink felett, és a 

nemzet megújulásáért imádkozunk. A 
vágyunk, hogy szüntelenül, a hét hét 
napjának 24 órájában szálljon fel a di-
csőítés áldozata, a te hozzájárulásodon 
is múlik. 
 Budaörsön az Imádás Házában le-
hetőséged van a nap bármely órájában 
az Urat imádni, elmélyülni az imában. 
Szívesen fogadunk bentlakó és bejáró 
dicsőítő testvéreket. Bővebbet a 06-
20/556-2840 telefonszámon vagy a 
emmanuel550@gmail.com címen tud-
hatsz meg.
 „Én Istenem, utánad szomjazik a 
lelkem!” (Zs 63,2)

Kiss Zoltán

Meghívás dicsőítő szolgálatra 
  az Imádás Házába 
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Jákob Kútja 
közbenjáró imaszolgálat Kecskeméten

A KEZDET: Ez a kéthavonta megren-
dezésre kerülő imaalkalom három év-
vel ezelőtt indult. Már egy ideje „benne 
volt a levegőben”, de a kezdő lökést az 
adta, hogy néhány alkalommal részt 
vettünk a budaörsi Siloe Közösség gyó-
gyító imaalkalmain. 
A Jákob Kútja rendszerességét próbál-
tuk úgy beállítani, hogy az ne legyen 
se túl ritka, se túl sűrű. Valójában a 
heti rendszeresség sem lenne túl sűrű, 
de ahhoz sokkal több szolgáló testvér 
munkája szükséges. Az alkalmakon a 
város hét karizmatikus közössége szol-
gál egységben. 

A VÍZIÓ: János evangélium 4,27: „Az 
asszony pedig otthagyta edényét, el-
ment a városba, és szólt az emberek-
nek… Azok erre kimentek a városból, 
és odamentek hozzá” (Jézushoz). Az 
a vágyunk, hogy a hívő emberek, de 
a nem hívők is az élő víz forrásához, 
Jézushoz jöjjenek, s tőle várják a gyó-

gyulást és a szabadulást. S ha találkoz-
tak vele, másoknak is elmondják, hogy 
mit tett velük. Csodákat várunk, Isten 
nagy tetteit szeretnénk megtapasztal-
ni, mert hisszük azt, hogy ő ma is cse-
lekszik! 
AZ ALKALOM: Az esték a következő-
képpen épülnek fel: 18 órakor kezdünk 
fél óra dicsőítéssel. Ez nagyobbrészt 
ének, de az énekek között a szolgá-
lók vezetésével saját szavainkkal di-
csőítünk. Ez a rész arra szolgál, hogy 
belehelyezkedjünk Isten jelenlétébe. 
A dicsőítést öt perces tanúságtétel kö-
veti, majd kb. harminc perces tanítás/
buzdítás. Általában „külsős” tanítót hí-
vunk. A beszédet követően énekkel kí-
sérve bevonul az Oltáriszentség és ki-
helyezzük a szépen díszített oltárra. A 
szolgálók köré gyűlnek, néhány percen 
át dicsőítenek. Sokszor hangzik ilyen-
kor az ismeret szava. Ezután felállnak 
az imádkozó párok az Oltáriszentség 
felé fordulva, s megkezdődik a köz-
benjáró imádság. Alatta folyamatosan 
szól a dicséret. Ez a résztvevők számá-
tól függően kb. egy-másfél órát tart. 
Nagy kincs, hogy profi  zenészeink van-
nak, akik lélekből zenélnek! A program 
hálaadó énekekkel, hirdetésekkel zárul 
legkésőbb 21 órakor. Kifelé menet sze-
rény agapéval kínáljuk a vendégeket.

TAPASZTALATAINK: A város kato-
likus köztudatában egyre inkább tu-
datosul a Jákob Kútja léte. Egy-egy 
alkalommal 80-150 résztvevő jelenik 
meg. Részben azért nem több, mert a 
rendezvény a város szélén van, de úgy 
érezzük, helyszínnek több szempont-
ból alkalmasabb, mint a főtéren álló 
Nagytemplom. (pl. helyiségek, hangu-
lat). Bár katolikus templomban, „katoli-
kus módon” imádkozunk, alkalmainkon 
rendszeresen megjelennek más fe-
lekezetűek, akár előadóként is. A Já-
kob Kútján sok testi és lelki gyógyulás 
történt már, legalább három babát is 
köszönhetünk Istennek. (Az orvosok 
szerint lehetetlen volt.) Ami a szolgálók 
számára a legfurcsább, s ami minden 
eddigi buzdítás ellenére nehezen megy, 
az a visszajelzések, tanúságtételek be-
gyűjtése. Legtöbbször így értesülünk a 
történtekről: „Képzeld, az egyik isme-
rősöm a legutóbbi Jákob Kútján meg-
gyógyult…” 

ADD TOVÁBB! Szívesen várjuk az ál-
talatok tartott hasonló alkalmakról szó-
ló beszámolókat, vagy válaszolunk kér-
déseitekre a következő email-címen: 
jakobkutja@gmail.com

Néma Attila

Nagy találkozók kísérőprogramjaként 
már szereztünk tapasztalatot a fi ata-
labb korosztályról, és elérkezettnek 
láttuk az időt, hogy többnapos tábort 
szervezzünk a Lelkes napok stílusában, 
de azt a 11-16 éves korosztályra alkal-
mazva. A tábort a Budapesttől nem túl 
messzi Patakon tartottuk, négy nap 
hosszan. 27 résztvevőnk volt, főleg a 
korosztály fi atalabbik feléből. A legtöbb 
fi atalnak a szülei vagy a hittantanárja 
járt karizmatikus rendezvényekre, így 
esett ránk a választásuk. A kis létszám 
miatt családias volt a hangulat és gyor-
san sikerült közvetlen légkört teremte-
ni. A lelkes napokon megszokotthoz 
képest több és rövidebb programokra 

volt szükség. Jóllehet, látszólag több 
volt a játék és a lazítás, sok közülük 
mégis hordozott tanulságot, tanítást, 
impulzust. Az Istennel való találko-
zásra is több kifejezett lehetőséget 
adtunk, vezetett imában, dinamikák 
során, közbenjáró imaszolgálaton, mi-
séken, mindenkit megmozgató dicsőí-
tésen. A visszajelzések alapján sokakat 
megnyert, hogy mennyire természetes 
is tud lenni a kapcsolatteremtés Isten-
nel, legyen szó játékról, bibliadrámáról 
vagy miséről. A résztvevők új baráto-
kat szerezhettek, sokan tértek haza új 
elhatározásokkal, hogy ezentúl más-
képp fognak imádkozni, Bibliát olvasni, 
vagy éppen másoknak segíteni. 

Tini lelkes napok
Ifjúsági életünk
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„Megvallom az újrakezdés győzelmét”
„Megvallom az újrakezdés győzelmét 
minden bűnöm fölött” - imádkozta egy 
lány utolsó este a megvallásoknál, és 
ez a mondat gyönyörűen összefoglalja, 
hogy mit jelent a Lelkes napok. A Szent-
lélek idén is dolgozott, kiáradt újakra 
és veteránokra egyaránt. Mi szerve-
zők is igyekeztünk megfelelni minden 
igénynek: idén először kétféle tanítás 
és a kiscsoport közül lehetett választa-
ni aszerint, hogy egy fi atal csak most 
ismerkedik a karizmatikus lelkiséggel 
vagy már az élete része. Ez a bontás 
sikeres ötletnek bizonyult. Az idei hely-
szín sokkal jobb, alkalmasabb és szebb 
volt az eddigieknél, ezért jövőre is visz-
szajövünk Vajtára. Az időbeosztásunk 
arányosabb lett, a stáb egy fantaszti-
kusan jó csapattá kovácsolódott össze, 
de a legnagyobb minőségi különbséget 
a folyamatos háttérima hozta. Picit 
többen voltunk, mint tavaly, 70 első 
résztvevőt köszönthettünk, akiknek a 
Szentlélek ismét nagy erővel bemutat-
kozott. Íme, néhány tanúságtétel:
 „Szeretném ezt a lángot hazavinni 
és jobban hasonlítani Krisztusra. Sze-
retném, hogy az otthoniak lássák, hogy 
tényleg egy jobb ember lettem. Szeret-
nék tanúságot tenni hitemről a csalá-
domnak, páromnak és barátaimnak.”
 „A bennem levő templomot, amit 
hosszú évek során leromboltam, Isten 
most 5 nap alatt felépítette.”
 „Rájöttem, hogy belül nem az a ke-
mény ember vagyok, és hogy mennyire 
egyedül éreztem magamat. Isten meg-
mutatta, hogy még számomra is van 
remény.”
 „Többévi haragtartás után kibékül-
tünk a bátyámmal.”
 „Nem éltem a barátommal tisztán 
egyáltalán. És hallottam a tanúságtéte-
leket és láttam, hogy mindenki hogy el-
kötelezi magát ebben, és Isten azt súg-
ta fülembe, hogy hajrá, és felálltunk és 
kimentünk [a barátommal a tisztaság 
melletti elköteleződésre], mindketten 
sírtunk, mert egy nagyon nagy kő esett 
le a szívünkről.”
 „Hosszú évekig tartó béklyómból 
szabadultam meg. Meg kellett halnom 
és újra élek.”
 „Isten felszabadított a gátlásaim 
alól, most már késznek érzem maga-
mat, hogy hirdessem, már nincsenek 
gátlásaim.”
 „A világban elkezd az ember falat 
építeni maga köré... de az azt is kizár-

ta, hogy Istentől kapjak. Sokszor új-
raépítettem ezt a falamat, de tudom, 
hogy mától ennek a falnak vége van.”
 „Az Úr felindította bennem, hogy 
csak vele legyek párban, nővérként 
szolgáljak neki. Kértem Istent, hogy 
adjon valami jelet. A hivatásról szó-
ló műhelyen Isten megerősített, hogy 
„vedd már észre, ezt én készítettem”. 
Megadta a jelet, és most már nincs két-
ségem.”
 „Nyugodtam Szentlélekben, kap-
tam ismeretszavát, és beszéltem nyel-
veken, életemben most először, és ez 
nekem nagyon számított. Amiben leg-
inkább érzem Isten jelenlétét: a dicső-
ítés.”
 „A személyes Góliátjával sokszor 
próbál az ember kezdeni valamit lelki-
gyakorlatokon, hosszasan imádkozik és 
akkor talán-talán kicsit egy időre hát-
térbe szorul. Itt pedig imádkoztak ér-
tem, és mint egy rúgás, mint amikor 
kinyílik a ketrec ajtaja, két másodperc 
alatt távozott belőlem és nem jött visz-
sza.”

HungaRio
Idén Rio de Janeiróban volt a katoli-
kus ifjúsági világtalálkozó, Magyaror-
szágról ehhez kapcsolódott a Hunga-
Rio rendezvény Pécsett. A találkozóról 
több fórumon is lehet részletes beszá-
molókat olvasni, ezért ebben a cikkben 
a karizmatikus vonatkozásokra fóku-
szálok, ugyanis az idei rendezvényen 
különösen hangsúlyos volt a karizmati-
kus szolgálatok jelenléte. A főszervező 
Fábry Kornél atya volt. A reggeli félórás 
napindítást a Nyolc Boldogság közös-
ségre bízták, akik imáikkal, énekeikkel 
igazi dicsőítéssé változtatták a „regge-
li ima” programpontot. A színpadról a 
hangulatot rendszerint a Shalom közös-
ség hozta izzásba táncaikkal, fl ashmob 
próbákkal. Az Új Jeruzsálem közösség 
adott ízelítőt az evangelizátori kikép-
zésből, és lehetőséget Pécs főterén 
kipróbálni élesben. Csiszér László és 
Flach Ferenc is adtak koncertet, a Pá-
los templomban ketten együtt vezettek 
egy fölöttébb Szentlelkes dicsőítő-köz-
benjáró imaestet. A rengeteg műhely 
harmadát-felét karizmatikus szolgála-
tok: a Nyolc Boldogság, az Emmanuel, 
Szociális testvérek, Új Jeruzsálem, pé-
csi közösségek, stb. tartották. A szer-
vezetek sátrai között is jelen voltunk, 
mert az egyház sokszínűségéhez mi is 
hozzájárulunk.
 A Szentlélek tehát bizonyosan tá-
mogatta a rendezvényt, és a magukat 
karizmatikusnak vallók hűségesen be-
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leálltak ebbe a munkába. A fent em-
lített szervezetek sátrai adnak alkal-
mat arra, hogy a különféle lelkiségek, 
melyek a szolgálatok során láthatóvá 
lettek, itt megszólíthatóak is legye-
nek, bemutatkozzanak. A Magyar Ka-
tolikus Karizmatikus Megújulásnak is 
volt sátra, amit - ifjúsági rendezvény 
okán - az ifjúsági szolgálat szervezett, 
kiemelten az egyik budapesti ifjúsági 
közösség, továbbá Flach Ferenc, aki-
nek a dicsőítése annyira szentlelkessé 

tette a sátorutca atmoszféráját, hogy 
a főszervező kifejezetten kérte a többi 
napra is a szolgálatát. Az érdeklődők 
nálunk részletesen megismerhették a 
Megújulást, az ifjúsági szolgálatot és 
programjainkat. Különféle komoly vagy 
humoros kérdőívvel indítottunk beszél-
getéseket a Szentlélekről, Istenképek-
ről, illetve lelki kérdésekről. Közbenjáró 
imaszolgálatot is végeztünk, mely so-
rán többen drámai módon tapasztalták 
meg a Szentlélek jelenlétét. Volt aki 

ima után órákig velünk maradt, döb-
benten csodálkozva.
 A Szentlélek tehát sokféleképpen 
munkálkodott a kezünk nyomán, látha-
tóvá téve, hogy mozgalmunk szerves 
egységben van az Egyházzal, hiszen az 
maga is a Szentlélek alapítása. Remél-
jük, hogy a szolgálatok és a Megújulást 
képviselő információs sátor segített 
pontosabb képet kialakítani rólunk.

Végh Zoltán

„Kezdetben vala a szolgálat”; ezzel 
a mottóval hívott össze minket az Úr 
1988 őszén, a magyarországi megúju-
lás kezdeti nehézségei miatt szétesett 
korai imacsoportok meleg fészkeiből 
kiesett fi ókákat. Az illegalitás és a ta-
pasztalatlanság ellenére valamennyien 
megtapasztaltuk korábban Jézus gyó-
gyító szeretetét, és úgy éreztük, hogy 
ezt azért kaptuk, hogy továbbadjuk. 
Akkoriban még nem voltak általáno-
sak, legfeljebb zártak és titkosak a 
gyógyító összejövetelek, ezért hama-
rosan elkezdtek a személyes kapcso-
latok szűrőjén át jönni hozzánk az imát 
kérők. 
Sokáig (kb. 10 éven át) magánlakáso-
kon jöttünk össze, sokszor kétszer any-
nyian az imát kérők, mint mi, ezért meg 
kellett tanulnunk időbeni keretek közé 
szorítani az együttléteket, és ez mind 
a mai napig nem könnyű. Jelenleg a 
CongregatioJesu (Angolkisasszonyok) 
Váci utcai rendházának dísztermében 
végzünk nyitott imaszolgálatot szep-
tembertől júniusig a hónap második 
vasárnapján du. 4-½7-ig.

Korábban inkább többen jöttek egy-két 
alkalomra imát kérni. Az utóbbi évek-
ben inkább kevesebb embert kell hosz-
szasabban hordoznunk vagy kísérnünk. 
Életkorunk és tapasztalatunk előre-
haladtával – a visszajelzések alapján 
– inkább befelé vezető anyai hordozó 
közeggé érlelődtünk.
Az Úr különös kegyelme, hogy ügyet-
lenségeink és a közösségünket a kez-
detek óta több nagyobb hullámban ért 
sátáni támadások ellenére ennyi idő 
óta megtartott, sőt, új tagokkal is bő-
vítve új és új „bevetésekre” vezet min-
ket. Néhány tagunk már odafentről se-
gíti szolgálatunkat. Minden válságból 
és támadásból sokat tanultunk.
Hála és dicsőség az Úrnak a 25 év meg-
tartó kegyelméért, az ismert és a nem 
ismert imameghallgatásokért, a már 
elköltözött és az új tagjainkért, és nem 
utolsó sorban papjainkért, az állandó 
tag Kárpáti Sándor atyáért, és az éves 
lelkigyakorlatainkat vezető Zselepszki 
Fábián atyáért!

 Molnár Eszter
közösségvezető

Több mint 15 évvel ezelőtt találkoztam 
a Katolikus Karizmatikus Megújulással. 
A Szentlélek-szemináriumot egy ifjúsá-
gi hittan keretében végeztem el Vácon. 
A lelkigyakorlat után szorosabb lett a 
kapcsolatom Istennel. Fontos lett szá-
momra a mindennapi személyes ima, 
odaadtam az időmet Istennek, Ő csak 
azt tudja megáldani, amit odaadok 
neki. A kitárt kezembe tud ajándékot 
adni. Megértettem, hogy Jézus min-
dent ismer bennem és szeret. Megta-
nultam gyermeki lélekkel hordozni a 
kereszteket. Gondolkodásom megúju-
lása a megtéréshez vezetett. A lelki-
gyakorlat elvégzése után csatlakoztam 
a Názáret Közösséghez, melynek azóta 
is tagja vagyok. 
 1990-2006 között a Mária Reparat-
rix Társaság (Örökimádó Nővérek) Vá-
con is működött. Bató Mária nővér és 

Bemutatkozik a 25 éves
Názáreti Ház Szolgáló Közösség

Bemutatkozik az 
Országos Tanács

Varga Ildikó
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Hogy kerültél kapcsolatba a Karizmatikus Megúju-
lással?
 Egyszerű falusi gyerek voltam szé-
pen belenőve a népegyházi struktúrába. 
Majd jött a vendéglátóipari szakközép-
iskola, kollégium, távolság a családtól, 
és lassan távolság az Istentől. És jött 
a vágy… Valami mégiscsak hiányzik az 
életemből. Keresgéltem sok helyen, de 
nem töltötte be semmi az űrt. A szülő-
falumban alakult egy kis közösség, aho-
vá meghívtak. „Vesztemre” elmentem, 
és észrevétlenül ott ragadtam. Már élő 
közösségünk volt, amikor találkoztunk a 
Szentlélek átalakító erejével. Az én éle-
tembe szépen lassan egy vágyakozás 
kezdődött a Lélek után, és egy közös 
imában végre beteljesült a vágyam, Is-

B
e

m
u

ta
tk

o
z

ik
 a

z
 O

T
P

a
p

ja
in

k

Mi az a karizma, amivel legszívesebben szolgálsz az 
Egyházban?
 Elsősorban pap vagyok. Igyekszem 
papi szolgálatomat a Lélek irányítása 
alatt végezni. Ez számomra a legfon-
tosabb. Minden papi tevékenységem-
ben szeretném, ha felismernék bennem 
Krisztust, hogy őt tudjam adni a rámbí-
zottaknak. Remélem, hogy a prédikáci-
óim, lelkigyakorlatos előadásaim segíte-
nek másoknak az Isten felé vezető úton!
Mint ifj úsági referens, mit látsz, hogyan segíthetjük a 
mai fi atalokat közelebb Krisztushoz?
 Igazi értékeket felmutatva. Eddigi 
tapasztalatom azt mutatja, hogy a fi a-
talok vágynak igazi spirituális mélység-
re. És mivel nem adjuk ezt meg nekik, 
máshol keresik. Egyházunk fantaszti-
kus tárházát biztosítja a valódi, mély 
lelkiségnek, mindenki megtalálhatja 
benne a neki valót, ami által eljuthat 
Krisztushoz, a vele való mélyebb kap-
csolathoz. Hiszem azt, hogy ha felmu-
tatunk valamit, ami hiteles és mélyebb-
re visz az Isten megismerésében, az 
vonzó a fi atalok számára.
Mi a három legfontosabb célkitűzésed?
 Szeretném a rámbízottakat pap-
ként úgy kísérni, hogy elvezessem őket 
a Krisztussal való egyre nagyobb egy-
ségre!
Szeretném Isten irgalmas szeretetét 
átadni és hirdetni!
Szeretném a papok  és közösségek egy-
ségét munkálni!

B. A.

Maria Teresa Zatarain nővér alakította 
meg a világi tagokból álló Názáret Kö-
zösséget a Szentlélek-szemináriumot 
végzett testvérekből.
 Közösségünk fő karizmája az evan-
gelizáció, az örömhír továbbadása.
 1997-2008 között Szentlélek-sze-
mináriumok szervezésében több mint 
20 alkalommal vettünk részt. (Vác, 
Verőce, Szokolya, Jászberény, Sződ, 
Nagyoroszi, Nagymaros, Nógrádme-
gyer, Varsány, Galgamácsa, Kálló, Mo-
nor, Sződliget, Aszód). Közreműködő 
atyák 1997-től váltakozva: Gáspár 
István, Csáki Tibor, Kemenes Gábor, 
Máthé György, Kármán János, Hugyecz 
János. A kiscsoportos beszélgetések 
vezetését közösségünk tagjai végez-
ték.
 A Názáret Közösség létszáma je-
lenleg 40 fő. Közösségünk tagjai min-
den héten Szentségimádást végeznek, 
imádkoznak mindazokért, akiket rájuk 
bízott az Isten. 

 A közösségen belül több imacso-
port működik. Minden imacsoportnak 
2 kijelölt vezetője van. A közösség tag-
jai túlnyomórészt idős asszonyok, más-
részt középkorú nők és kisrészt fi atalok 
és néhány férfi .
 Közösségünket jellemzi a testvéri 
összefogás, egymás segítése, nyitott-
ság a rászorulók felé, együttműködés a 
plébániákkal, napi szentmise látogatás, 
apostolkodás. 
 Minden hónapban a Szentlélek tisz-
teletére bemutatott szentmisén talál-
koznak a Vácon és a környékben élő 
karizmatikus testvérek. A szentmisén 
való szolgálatba a közösség tagjai is 
bekapcsolódnak. A szentmise előtt egy 
órás Szentségimádást tartunk, közben 
egy-egy elmélkedés hangzik el az az-
napi olvasmány és evangélium alapján.
 A nyári egyhetes lelkigyakorlatot 
2010. évig Neszmélyen tartotta a kö-
zösség. 2011-től Szobon a Diákotthon-
ban kaptunk helyet. Minden évben más 

témában mélyültünk el Hugyecz János 
atya lelki vezetőnk közreműködésével. 
 2011 áprilisában új csoport alakult 
a Názáret Közösségen belül 8 fővel, a 
Damian Stayne által vezetett Kariz-
maiskola képzés után. Kéthetente tart-
juk az ima alkalmakat. Először dicsőí-
tést végzünk, majd megosztást a napi 
szentírásolvasásról és az imatapaszta-
latokról, időnként közös elmélkedést és 
közbenjáró imát is tartunk. 
 Használjuk, gyakoroljuk a karizmá-
kat: nyelveken való ima, képlátás, is-
meret szava, prófécia. Eddigi témáink 
a karizmák használata, a közösségünk 
egysége, a misztika útja, imaéletünk, a 
megtérés, megpróbáltatásaink, tized, 
az ima ereje, a Miatyánk ima, a bűn, a 
szenvedés, a vértanúság voltak.
Közösségünkben egyszerre van jelen a 
csoporttagok hűséges imájának ereje, 
és a kibontakozó karizmák szépsége.

Varga Ildikó

Papjaink

Hatházi Róbert atya

ten a Szentlélek által megmutatta magát 
úgy, hogy nem volt kétséges többé szá-
momra: jelen van az életemben, formál, 
vezet, de legfőképp szeret és kellek Neki.
Mely karizmatikus közösségekkel, szolgálatokkal tar-
tasz kapcsolatot?
 Életem egyik megatározó idősza-
ka volt a Nyolc Boldogság Közösség-
ben töltött négy év. Mai napig biztos 
vagyok benne, hogy Isten meghívott 
ebbe a közösségbe, hogy azzá legyek, 
aki most vagyok. Sokat köszönhetek a 
Közösségnek, az ott töltött időnek. A 

lelkiség, a Szentlelkes tapasztalatok, a 
tanítások, a Szentségimádás, a liturgia 
szépsége, mind alakított, mélyített, és 
remélem, visz tovább az úton. A mai 
napig igyekszem részt venni a Közös-
ség szolgálataiban: Hivatástisztázó lel-
kigyakorlaton kísérek, jelen vagyok a 
Közösség nagy ifjúsági táborán, a Tá-
bor Hegyi Napokon.
 Lelkipásztorként igyekszem segí-
teni a kecskeméti karizmatikus közös-
ségeket. A lelki vezetés, gyóntatás a 
legfontosabb, sokan járnak hozzám a 
közösségekből. Időnként Kecskeméten 
kívül is meg-meghívnak lelki napokra, 
találkozókra, gyógyító imákra prédikál-
ni. Remélem, ezzel is tudom szolgálni a 
karizmatikus megújulást!
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Bokorban. Új közösséget kerestem. 
Marik Tamás a szomszédban helyet-
tesítette Kovács Gábort. Rajta keresz-
tül kerültem a megújulásba. Sok szép 
élményem fűződik a kezdeti találko-
zásokhoz. A papságot két csoportra 
osztotta a protestantizmushoz való 
viszonyunk. Abban viszont megegyez-
tünk, hogy nem voltunk hajlandók 
szervezetté válni. Abban az időben vált 
szervezetté a Bokor is és a mi Tápiós if-
júsági munkánk is, így világosan láttam 
a három intézményesülési folyamatot. 
Egyre kevesebben jöttünk össze pa-
pok, az utolsók között voltam, aki ab-
bahagytam. Amikor a civilek kezdték 
szervezni a megújulást, már igen sok 
munkám volt.
2. kérdés. Igen kiterjedt ifj úsági Tápiós szervezetet 
hoztál létre. Mi adott kitartást az „átkosban?”
 Ebben a kérdésben három tévedés 
van. 1. Nem szerénykedek, de nem én 
hoztam létre 26 éve a Tápiót, hanem a 
Szűzanya. Ő kezdte el Forrai Tamáson 
keresztül, eszköze voltam. 2. tévedés, 
hogy nem rajtam keresztül hozta létre, 
hanem azokon a rendetlen, jó kedvű 
fi atalokon keresztül, akiket én mindig 
tudatosan szolgálni, és nem vezetni 
akartam. A Tápió második helyen azo-
ké az elkötelezett, rátermett fi ataloké, 
akik saját karizmáik alapján létrehoz-
ták. 3. tévedés: a kirúgás pofonja me-
gedzett, sohasem féltem az államtól, 
nem ők mondták meg, hogy mit sza-
bad, mit kell tennem. Püspökömnek 
mondtam egy állami kihallgatáson, ak-
kor is teszem, ha tilos.
3. kérdés. Hogyan lett életed központja Isten országa?
Bulányi atyától kaptam a probléma fel-
vetést. Jézus mindig Isten országáról 
beszélt, mi pedig Egyházról. Bulányi 
atyánál Isten országa a szegénység, 
szolgálat, erőszakmentesség törvényét 
jelentette, amit az Egyház meghamisí-
tott, mert ezek nem tanácsok, hanem 
parancsok. Nem tudtam egyetérteni 
vele, de a problémát éreztem. 38 éves 
voltam, amikor Sülybe kerültem. Ne-
velőm azt mondta, későn érő vagy, 38 
éves korodra leszel érett. Igaza volt. 13 
évig éjjel-nappal azon járt az eszem, 
hogyan is gondolta az Úr Jézus a társa-
dalmat, Isten országát? Addigra meg-
értettem a közösségépítés problémáját 

is. Az Egyházban mindig a papé min-
den hatalom, aki tekintélyelvűen vezet, 
neki vannak gondolatai, a hívek pedig 
legjobb esetben végrehajtók, gyere-
kek, szolgák, rosszabb esetben nézők. 
Az elején nehezen értették meg, de 
amikor megértették lelkesítette őket, 
hogy ők nem az én éretlen tanítvá-
nyaim, hanem Jézus felelősségteljes 
munkatársai, akik keresik Isten orszá-
gát játékban, tanulásban, munkában. 
4. Miért beszélünk keveset az Isten országáról?
 Miért beszéljünk sokat róla, ha nem 
éljük? Intellektuális síkon két nagy 
probléma van. 1. A társadalomnak 
olyan eszme kell, amit meg lehet való-
sítani. Ez pedig az állammal szövetsé-
ges Egyház a Tíz parancs alapján. Isten 
országa, mint evilági hatalmi rend: utó-
pia. A 2. probléma, hogy nehéz tisztáz-
ni a természeti törvények és az Isten 
országa törvényeinek a viszonyát. Is-
ten országát prófétai módon kell hir-
detni. Az nem baj, hogy nem valósítot-
tuk meg, de hogy nem törekszünk rá, 
és a Tíz parancsot kielégítőnek gondol-
juk, ez nagy baj, mert ezzel bizonyos 
szinten lezárulunk Jézus felé, és nem 
vagyunk kovász.
5. 3 legfontosabb mondat az utókornak.
1. Krisztusnak végtelen ereje van, amit 
akkor tud kifejteni Testében, amennyi-
ben Teste befogadja, belőle él. Azért 
rothadunk, mert ezt alig tesszük. Ezt 
még kétszer ismétlem, ezek a második, 
és harmadik mondatom. 

B. A.

Papjaink

Szegedi László atya

Köszöntjük a 80. életévébe 
lépő Szegedi atyát, aki a ma-
gyar megújulás gyökereinél 
már jelen lehetett.

(Következő számunktól tanítást köz-
lünk tőle Isten Országáról.)

A 80 éves jubileumára készülő Szegedi László atyá-
nak öt kérdést tettem fel, amire evangéliumi válaszo-
kat kaptunk.
Mind az öt kérdés életem alapján ért-
hető. Röviden: most lépek nyolcva-
nadik évembe. Pécsi vagyok, három 
szerzetesrendnek voltam növedéke: 
jezsuitákhoz kötődik papi hivatásom, 
ciszterek indítottak el a személyes 
istenkapcsolatban, bencések alapoz-
ták meg szellemi életem. 1959-ben 
szentelés előtt két hónappal kirúgtak 
a központi szemináriumból, mert nem 
jártunk békegyűlésre. Segédmun-
kás lettem, ami nagy kegyelem volt. 
Két meghatározó találkozásom volt. 
Az első egy volt jezsuita tanárommal 
történt, akitől kirúgásom után életem 
legnagyobb karizmáját kaptam: ho-
gyan kell az eucharisztikus Krisztussal 
egyesülten a világ üdvözítésen fáradni. 
A másik pedig a Bulányi atyával való 
találkozásom, hozzá fűződik az Isten 
országának gondolata. Negyven éve 
vagyok Sülysápon plébános.  
 1. kérdés: Hogyan kerültem kapcsolatba a kariz-
matikus megújulással? 
1983-ban megérett bennem, hogy ér-
tékei ellenére nem maradok tovább a 

Az Egyházban mindig a 
papé minden hatalom, 
aki tekintélyelvűen ve-
zet, neki vannak gon-
dolatai, a hívek pedig 

legjobb esetben végre-
hajtók, gyerekek, szol-
gák, rosszabb esetben 

nézők... 
...de amikor megértet-
ték, lelkesítette őket, 

hogy ők nem az én éret-
len tanítványaim, hanem 

Jézus felelősségteljes 
munkatársai...
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gáljak a zenén, a dicsőítésen keresztül 
is. Gyermekkorom óta szerettem éne-
kelni, a templomi gyerekkórus oszlo-
pos tagja voltam. Ahogy cseperedtem, 
egyre tisztábban éreztem, hogy Isten 
a hangomon keresztül akar használni. 
A dicsőítő szolgálat során Isten ráve-
zettet arra, hogy a dicsőítés több, mint 
zene vagy éneklés. Az őszinte, szívből 
jövő dicsőítés egy óriási fegyver, amely 
által kapuk nyílhatnak meg Isten szá-
mára, hogy Szentlelke által megérint-
se, meggyógyítsa sebzettségünket és 
szívünket. Azt is megmutatta azonban, 
hogy óriási felelősségem van a szolgá-
latban, bármi legyen is az. Ő arra hívott 
el, hogy mindazokat a talentumokat, 
amiket kaptam Tőle, felelősségteljesen 
használjam, a legjobb tudásom sze-
rint, mások épülésére időt, energiát 
nem sajnálva. Ha ezt nem teszem, az 
Ő országának terjedését akadályozom. 
Mindig arra vágytam és vágyom még 
ma is, hogy tiszta, hiteles csatornája 
lehessek az Ő szeretetének. Ez azáltal 
valósulhat meg, ha hagyom, hogy Ő él-
jen bennem és vezessen, s ha elbukok 
is, mindig van új kezdet. Rengeteget 
gyógyított, tanított és formált, de ez 
a folyamat még messze nem fejező-
dött be. Remélem, hogy egyszer majd 
a mennyei kórusban dicsőíthetem az Ő 
nagy nevét! 

Léner Violetta
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Elkötelezett katolikus családban nőt-
tem fel negyedik gyermekként. Bár 
szüleim mindent megtettek, hogy val-
lásosan neveljenek, a személyesen 
szerető Isten számomra ismeretlen 
volt. Szigorú, büntető, szeretetét meg-
vonó istenkép lebegett előttem, akinek, 
ha nem teljesítem magas elvárásait, 
egyedül hagy. Tele voltam önmagamat 
marcangoló gondolatokkal, vádak-
kal, önbecsülésem sehol sem volt, és 
a szeretethiányom a csillagokat érte. 
Odáig jutottam, hogy így nincs értel-
me az életemnek, egy senki és semmi 
vagyok, aki képtelen bármilyen értéket 
felmutatni, átadni. Kerestem Istent, de 
nem találtam, s az volt az érzésem, Ő 
nem is akar közel engedni magához. 
Tizenhat évesen részt vettem egy 
Szentlélek-szemináriumon, ahol elő-
ször ingott meg bennem ez a torz 
istenkép. Iszonyú fájdalom volt meg-
élnem azt, ahogyan Isten gyengéd 
szeretetével elkezdte lefejteni rólam 
a falaimat, az önvád és értéktelenség 
érzésének börtönrácsait. Tizenhét éve-
sen elvégeztem a Fülöp-kurzust, ahol 
Isten még közelebb jött hozzám, s bár 
még folyamatosan küzdöttem régi ter-
mészetem koloncaival, Isten szép las-
san elkezdte átformálni az életem. Fel-
fedte előttem, hogy mindaz ami, és aki 
vagyok, az Ő kegyelme és szeretete, 
és azért adta, hogy az Ő gyermekeként 

szükségem betöltője, minden jó forrá-
sa, Ő az én reménységem. Teljesen új 
életet adott, gyökeres változásokat ho-
zott, csodálatosan gyógyít, épít, készít. 
Megtanított, hogy sohasem késő, min-
dig megvan az újrakezdés lehetősége. 
Megtérésem után mély vágy ébredt a 
szívemben, hogy szolgáljam Őt a dicső-
ítésben, hogy a hangommal fejezzem 
ki szeretetemet, hódolatomat, imáda-
tomat a Felséges Isten előtt.  Hálás va-
gyok Istennek, hogy szolgálni hív, hogy 
részt vehetek az Ő hatalmas tervének 
megvalósításában, reménységet adott 
nekem, és hiszem, hogy „Amit szem 
nem látott, fül nem hallott, és ember 
szíve meg sem sejtett, azt készítette el 
az Isten az őt szeretőknek.” (1Kor2,9)

 Jékey Franciska

Amióta csak vissza tudok emlékezni

Amióta csak vissza tudok emlékezni, 
mindig úgy éreztem, hogy valami hi-
ány, űr tátong a bensőmben. Keres-
tem, kutattam a kínzó fájdalmat, amit 

Iszonyú fájdalom volt 
megélnem azt, ahogyan 

Isten gyengéd szereteté-
vel elkezdte lefejteni ró-
lam a falaimat, az önvád 
és értéktelenség érzésé-

nek börtönrácsait.

másokhoz is eljusson szabadításának 
örömhíre.
Egyetemi éveim alatt az Új Jeruzsálem 
Katolikus Közösség tagjaként lehető-
ségem nyílt arra, hogy másoknak szol-

A XXII. Országos Találkozón szolgáló zenészek közül két együtt szolgáló tehetség

...lelkem legsötétebb éj-
szakájában Isten megmu-
tatta, hogy Ő a Szeretet...

ez az üresség okozott. Mindenféle do-
loggal igyekeztem pótolni, de semmi 
nem elégített ki, sőt önpusztító élet-
módom tovább mélyítette magányos-
ságomat, és önbecsülésemet is el-
vesztettem.  Nem találtam a helyemet 
a világban, reménytelenségben, féle-
lemben éltem. Mindenre alkalmatlan-
nak, értéktelennek, elfogadhatatlannak  
éreztem magam.  19 éves koromban 
lelkem legsötétebb éjszakájában Isten 
megmutatta, hogy Ő a Szeretet. Ő a 
válasz minden kérdésemre, Ő minden 
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Szent Ignác Lelkiségi Iskola
Kurzusaink:

  Október 11-13: Isten szeretete belső gyó-
gyító szolgálat

  November 8-10: Keresztút belső gyógyító 
szolgálat (az jelentkezzen rá, aki már volt 
Mária Magdolna szolgálaton)

  November 22-24: Krisztus Király találko-
zó a kiképző kurzust végzettek számára

  November 29-december 1: Advent kurzus
  2014. január 17-19: Mária Magdolna belső 
gyógyító szolgálat, Ménfőcsanak

  2014. március 7-9: Nagyböjt kurzus Mén-
főcsanak

A kurzusok első nap este 18.00-kor kezdődnek és 
utolsó nap ebéddel érnek véget.
Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4.
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. 
Jelentkezés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evan-
gelizáció 2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, 
e-mail tunde.lidia@t-online.hu 
vagy szentignaciskola@gmail.hu. 
Honlap: www.szentignac.ujevangelizacio.hu
A programokat rendszeresen hirdetjük a saját 
levelező listánkon, erre szabadon feliratkozhat 
bárki, de levelet csak a moderátorok írhatnak rá 
(havi 5-6 levél): http://groups.yahoo.com/group/
hirekcsanakicentrum/

Szeretet Földje Szolgálat
Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító 
összejövetelek szervezése és lebonyolítása, elő-
adások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb.
Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet 
a www.szeretetfoldje.hu honlapon.
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30/33-88-245, 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu

Lelkigyakorlat 
az abortusz miatt szenvedőknek
Ne félj, nem ítéllek el! - kiút az abortusz okozta 
fájdalomból, - lelkigyakorlat 2013. okt. 17-20-ig a 
Máriabesnyői lelkigyakorlatos házban. A rendsze-
res vallásgyakorlat nem feltétele a részvételnek. 
Részletes információ: K.Treer Mária, tel 06-20-
823-2201.
Idén Szombathelyen is tervezünk még gyógyító 
hétvégét.

Emmánuel Közösség
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmé-

lyült szentségimádás és az egymásért való imád-
ság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között.
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér.
Információ: www.emmanuel.hu

  Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közöt-
ti fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, 
elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik szerdáján 
este 19.00 - 21.00 között (nyáron szünet)
Helyszín: Szent Kereszt Templomigazgatóság, 
Budapest, XII. ker. Táltos u. 16.
Információ: www.emmanuel.hu

  Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség és a kecskeméti Parázs 
Pasztorális Központ Kecskeméten három hét-
végéből álló hétvégesorozatot szervez egyedül-
álló szülők számára.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 
vagy soha meg nem házasodott szülőknek. Az 
időpontok: 2014. február 22–23., március 22–
23., április 26–27.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. In-
formáció: tel. 06/30-454-0939, Email: egyedulal-
lo@emmanuel.hu; Internet: www.avelap.hu

„A hitem gyümölcsei” - Lelkigyakorlat nők 
számára
Időpont: 2013. október 11-13. (péntek 
vacsorától - vasárnap ebédig)
Vezeti: Sztrilich Ágnes SSS szociális testvér
Hely: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és 
Konferenciaközpont , 2100 Gödöllő-Máriabesnyő 
Kapucinusok tere 3. 
Tel.: +36 28 420 176, matersal@invitel.hu
http://www.matersalvatoris.hu

Cor et Lumen Christi  MF Magyarország
A Cor et Lumen Christi közösség magyarországi 
imacsoportja - kiegészülve Sipos Gyulával (Sze-
retet Földje Szolgálat) Szentlélek szemináriumot 
indít 2013. október 15-től, Budapest-Kamaraer-
dőn (XI. ker.), 9 egymást követő kedd estén 19-21 
óráig, amelyre hívjuk és várjuk a jelentkezőket.
Érdeklődni, jelentkezni itt lehet: azigeereje@
gmail.com

„Menetelés az életért” konferencia
A Jobst Bittner és a „Menetelés az Életért” né-
metországi képviselői szemináriumot tartanak, 
hogy előkészíthessék a 2014-ben tartandó or-
szágos méretű „Menetelés az Életért - Magyar-
ország” kezdeményezést. A szeminárium célja, 

hogy megismertesse a „Menetelés” célját, szel-
lemi szándékát és konkrét megvalósulási útvo-
nalait.
Időpont: 2013. október 12. 9:30h -16:30
Hely: Dávid Sátora Gyülekezet Budapest” nagy-
terme, Magyar Pünkösdi Egyház Központja, Bu-
dapest, XIV. Gizella út 37.

Programok

Egyház, 
quo vadis?  

  RELaY konferencia 
2014. Február 19.-23. Máltan

A konferenciát a RELaY, az ICCRS és a mál-
tai Youth Fellowship (Fiatalok Testvérisége) 
közösen szervezi. A konferencia mindenki 
számára nyitott, ám főleg a fi atal vezetők-
nek szól.

Milyen lesz az Egyház jövője és mit jelent ez 
számunkra?
A meghívóban ezt olvashatjuk: „Az Egyház 
kettős kihívás elé néz minden tekintetben: 
egyrészt hűségesnek kell maradnia a két-
ezer éves Örömhírhez, másrészt adaptálnia 
kell módszereit és tanításának hangsúlyait, 
hogy betöltse az emberek őszinte vágyódá-
sait. Meg kell újítanunk az elköteleződésün-
ket, hogy (1) Jézus igazi apostolai legyünk, 
(2) lelkesítsük a fi atal felelősöket, (3) erősebb 
közösségi érzést építsünk Isten népe között, 
(4) kapcsolódjunk a szekuláris világhoz ott, 
ahol szükség van ránk.”

A konferencia terveink szerint interaktív lesz 
műhelyekkel, kiscsoportos előadásokkal.

Helyszín: Seashells Hotel, Qawra Bay, Malta 
A konferencia díja szállással és étkezéssel 
együtt a magyarországiaknak 120 euró (2 
vagy 3 ágyas szobában), 160 euró egyágyas 
szobában.
További információ és regisztráció: 
http://www.relay-network.org
Email: conference2014@relay-network.org

Országos Tanácsülés 
2013. nov. 16-17-én szombat délelőtt 10:30-tól vasárnap 16:00-ig tart tanácsülésünk a Budapest Fehérvári út 168-178. C 
lépcsőház fsz 35. 
Főbb témái a helyi híreken és megosztáson kívül az Országos Találkozók, Szabályzatunk és a Szellemi harc lesz.
Az Országos Tanácstagokat kérjük előre jelezzék érkezésüket, szállás és ellátás igényüket a karizmatikusiroda@gmail.com 
címen.
Új Tanácstagokat is szívesen várunk, akik egy vagy több közösségből 30 testvért képviselnek.
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Két fajta ember van: az, akit izgat, 
hogy mi lesz a halálunk után, és az, 
akit majd izgatni fog. 

 Üdvözülünk vagy elkárhozunk?
Jézus idejében sem volt másként, ezért 
egy farizeus meg is kérdezte, hogy 
vajon kevesen üdvözülnek-e? Jézus 
azonban többet akar mondani. Többet 
a puszta számoknál és arányoknál. A 
mi személyünk érdekli őt, a mi sze-
mélyes hozzáállásunk. Így válaszol: 
Törekedjetek (igyekezzetek) bemenni 
a szűk kapun, mert mondom nektek, 
sokan akarnak majd bemenni, de nem 
tudnak. (Lk 13, 24) Nyers fordítással: 
Küzdjetek bemenni a szűk ajtón, mert 
mondom nektek, sokan akarnak majd 
bemenni, de nem lesz erejük.
 Nyilvánvaló, hogy Jézus nélkül nem 
tudunk bemenni. Ő törte át nekünk az 
üdvösségre vezető utat, ám nekünk át 
kell küzdenünk magunkat ezen a szűk 
ajtón. A görög szöveg itt az agónia 

szóból eredő igét használja, azaz olyan 
erővel küzdeni, mint aki az életéért 
harcol.
 Elgondolkodtató, hogy sokan akar-
nak majd bemenni, de nem lesz ere-
jük. Honnan van az erő? Nyilván a 
Szentlélek által kapunk segítséget, de 
aki használja a lábát, az tud járni, aki 
edzett, az tud futni, lelki értelemben is.
 Sokan keseregnek az élet terhein, 
nem egyszer kilátástalannak látszó 
próbáin, emberileg nézve méltán. Va-
jon nem azért engedi meg őket szerető 
Atyánk, hogy még inkább benne higy-
gyünk, még inkább benne bízzunk?
 Vajon nem így növekszünk a hitben 
és a szeretetben?
 Sokan gondolkoznak úgy, hogy Is-
ten majd úgyis beenged a mennybe, hi-
szen Ő a szeretet. Ez igaz, mégis Jézus 
arra hív, hogy legyünk képesek küzde-
ni, mégpedig végső leheletünkig.
 Sokan öntik rá másokra panasz-
áradataikat, tehetetlenségüket, hitet-

„Küzdjetek bemenni” 

lenségüket, ami a másikat még földbe 
is döngölheti. 
 Ezért arra merlek hívni testvér, 
hogy velem együtt adj hálát a sokféle 
nehézségért, gondért. 
 Adjunk hálát, hogy Jézus megtanít 
küzdeni.
 Adjunk hálát, hogy megtanít a vég-
sőkig bízni az Ő erejében.
 Adjunk hálát, hogy Vele együtt fel-
készülhetünk arra, hogy átlépjük a 
szűk kaput, amely az örök életre vezet.

B. Angéla

A 2012. novemberében először meg-
rendezett Új Evangelizáció Konferen-
cia idén számos lényeges szemponttal, 
műhellyel kibővítve kerül megrende-
zésre 2013. november 22-23-án.
 A tanítások mellett számos mű-
helyben keressük azokat az új eszkö-
zöket és módszereket, amelyek segíte-
nek abban, hogy az örök evangéliumot 
hatékonyabban adhassuk át azoknak, 
akik még nem ismerték fel életükben 
Isten végtelen szeretetét.

Előadások témái:                                                                                
Szellemi harc: a misszió előkészítése 
imádságban ,  Imádság vagy ezotéria? 
Az előkészítő imádság gyakorlati for-
mái, Imaszolgálat a misszió folyamán, 
Mi a kérügma? (Külön szekcióban)

Előadók: Alberto Bottari de Castello 
apostoli nuncius, Bartha Angéla SSS, 

Berkecz Franciska SSS, Kunszabó Zol-
tán diakónus, Roska Péter atya, Gáspár 
István atya

Műhelyek: Az „Imádság Háza” kez-
deményezés, A „Csak Egyet” szolgá-
lat szociális missziója, Regnum Christi 
mozgalom missziója, Gyógyító szolgá-
lat az evangelizáció szívében, A Szent 
András evangelizációs iskola szolgála-
ta, Sejtcsoportos evangelizáció, Ifjú-
sági missziók Erdélyben és Magyaror-
szágon,  Bérmálkozók evangelizációs 
lelkigyakorlata, Az Emmánuel Közös-
ség evangelizációs látása, A misszió 
folyamata, az első meghirdetés jelen-
tősége, Szentlélek szeminárium, Alpha 
kurzus, Cursillo
A program nov. 22-én 10 órakor kezdő-
dik szentmisével, főcelebránsa: Alber-
to Bottari de Castello apostoli nuncius
befejezés nov. 23-án a 15 órakor hála-

adó szentmisével, főcelebránsa: Beer 
Miklós váci megyéspüspök
Szervező: Országos Lelkipásztori Inté-
zet
Helyszín: Mater Salvatoris Lelkigyakor-
latos Ház, Gödöllő-Máriabesnyő.
Jelentkezés: Tel: 28/420-176, 510-740, 
www.matersalvatoris.hu, 
E-mail: matersal@invitel.hu
Jelentkezési határidő: nov. 15.
A konferencia részvételi díja az első 80 
jelentkezőnek: 5.000 Ft. Amennyiben 
valaki csak bejár és nem étkezik, úgy 
1.000 Ft.

Új Evangelizáció Konferencia III.
– Imádság és misszió –


