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Az ICCRS (Katolikus Karizmatikus 
Megújulás Nemzetközi Szolgáló Bi-
zottsága) 2013. november 14–18. 
között szervezett első alkalommal 
prófétai tanácskozást Betlehemben, 
47 ország 171 képviselőjének rész-
vételével, szám szerint: 60 amerikai, 
25-en Ázsiából, 32 európai, 12-en 
Óceániából és 42-en Afrikából. Jelen 
volt még a laikusok pápai tanácsá-
nak képviselője, az ökumenikus pápai 
tanács képviselője, 4 püspök, 15 pap, 
4 Diakónus. Magyarországról ketten 
vettünk részt a tanácskozáson, az 
ESCI (ICCRS Európai Albizottsága) 
képviseletében.

Különleges alkalom
Michelle Moran, az ICCRS elnöke, már 
a bevezetőben felhívta fi gyelmünket 
arra, hogy ez nem egy hagyományos 
konferencia, nem is teológiai kollokvi-
um, hanem egy első, egyedi és külön-
leges alkalom. Azért gyűltünk egybe, 
hogy megkérdezzük Istent, mit üzen 
a KKM-nek világszerte. „Stratégiai he-
lyen vagyunk egy stratégiai időben. 
Sok mindent hallunk, de nem mindig 
értjük, amit az Úr valóban mondani 
akar. Gyakran elsiklunk a lényeg mel-
lett. Közeledünk a KKM 50 éves jubileu-
mához, de tudatosítanunk kell, hogy ez 
nem cél. Fontos megállnunk, ünnepel-
nünk, megemlékeznünk, de tovább kell 
mennünk. Isten többet akar ránk bíz-
ni! Látásra van szükségünk, hogy Isten 
terve szerint lépjünk tovább.
Rendezvény-kultúrában élünk, mi is 
mindenféle rendezvényben gondolko-
dunk, cselekszünk. A legtöbben élve-
zik a programjainkat, de nem keresz-
telkednek meg a Szentlélekben. Nem 
szórakoztató ipar vagyunk! Az a cé-

lunk, hogy az életek megváltozzanak, 
hogy az emberek a Lélek erejében élje-
nek minden nap. Sok mindent elértünk, 
de nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy elkényelmesedjünk. Az Úr ki-
hívásaiban, küldetésében kell bátran 
mennünk tovább. Új idők járnak,  ezért 
új erőre van szükségünk az új evan-
gelizációhoz. Szükségünk van arra, 
hogy új erővel hirdessük az igét.” (vö. 
1Tessz1,5 és Zsid 2,4)

Különleges helyen
Jézus születésének helyén gyűltünk 
össze, alig pár száz méterre Jézus szü-
letésének templomától. De nem csak 
fi zikailag különleges ez a hely, hanem 
még inkább lelkileg. Hiszen nem egy 
hagyományos programról van szó, 
nem előadások és megbeszélések vol-
tak, hanem ima: prófétai közbenjárás. 
Az idő nagy részét Isten jelenlétében 
töltöttük, dicsőítve, kérdezve, kiáltva, 
hallgatva Őt. Minél inkább közeledtünk 
Isten szívéhez, annál inkább eluralko-
dott a sötétség. Szó szerint! Már má-
sodik nap elvették a villanyt, így sö-
tétben voltunk kénytelenek folytatni... 
Úgy tűnt, hogy nagyon nem halljuk, mit 
üzen az Úr, amikor Oreste Pesare, az 
ICCRS titkára, kijelentette az Úr igéjét: 
„A Katolikus Karizmatikus Meg-
újulásban nincs már erő. Jöjjetek 
hozzám!” Az Úr igéje mindent elsöp-
rő erővel hatott. Azonnal visszajött az 
áram (áram angolul power egyben erőt 
is jelent) és hatalmas örömujjongásban 
törtünk ki.
Különleges helyre hív bennünket Is-
ten. Azt kéri most 46 év után mind-
annyiunktól, akik megújultunk a Szent-
lélekben, hogy térjünk vissza hozzá! 
Az Istennel töltött intim idő, személyes 

kapcsolat mindennek a forrása. Bar-
ry Hickey, Perth nyugalmazott érseke, 
ebben fogalmazta meg küldetésünket: 
intim kapcsolatban lenni Istennel, és 
elvezetni másokat is erre az Istennel 
való bensőséges kapcsolatra.

Különleges kegyelmek
Nov. 17-én, vasárnap elzarándokoltunk 
Jeruzsálembe, ahol a getszemáni kert-
ben Patti Mansfi eld egy rövid buzdítás-
sal vezetett minket Isten jelenlétébe. 
Elmondta, hogy az a vezető, aki nem 
imádkozik naponta min. 1 órát, Péter-
hez hasonlóan nem lesz képes kitarta-
ni. Isten arra hív, hogy tegyünk le elé 
mindent: az életünket, dicsőségünket, 
terveinket, jól bevált módszereinket, 
és haljunk meg Jézussal együtt, hogy 
egyedül Neki éljünk. (vö. Gal 2,20) 
Együtt imádkoztunk a világszerte el-
terjedt megújulásért, annak vezetői-
ért és tagjaiért, hogy valóban Istennek 
éljünk és ne önmagunknak. Ezt köve-
tően végigmentünk a Via Dolorosan Jé-
zus nyomdokán egészen az üres sírig, 
majd a felső teremben folytattuk imán-
kat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk 
a világnak. Ami ott történt azt szavak-
kal nem lehet leírni! Egy új pünkösdnek 
voltunk tanúi! A Szentlélek hihetetlen 
erővel és tűzzel áradt ki ránk és azok-
ra is, akikért imádkoztunk. Isten újra 
és újra elmondta, hogy el kell enged-
nünk a megszokásainkat, a jól bevált 
módszereinket! A megújulás felnőtt, 
de egyszersmind el is kényelmesedett. 
Önmagunkat ismételjük és ez már nem 
a Szentlélek erejében van! Isten új 
utakra hív! Újat akar mutatni, új irány-
ba vezet, új erővel!
A kérdés csak az: készen állunk-e arra, 
hogy kilépjünk eddigi sémáinkból és 
újra a bizonytalanba lépjünk, hogy Is-
tenre bízzuk magunkat teljesen? Ké-
szek vagyunk-e arra, hogy Isten újat 
mutasson, újat cselekedjen velünk és 
általunk?
Ferenc pápa azt mondta pünkösd 
szombatján: „Az nem lehet, hogy mi, 
keresztények „csak saját magunkkal 
foglalkozzunk, magunkba zárkózzunk, 
elbátortalanodjunk. Az Egyház nem 
zárkózhat magába. Fennáll ez a ve-
szély: bezárkózunk a plébániára, a ba-
rátokkal, a mozgalmunkkal, azokkal, 
akikkel ugyanúgy gondolkodunk …de 
tudjátok, mi történik ekkor? Amikor az 
Egyház bezárkózik, megbetegszik. Ha 
valaki kilép az otthonából, érheti bal-
eset. Ám sokkal jobb, ha baleset éri az 

Nemzetközi prófétikus 
tanácskozás Betlehemben
Egy különleges alkalom, különleges helyen, 
Isten különleges kegyelmeivel
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jetek ki! Lépjetek ki!”
Erre buzdít a pápa és ezt üzeni az Úr is 
a KKM-nek világszerte!

Felkészülés a jubileumra
A 2017-ben esedékes jubileumhoz kö-

zeledve, az ICCRS arra hív, hogy 3 lé-
pésben készüljünk fel:
2012-2013 – Tűzgyújtás: Róm 12,1-
2. Fókuszban a KKM identitása tüzet 
gyújtani. 
Kulcsszavak: Tűzgyújtás + Martyria + 
Megújulás + Szentlélekkeresztség + 
Evangelizáció
2014-2015 – Szítsuk a lángot: 2 Tim 
1,6-7. Fókuszban a KKM érettsége. 
Kulcsszavak: Lángot szítani + Koinonia 
+ Karizmatikus + Képzés
Ebben az időszakban több eseményt is 
ajánlunk fi gyelmetekbe nagy szeretettel:
2014. jún. 30. – júl. 6., Uganda: A KKM 
nagycsaládjának találkozója.

2014. szept. 11-14, Máriabesnyő: Kö-
zép-Kelet-európai konferencia a kien-
gesztelődésről.
2015. jún. 10-14, Róma: papi lelkigya-
korlat.
2015. okt. 1-4, Czestochowa: Európai 
konferencia.
2016-2017 – Terjeszteni a tüzet: Lk 
4,18-19. Fókuszban a KKM hatása a vi-
lágra.
Kulcsszavak: Fenntartani és terjesz-
teni a tüzet + Diakonia + Katolikus + 
Pünkösd kultúrája + Misszió és Evan-
gelizáció.

dr. Gorove László és Eberlein-Sidó Éva

Ugyanaz a prófétai szó

Imával kezdtük, és fejeztük be. Jézus 
szentségi jelenléte többször megerősí-
tett minket.
Már az alkalom elején több ismeret sza-
vát kaptunk. A legkiemelkedőbb, amit 
más testvér is megerősített, így hang-
zott: „Új úton vagyunk, ami emberileg 
elképzelhetetlen, de tegyük le azt, ami 
megszokás és fi gyeljünk a Lélekre.”
Utólag további megerősítést kaptunk 
erre az üzenetre, hogy az ugyanazon 
a hétvégén zajlott ICCRS Betlehem-
ben tartott nemzetközi prófétikus ta-
lálkozóján ugyanezt kapták az ottaniak 
is: Isten újra és újra elmondta, hogy 
el kell engednünk a megszokásainkat, 
a jól bevált módszereinket! … Isten új 
utakra hív! Újat akar mutatni, új irány-
ba vezet, új erővel!
Ha ilyen megerősített üzenetet kap-

tunk, meg kell szívlelnünk mindany-
nyiunknak!
Az ima után az általunk képviselt kö-
zösségeink helyzetéről hallottunk be-
számolókat, melynek nyomán tele volt 
a szívünk hálával és örömmel, mert Is-
ten erősen cselekszik köztünk. 
Döntéseink:

  Beszéltünk a jövőről:
   A következő Országos Találkozó 2014. 
szeptember 27-én Pécsen lesz, 28-án pe-
dig a vezetőképző. Fő előadója John Prid-
more, gengszterből lett evangelizátor, 
Angliából.

   A találkozó mottója: Ahol az Úr Lelke, ott 
a szabadság. 2Kor 3,17

  A pécsi testvérek már nagyon készülnek, 
szinte sajnálják, hogy ennyit kell még 
várniuk.

   Továbbra is marad a jeggyel való belépés, 

bár olcsóbb lesz, hiszen a helyszín is ke-
vesebbe kerül.
  További terveink: 2015-ben a XXIV. 
Országos Találkozó Szombathelyen 
várható, és 2016. májusában a XXV. 
Budapesten.

Tartottunk gazdasági beszámolót:
Az Országos Találkozó költségeit ki 
tudtuk fi zetni, ám a támogatásotokra 
továbbra is nagy szükség van, hogy a 
főállású munkatársi pozíciót fenn tud-
juk tartani.
Imádkoztunk a hiányzó OT tagokért, 
azokért is, akik még reményben jön-
nek közénk.
Imádkoztunk és közösen alakítottuk az 
új Szabályzatunkat, amin az eljövendő 
hónapokban is együtt szeretnénk mű-
ködni az OT tagokkal és egyházjogá-
szokkal.
Következő OT üléseink: 2014. május 
17-18., és november 8-9.
A közös identitásunk növekedésére és 
egymás támogatására született egy 
imánk, amit javasolunk, hogy minden 
közösségi alkalom végén mondjunk el 
egymásért.
Szövege a következő:
Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, 
hogy jóságodból személyesen meg-
hívtál minket Fiad, Jézus Krisztus kö-
vetésére, és Szentlelked által hűsége-
sen vezeted Egyházunkat.
Szentlélek Úristen, kérünk, töltsd el 
karizmatikus közösségeinket, hogy 
szereteted tüzével éljük meg Isten or-
szágának örömhírét és bátran tegyünk 
róla tanúságot. Amen.

Bartha Angéla
NSZB elnök

Összefoglaló a 2013. nov. 16-17-i 
Országos Tanács üléséről
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Isten országa olyan 
erkölcs, életforma, kö-

zösség, amit a Szentlélek 
hoz létre. A Szentlélek 
ihlet, indít egyéneket, 

akik célt, fantáziát 
látnak abban, hogy 
közösen keressék a 

krisztusi életet, evangé-
liumot, Szentlélek veze-

tését a közösségben. 

 A címben szereplő gondolatot, hogy 
aki fel tudja fogni, fogja fel, az Úr Jé-
zus az Isten országáért vállalt önkéntes 
szüzességről mondta (vö. Mt 19,12), de 
Isten országának minden részletére és 
az egészre is alkalmazható, hogy aki fel 
tudja fogni, fogja fel, mert nem min-
denki képes felfogni sem értelmi szin-
ten, sem erkölcsileg. Volt, hogy az Úr 
Jézus küzdött a gondolataival, hogyan 
is világítsa meg az Isten országát, s így 
kezdte beszédét: „Mihez hasonlítsuk az 
Isten országát, mihez is hasonlítsuk.” 
(Mk 4,30). Nem könnyű felfogni, hogy 
hetvenszer hétszer meg kell bocsáj-
tani (vö. Mt 18,21-22), vagy hogy ne 
gyűjtsetek kincset a földön (Mt 6,19), 
vagy hogy dugjátok vissza hüvelyébe 
a kardotokat (vö. Mt 26,52). Isten or-
szágának problémája nem csupán ab-
ban van, hogy furcsa, túlzónak tűnő 
parancsai, vagy tanácsai vannak, ha-
nem sok más kérdés is nehézzé teszi 
annak megértését, hogy mi is az Isten 
országa. A problémát növeli, hogy az 
Úr Jézus sohasem mondott átfogó be-
szédet Isten országáról. Részletkérdé-
sek megértése sem könnyű, de sokkal 
nehezebb annak megközelítése, hogy 
mi is az Isten országa, pedig hát azt 
ismerjük, amiről átfogó képünk van. Ha 
egy hozzá nem értő ember számítógép 
alkatrészeit látja, ezekből nem ismeri 
meg a számítógépet. Végeredményben 
mi az Isten országa? Isten országa itt 
a földön van, vagy a mennyországban? 
Teljesen Isten valósítja meg, vagy ne-
künk is van szerepünk abban, hogy 
megvalósuljon? Isten országa parancs, 
vagy tanács? Mit kell nekünk tenni azon 
túl, hogy a Mi Atyánkban imádkozunk 
azért, hogy jöjjön el Isten országa. 

 Isten országát több oldalról meg 
lehet közelíteni. Egyik az, hogy nem 
okoskodunk róla sokat, hanem 
igyekszünk élni a Szentlélek vezeté-
sével. Ezt az teszi bonyolulttá, hogy 

tisztességes hívő, amikor tisztessége-
sen viselkedik, azt hiszi esetleg, hogy 
ez már Isten országa, pedig csak tisz-
tességes ember. Az Isten országa sze-
rinti viselkedésre rengeteg példa van a 
szentté avatott és szentté nem avatott 
szentek életében. Szent Ferenc, ami-
kor az Angyalos Boldogasszony temp-
loma felé tartott Leó testvérrel télvíz 
idején, hét mérföldön keresztül ma-
gyarázta lelki gyermekének, hogy mi 
nem, és mi az igazi boldogság. A hír-
név, a tudomány, az elismerés, a négy 
nap óta halott feltámasztása, és any-
nyi mindent felsorolt Ferenc testvér, 
majd mindig hozzátette: „Leó testvér, 
ez nem az igazi boldogság.” Aztán el-
kezdte ecsetelni az igazi boldogságot 
egy konkrét példán keresztül: „Amikor 

mi csuromvizesen az esőtől és össze-
fagyva a hidegtől, mocskosan a sártól 
és elcsigázva az éhségtől, elérjük majd 
az Angyalos Boldogasszony kolosto-
rát, s kopogunk a kapun, és a kapus 
mérgesen kinéz és megkérdezi: ,,Kik 
vagytok?’’, mi meg azt feleljük: ,,Ket-
ten a ti testvéreitek közül’’, ő pedig így 
válaszol: ,,Hazudtok, közönséges csa-
vargók vagytok, akik tekeregve a vi-
lágon becsapjátok az embereket, és 
elorozzátok az alamizsnát a szegények 
elől, takarodjatok innen’’. Aztán pedig 
egy göcsörtös bottal jól elagyabugyál 
minket. Ha mindezeket mi békességgel 

és örömmel viseljük, az áldott Krisz-
tus szenvedéseire gondolva, ó, Leó 
testvér, írd: ebben áll a tökéletes 
boldogság.” (Assisi Szent Ferenc: Fi-
oretti) Szent Ferenc biztos, hogy nem 
tudott volna elméleti, átfogó előadást 
tartani Isten országáról, de erre nem is 
volt szükség. Az Úr Jézus példája sze-
rint, aki nem tartott elméleti előadást 
Isten országáról, a gyakorlati életben 
villantotta fel egy helyzetben, hogy mi 
az igazi boldogság. Mondhatta volna 
azt is, hogy ez az Isten országa, egy-
szerűbb volt, hogy igazi boldogságot 
mondott, mert az Isten országa titok-
zatos. 

 Isten országát meg lehet közelíte-
ni oly módon, hogy tudományos ala-
pon kezdjük elemezni az arám, héber, 
görög szavakat, ezek ószövetségi elő-
fordulásait, s minél pontosabban igyek-
szünk meghatározni a szó értelmét az 
adott szövegösszefüggésben, s így 
tudományos megközelítéssel töreked-
nénk megfogalmazni Isten országának 
fogalmát. Nagyon elvont, életidegen 
nyelvtani fogalmat kapnánk, ami nem 
adja vissza az Úr Jézus gondolatát.

 Isten országát meg lehet közelíte-
ni oly módon is, hogy emberek, akiket 
érdekel az evangéliumi élet, összeszö-
vetkeznek, és amiben indítást éreznek 
rá, közösen igyekeznek megélni 
valamit belőle. Ez történt az összes 
szerzetesrendek történetének kezdeti 
szakaszában, itt-ott később is. Siroki 
Briegben, Hercegovinában 1945-ben 
a kommunista partizánok közeledtek 
a ferences kolostorhoz, hogy megöljék 
őket. A fi atalokat hazaküldték. Az egyik 
fi ú egy órai otthonlét után azt mond-
ta anyjának: „Én visszamegyek, ők az 
én közösségem.” Másnap ő is énekel-
ve ment kivégzésére. A szerzetesek 
három témát választottak ki Isten 
országából, szegénységet, enge-
delmességet és tisztaságot, s ezt 
igyekeztek közösen megélni különbö-
ző korokban, különböző körülmények 

Aki fel tudja fogni Isten országát, fogja fel!
A Megújulásban a mostani számtól kezdve egy tanítás sorozatot indítunk 
Isten országáról Szegedi László sülysápi plébános beszédei alapján.

Az Úr Jézus Isten országáról beszélt a legtöbbet, beszédeinek 80-90%-át Is-
ten országáról mondta. Mi mindig az Egyházról beszélünk, arról van érthető, 
átfogó képünk, Isten országáról nincs. Legfeljebb valami pontatlan kijelentést 
tudunk tenni róla.
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között. Isten országának bizonyos ele-
meit intézményesítették.

 Isten országa életforma, er-
kölcs, közösség. Isten országa olyan 
erkölcs, életforma, közösség, amit a 
Szentlélek hoz létre. A Szentlélek ihlet, 
indít egyéneket, akik célt, fantáziát lát-
nak abban, hogy közösen keressék a 
krisztusi életet, evangéliumot, Szentlé-
lek vezetését a közösségben. A régeb-
bi időben, amikor az egész társadalom 
keresztény volt, hamar intézményesül-
tek és klerikalizálódtak ezek a közössé-
gek. Korunkban laikusabbak, lazábbak, 
jobban benne maradnak a világban.

 Isten országának kérdését meg le-
het közelíteni társadalmi, szociológiai 
szempontból is. Azt vizsgáljuk, hogy 
az Isten országa csak egyének, kis 
közösségek életében játszhat sze-
repet, vagy meg lehet valósítani 
részben, esetleg teljesen társadal-
mi méretekben. Mi az Isten országá-
nak a viszonya a fennálló társadalmak-
hoz? Ebben az esetben nyilván meg 
kell fogalmazni, hogy mi is az Isten 
országa, és ez milyen szerepet tölt be 
társadalom életében? Létezik-e a tár-
sadalomban Isten országa, vagy csak 
utópia ezen a földön, hogy dugd visz-
sza a hüvelyébe a kardot, s majd csak 
a mennyországban kell visszadugni, 
mert csak ott jön el Isten országa? 

 Isten országával mint társadalmi 
realitással, a múltban nem foglalkozott 
a teológia. Ez teljesen érthető. Az Egy-
ház szoros kapcsolatban volt az állam-
mal. Amennyiben pl. az államra köte-
lező törvénynek értelmezzük a „dugd 
vissza hüvelyébe a kardodat”-monda-
tot, az állam anarchiába zuhanna. A 
teológusok nem járták körül az Isten 
országa és az állam találkozásának 
témáját. Szent Ágoston Nagy Kons-
tantinban látta a keresztény uralko-
dó ideális alakját, aki kemény volt a 
rosszak megbüntetésében, császári 
utódokat hagyott maga után. Mindezt 
nehéz levezetni az evangéliumokból. A 
kereszténység történetében szociális 
töltetű szekták küzdöttek azért, hogy 
az Egyház a szegénységet társadalmi 
szinten vegye reális, kötelező társa-
dalmi parancsnak. Az Egyház ezeket a 
mozgalmakat eretnek tanként elítélte. 
Az Egyháznak igaza volt abban, hogy 
Krisztus Urunk nem akart e világi, 
hatalmi szervezetet formálni esz-
méjéből, mert ellenkező esetben e vi-
lági messiás királyként lépett volna fel. 
A szegénység tanácsa ebben a felfo-
gásban, aki akar, szegényen, aki akar, 
gazdagon menjen be a mennyország-
ba. Társadalmi szinten mit lehet belőle 
megvalósítani? 

 Amikor az e világi ország virágzik, 
akkor a hívek is elsősorban e világi pol-

gároknak tekintik magukat, s nagyon 
kevesen tekintik az Egyházat fonto-
sabbnak, mint az államot. Isten orszá-
gának távlatában végképp nem gon-
dolkodunk, noha Krisztus Urunk Isten 
országának távlatában gondolkodott, 
cselekedett. A nemzetek, államok tönk-
remenőben vannak. A multik, szabad-
kőművesek által uralt, irányított, tönk-
retett államokat egyre kevésbé tudjuk 
átfogó közösségünknek tekinteni. Eb-
ben a légkörben a Szentlélek fokozottan 
Isten országának a keresésére sarkall 
minket nemcsak az élet kis eseményei-
ben, hanem átfogó távlatban is. 
 Isten országa hétköznapi élet, 
Isten országa átfogó eszme, tevé-
kenységünk végső célja, ami azo-
nos a mennyországgal, csak más 
szempontból nézzük. Amikor menny-
országot mondunk, akkor a végső túl-
világi boldogságra gondolunk, amikor 
Isten országát mondunk, akkor az itt, 
most közöttünk készülő mennyország-
ra gondolunk, amiben feladatunk van. 

 Isten országa Titok. Isten orszá-
gát keresni kell. A krisztusi életben 
kell keresni Isten országát. Ameny-
nyiben érdekel bennünket az Úr Jézus 
eszme-, gondolatvilága, célja, élete, és 
nem csupán a magunk primitív, e vilá-
gi vallásos elképzeléseinkre fogjuk rá, 
hogy ez Isten gondolata, akarata, ak-
kor keresnünk kell Isten országát. 

Délelőtt beszéltem a megtérés nagy 
ajándékáról. A másik nagy ajándék 
ami szintén az irgalom bőséges, dúsan 
megterített asztalává vált számomra, 
az a Szentlélekben való újjászületés 
volt. Utánaszámoltam, pont 30 évvel 
ezelőtt történt. Ha tudtam volna, hogy 
karizmatikus papokkal találkozom, 
nem mentem volna el arra a találkozó-
ra, mert nem bírtam a karizmatikuso-
kat. Viszont megint krízisbe kerültem 
és a krízisek mindig mélyszántások és 
a kegyelem csodálatos lehetőségeket 
tartogat. Akkor, amikor a mindenha-
tóságunk határaihoz érünk, én mindig 
akkor tapasztaltam meg Isten Minden-
hatóságát, amikor a sajátoménak már 
nem volt dobása. Amikor nem volt több 
ötletem, akkor jött Ő. Amíg nekem volt 
ötletem, akkor addig azt mondta, hogy: 

mihatóság, mert most kezdődik az igazi 
ajándék. Ki akartam lépni a papságból. 
Már egy éve pap voltam, úgyhogy ép-
pen ideje volt. Nem azért mert az Egy-
ház rossz lett volna, hanem mert nem 
tudtam szeretni az ellenségeimet, nem 
tudtam megbocsájtani. Akárhányszor 
gyóntam én mindig úgy jöttem ki a 
gyóntatószékből, hogy már mehettem 
is volna vissza. Ezzel talán csak én vol-
tam így. Ilyet talán még nem ismertek, 
de velem ez megtörtént és úgy érez-
tem… egyre inkább úgy éreztem, hogy 

Varga László atya Szentlélek-keresztsége
... és a lángolás után

Ki akartam lépni 
a papságból. Már egy éve 

pap voltam, úgyhogy 
éppen ideje volt. 

„Próbáld meg és majd meglátjuk!” És 
amikor elfogytak az ötleteim és meg-
adtam magam, akkor…. akkor tapasz-
taltam meg, hogy hát amit eddig azt 
hittem, hogy mindenhatóság, az sem-
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ha nem tudom teljesíteni a legfőbb… a 
szeretet legmagasabb mértékét, amit 
elém élt a Mester, hogy szeressem az 
ellenségeimet, akkor nekem nincs jo-
gom odaállni az emberek elé. 

Közben súlyosan megbetegedtem, 
gyomorfekélyem volt, műtét előtt áll-
tam és el akartam menni. Ekkor egy 
pap barátom azt mondta, hogy: „Menj 
el egy lelkigyakorlatra mielőtt ezt a 
döntést meghozod.” De nem mondta 
meg, hogy ez karizmatikus papi lelki-
gyakorlat. Így eljutottam Kecskemétre 
egy karizmatikus papi lelkigyakorlatra, 
ahol egy német barát, domonkos szer-
zetes tartott illegális papi lelkigyakor-
latot 20 magyar papnak és én becsöp-
pentem ebbe a társaságba. 

Nem mondom el végig, mert akkor 
holnapig itt leszek, csak annyit mesé-
lek el belőle, ami a legfontosabb most, 
hogy meghívott bennünket Szentség-
imádásra ez a páter a kecskeméti pia-
rista templomba és én tiltakoztam. 
Azt mondták, hogy itt egész éjszakai 
Szentségimádás lesz, és garantálja, 
hogy másnap senki nem lesz fáradt. 
Hát mondtam, hogy nekem egy órai 
éjszakai ima is olyan fárasztó, de hogy 
egy egész éjszakát… Én nem akartam 
átmenni. A többiek viszont átmentek 
és… na, most itt a kíváncsiság nem 
bűnbe vitt, hanem az Úr elé, mert kí-
váncsi voltam, hogy mit csinálnak ezek 
a papok egy egész éjszakát. 

És hát nem csináltak semmit. Ott ültek 
az Úr előtt és nem csináltak semmit, 
és ez a legidegesítőbb, amikor én nem 
csinálhatok semmit, nem mutathatom 
meg hogy milyen ügyes vagyok, milyen 
szervező vagyok és így tovább. És ak-
kor egyszer csak felállt egy pap. Teljes 
csend volt, senki nem mondta, hogy 
álljon föl, gyónjon meg, de ez fölállt, 
odatérdelt középen az Úr elé és nyil-
vánosan meggyónta a bűneit szégyen-
kezés nélkül. Elmondta, hogy beteg és 
imádkozzanak érte. Erre a többiek oda-
mentek, rátették a kezüket és utána a 
depressziós beteg pap kitárta a kezeit 
és dicsőítette az Urat, hogy fantaszti-
kus, hogy meggyógyult. Én meg mond-
tam, hogy baj van az emeleten. Ilyen 
nincs, hogy valaki csak úgy az egyik 
pillanatról a másikra vált. 

Aztán pár perc múlva fölállt egy nála 
jóval öregebb pap, sokkal több bűne 
volt. Ő is elmondta, és ugyanez történt. 

Én elkezdtem félni, hogy mi lesz velem, 
hogyha valaki azt mondja nekem, hogy 
te jössz. Úgyhogy félelmemben elindul-
tam menekülő útvonalat keresni, de a 
templom zárva volt, éjszaka volt. Ezért 
elhatároztam, hogy elmegyek a WC-be, 
bezárom és ott a karizmatikusok nem 
találnak meg, és akkor ott nyugodtan 
lehetek, majd csak reggel lesz. 

megfogtam a kezemet, hogy ne resz-
kessek így és aztán elkezdtem gyónni. 
Alighogy kimondtam, hogy: „Uram!” 
– hatalmas békét kaptam és én 10 év 
bűneit nyíltan, őszintén odatettem az 
Úr elé. Elmondtam, hogy beteg vagyok, 
gyógyulnom kell, beteg a hivatásom és 
el akarok menni. Erre odajött ez a ba-
rát, életében először látott, rám tette 
a kezét és elkezdte mondani a Szen-
telési igémet, hogy: „Az Úr Lelke van 
rajtad, Ő kent fel téged, hogy örömhírt 
vigyél a szegényeknek.” Hát mondom, 
tudja a Szentírást… biblikus, de aztán 
azzal folytatta, amit nem tudhatott, 
hogy: „Az Úr most meggyógyít és  azt 
kéri, hogy ezután is járj a mozgássérül-
tekhez.” Én már tíz év óta odajártam. 
Ezt ő nem tudhatta és ekkor teljesen 
megdöbbentem. Amikor ezt elmondta, 
utána még imádkoztak fölöttem a töb-
biek, föloldoztak és én utána 3 órán ke-
resztül feküdtem mozdulatlanul. Ez volt 
a lélekben nyugvás ajándéka és meg-
gyógyultam. 

A műtét elmaradt, fi zikailag teljesen 
meggyógyultam és tele lettem öröm-
mel. Életem legrövidebb lelkigyakorlata 
volt és nem bírtam ottmaradni. Reggel 
tényleg nem voltam fáradt, ahogyan az 
atya ígérte és én azonnal elmentem és 
folytattam a barátaim megkeresését 
és elmondtam nekik, hogy meggyó-
gyultam és nem akarok elmenni, pap 
akarok lenni. 

Utána 3 év karizmatikus lángolás kö-
vetkezett, és hatalmas vágy ébredt a 
szívemben az Élő Istennel való talál-
kozás után. Azt mondtam neki, hogy: 
”Ismerem az ajándékaidat, használom 
a karizmáidat, szeretnék találkozni Ve-
led.” Ezt őszintén gondoltam és eszem-
be sem jutott, hogy ez a találkozás az 
életemet meghatározó folyamat lesz 
mind a mai napig, mert elvezetett a 
csendbe. Elvezetett a Szentségimádás 
csendjébe és 1986 szeptember 18-a 
óta ez a forrás. 

Én olyan templomban szolgálok, ahol 
15 éve állandó Szentségimádás van. 
Kaposváron a Szent Imre templom 
állandóan nyitva van. Reggeltől estig 
csendes Szentségimádás van és jön-
nek az emberek. Mi nem vagyunk örök-
imádó templom, nincsen titulusunk, de 
az embereknek szükségük van a lehe-
tőségre és a találkozásra. És ebben a 
csendben, ami életem legfontosabb 
ideje, újra és újra belépek ebbe a ta-

Beültem két nagydarab 
pap közé, az egyik a 

Zselep volt. Mondtam, 
ez akkora darab, ez nem 
röpülhet el, szóval nyu-
godtan ültem ott közöt-
tük és egyszer csak...

De hát a WC kényelmetlen, büdös, 
unatkoztam. Kínomban eszembe jutott 
az emeleti oratórium, hogy ott a pa-
dokba szivacsok vannak. Megágyazok, 
ezek meg csak imádkozzanak a Szen-
télybe, én meg alszom egyet aztán. De 
nem jött álom a szememre. Nálam volt 
a Szentírásom. Kinyitottam, mert ha én 
este 11-kor Bibliát olvasok, azonnal el-
alszom. Egyszer csak úgy kinyitottam, 
és elkezdtem olvasni, a Zsidókhoz írt 
levél 12 fejezeténél nyílt ki és ezt olvas-
tam: „ Ti pedig akiket ekkora sereg hit-
valló vesz körül, vessetek el magatoktól 
mindent, különösen a csábító bűnt és 
fussátok meg az előttetek lévő küzdő-
teret.” Olyan dühös lettem, hogy eldob-
tam a Bibliámat. Utána megkerestem 
és lekullogtam. 

Beültem két nagydarab pap közé, az 
egyik a Zselep (szerk.: Zselepszky 
atya)  volt. Mondtam, ez akkora darab, 
ez nem röpülhet el, szóval nyugodtan 
ültem ott közöttük és egyszer csak éne-
keltünk egy „Szent vagy Uram” éneket. 
Kívülről tudtam. Első versszakot eléne-
keltük magyarul és a második versszak 
egy ismeretlen, idegen nyelven fakadt 
fel belőlem. Én azt hittem, hogy meg-
bolondultam. Énekeltem és nem tud-
tam mit éneklek. Néztem jobbra és az 
is megbolondult, mert az is énekelt és 
nem értettem, hogy mit énekel, miköz-
ben azt sem értem, hogy én mit ének-
lek és az is csak énekel. Meg az innen 
ülő is csak énekel lelkesen és egyiket 
sem értem, magamat se értem. Ez a 
nyelvek adománya volt és ekkor törte 
át az ellenállásomat a Szentlélek és… 
kitérdeltem és reszkettem. De aztán 
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lálkozásba, amit mindenkinek javaslok. 
Nem lehetsz annyira jó keresztény, 
hogy ne lenne szükséged erre a talál-
kozásra. Nem lehetsz annyira teljes, 
hogy ne lenne szükséged erre az Élet 
teljességével való találkozásra. 

Nagyon szeretem azt a Szentháromság 
ikont, amelyik Rubljov alkotása, 3 an-
gyal ül egy asztal körül, a negyedik hely 
üres. Az a te helyed. Ülj oda és beszél-
gess. Az én Atyám nem süket- néma 
Isten. Nagyon szeret és minden édes-
apa és édesanya aki szereti a gyerme-
két, az beszélget vele. Nem kell hozzá 
eksztázis, nem kell hozzá rendkívüli él-
mény, csak a szívedet kell lecsendesí-
teni, hogy hallhatóvá váljon a szeretet, 
Isten diszkrét hangja. Minél zajosabb 
a világ, minél jobban harsog, Ő annál 
halkabban beszél. Minél nagyobb a lár-
ma, Ő annál csendesebb. Hogy hallha-
tóvá váljon a szava, meg kell tanulnod 

csendben lenni. Meg kell tanulnod el-
hallgatni. A társadat sem érted meg, 
ha nem hallgatsz el. És nem elég elhall-
gatni, meg kell hallani, hogy mit mond 
a Lélek az Egyházaknak. Mit mond a 
Lélek itt és most neked. Mit mond az 
Atya itt és most neked, a te életedről, 
a te dolgaidról, a te kapcsolataidról. Mit 
mond Jézus rólad. Ülj oda és fi gyelj és 
csendesítsd le a szívedet és hallgasd. 
Hallgasd meg. És Ő mivel szeret, beszél 
hozzád. Semmi rendkívüli élmény nem 
kell. Semmi látomás. Semmi önmagá-
ból kifordult extázis. 

Az Isten normális. Bocsánat... és nem 
tesz normátalanná. Nem ferdíti el a 
pszichénket, sem a testünket akkor, 
amikor találkozik velünk. Tiszteli a tes-
tünket, tiszteli a lényünket és semmi-
féle deformációt nem akar. Nem is kér. 
Nem kell hozzá letérdelned, nem kell 
hozzá a szemedet az égre emelni, nem 

kell hozzá semmiféle testtartás, ima-
mód, csak te kellesz. Nem attól függ, 
hogy milyen formában végzed. Attól 
függ, hogy jelen vagy-e. Attól függ, 
hogy nyitva van-e a szíved. Attól függ, 
hogy  hajlandó vagy-e meghallgatni őt. 

És ez a Szentségimádás, ez a csendes 
semmittevés az Úr jelenlétében, lett 
a forrás a hivatásom alakulásában, az 
Egyházközség életének az alakulásá-
ban. Csodálatos ajándék mind a mai 
napig. Ebben is rogyásig, dúsan terí-
tette az Irgalom asztalát számomra az 
Isten. És ezen keresztül sokkal mélyeb-
ben, sokkal gazdagabban fedezhettem 
fel a Szentmisét, ami a zsinat tanítása 
szerint számunkra a forrás és a csúcs. 
Hogyan lehet megteríteni az Irgalom 
asztalát a körülöttünk élő világ számá-
ra? Engedd meg Jézusnak, hogy az éle-
tedet Eukarisztiává tegye. 

Köszöntöm Baladincz  József atyát, Köveskál plébá-
nosát, igen sokak lelkivezetőjét, akivel a törökbálinti 
Szeretetláng kápolnában beszélgetünk, ahová  10 éve 
jár hűségesen, de gyónhatunk nála a Pesti Ferences 
templomban is, és minden jelentős katolikus esemé-
nyen ott találjuk a gyóntatók, koncelebráló atyák kö-
zött. Bárhol van, mindig a háttérbe húzódva, de a 
nap 24 órájában szolgálatra készen.

Atya, hogyan formálódott a hivatásod, és kik voltak 
ehhez a bábák?
Hivatásom útjára a lelkemben Jézus, 
a Jó Pásztor hívott el. Ezt a magve-
tést segítette akkori plébánosom gyü-
mölcsöző szolgálata. Kértem Jézus, a 
Szűzanya  segítségét, plébánosom se-
gítségét. 
Édesanyám 90%-ban ellenezte, édes-
apám 90%-ban támogatta ezt.
Másodéves szakmunkástanuló voltam, 
amikor a hivatásomat megkaptam, de 
édesapám azt tanácsolta, ezt az isko-
lát fejezzem be, és ezalatt lesz időm 
végiggondolni, mennyire komoly a hi-
vatásom. Próbáltam az osztályban 
beszélni Jézusról a társaimnak, kevés 
eredménnyel, ezért is éreztem, hogy 
több ismeretet kell szereznem a hi-
temről, hogy jobb eredménnyel evan-
gelizáljak. 
Ma sokaknak jelent komoly problémát mindenfajta 
elköteleződés, döntés. Mi erősítheti meg őket ebben?   
Valahol olvastam egy Szűzanyáról szó-
ló elmélkedést, mely a kegyelem és a 
hit kapcsolatáról szólt. A kegyelem a 
fa gyökere, a hit a fa föld feletti része. 

A kegyelem Isten ajándéka, de tőlünk 
függ, mennyire tárjuk ki lelkünk ajta-
ját a kegyelemnek. A fa lombja, törzse 
csak akkor tud erőteljesen fejlődni, ha 
nagy, terjedelmes a gyökere.
Életed a szolgálat, a szó szoros értelmében. Mi vezet, 
motivál és mi ad erőt ebben?
Papi jelmondatom az Iz 42, 6: „Én az 
Úr , hívtalak meg téged igazságban, és 
fogom kezedet.”
Szt. Ágoston jelmondata is a szívemben 
él: „Én veletek vagyok keresztény, ér-
tetek vagyok püspök” Én nem püspök, 
hanem lelkipásztor szeretnék lenni. 
Hogyan találkoztál a karizmatikus megújulással és mi 
ragadott meg benne?
1994-ben részt vettem egy Szentlé-
lek-szemináriumon és ez meghatározó 
élményt, kegyelmi megtapasztalásokat 
hozott az életemben. 
A karizmatikus megújulás segíti a gyü-
mölcsöző hitéletet, a Szentlélek tüze és 
ajándékai átjárják a szívünket és ezek 
az emberekkel való kapcsolatban is 
újabb gyümölcsöket teremnek.
Marcell atya könyvében testi és lelki 
vitaminokról ír. Ilyen a karizmatikus 
megújulás is: lelki vitamin.

Papjaink
Baladincz 
József atya

Aki ismer, tudja rólad, hogy nagy Szűzanya-tisztelő 
vagy…
A Szűzanya Jézus édesanyja, a mi édes-
anyánk. Kihez fordulnánk nagyobb bi-
zalommal örömünkben, bánatunkban, 
bajainkban, mint az édesanyánkhoz? 
Mesélj a céljaidról, vágyaidról!
Egy hangvillához tudnám hasonlítani, 
melynek két szára van: az egyik a papi 
hivatás hűséges megélése, a másik: 
hogy minél több embert tudjak Krisz-
tushoz vezetni. 
Köszönjük gondolataidat, a Szentlélek ereje és bölcses-
sége vezesse szolgálatodat!
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Közösségeink életéből

Shalom Közösség

A mostani számban a Katolikus Shalom Közösség magyarországi felelősével, Joicy 
Moreira Nazareth-tel beszélgettem a brazil alapítású Katolikus Shalom Közösségről.

Gyermekkorom óta összefonódott hit-
életem, Istenkapcsolatom alakulása 
a karizmatikus megújulással. Édes-
anyám felnőtt megtérőként vasárnapi 
szentmisére vitt bennünket a húgom-
mal, amikor még kisiskolások voltunk. 
Ekkoriban ismerkedett meg szülőváro-
som első karizmatikus közösségének 
alapító tagjaival és hamarosan ő maga 
is tevékeny tagja lett a közösségnek a 
testvéremmel és velem együtt. Átéltük 
az alapítás, a kezdetek boldog éveit; 
lelkesedésünk és a Lélektől megérin-
tett vallásosságunk sok embert von-
zott, és akik kritikus szemmel tekintet-
tek ránk, azok is irigyeltek bennünket. 
 A nyelvek imája, csodás gyógyulá-
sok, a Szentlélek természetfölötti meg-
nyilvánulásai mind a rendes vallásos 
élet részét képezték számomra. Kor-
különbségtől és társadalmi státusztól 
függetlenül mindenkit testvéremnek 
tekintettem, ahogy ez a közösségünk-
ben teljesen általános volt. 
 Nagyon hamar meg kellett tapasz-
talnom ugyanakkor a szétszakítottság, 
az egyet nem értés fájdalmát is. Bár 
édesanyám hatására édesapám is járt 
egy ideig a közösségünkbe, mégsem 
érezte otthon magát, nem találta meg 
a helyét és elfordult tőlünk. Képtelen 
voltam az álláspontját megérteni, mert 
nem értettem meg azt, amit akkor még 
az idősebb testvéreim közül sem értett 
senki, hogy egy karizmatikus közösség 
nem az egyetlen út Isten felé.
 Kamaszkoromban mindenki más-
hoz hasonlóan én is igyekeztem eltá-
volodni Istentől, ez azonban sehogy 

sem sikerült. Először is tizenhat éve-
sen megkaptam Istentől ajándékként 
a nyelvek adományát. Másodszor, bár-
hogy is próbálkoztam, nem találtam a 
helyem semmilyen világi közösségben. 
Valahányszor ezekre a próbálkozásaim-
ra gondolok, és hogy hogyan menekül-
tem meg belőlük, nem tudok nem gon-
dolni a Szűzanyára, az ő védelmére és 
a vállruhára, amit kisfi úként vettem fel 
szülővárosom kármelita kolostorában. 
  Egyetemi éveim vége felé kezdtem 
úgy érezni, hogy a karizmatikus meg-
újulás ideje lejárt számomra. Régi, ott-
honi közösségem néhai nagy lángja 
már csak csendesen pislákolt; elmúlt 
a Nemzeti Sportcsarnokban rendezett 
nagyszabású országos találkozók ide-
je; egyetemi ifjúsági közösségem ma-
gán viselte a megújulás jegyeit, de már 
nem nevezte magát karizmatikusnak. 
Ekkor kezdtünk el járni a feleségem-
mel és néhány barátunkkal a Tömő ut-
cai kápolna szerdai imaestjeire. Nagy 
örömmel és új lelkesedéssel hallgattuk 
az ott elhangzó tanításokat, amelyek 
karizmatikus múltunkat átelevenítő 
erővel kapcsoltak össze a Szentlélek 
kétezer éves munkájával, amelyet az 
Egyházban végzett. Megértettük, hogy 
ami történt velünk, a nyelvek imája, a 
szabadon felfakadó dicsőítések, a ter-
mészetfölötti Istenre való állandó nyi-
tottság nem eltemetendő szakasza az 
életünknek, hanem a Szentlélek műve, 
ami folytatódik, nem ért véget, nem is 
érhet véget. 
 A Tömő utcai imaestek fi ataljaival 
közösen vettünk részt egy pünkösdi 

lelkigyakorlaton, ami után felvetődött, 
hogy alakítsunk imacsoportot, mivel 
az imaestek nagy létszáma a közössé-
gi életet, testvéri megosztásokat nem 
tette lehetővé. Ebbe a közösségbe já-
rok azóta is, neve Kis Út Közösség, ahol 
folyamatosan igyekszünk a Szentlélek 
által saját emberi elképzeléseinknek 
vakon vezettetni magunkat, igyek-
szünk gyengék és bizonytalanok ma-
radni, hogy erősek és biztos lábon állók 
lehessünk Krisztusban.
 Házasságunk legelején csatlakoz-
tunk feleségemmel a Nyolc Boldog-
ság Közösséghez, amely világszerte 
és Magyarországon is a karizmatikus 
megújulás elkötelezett támogatója. Jó 
hat éve egyre nagyobb intenzitással és 
lelkesedéssel veszünk részt ennek a 
napjainkban formálódó közösségnek az 
életében, amelyben szerzetesek, szer-
zetesnők és laikusok, köztük családo-
sok, kisgyermekesek az életállapotok 
különbözőségének és a szolgálatban, 
liturgiában létrejövő egységének aján-
dékát kapják a Szentlélektől.
 Az Országos Tanácsban a fenti két 
közösséget képviselem. Kincseinkkel 
együtt kívánjuk szolgálni a Megújulást, 
hogy mások is megélhessék azokat az 
ajándékokat, amiket mi.

Kiss Attila

Bemutatkozik az Országos Tanács 
Kiss Attila

„Kezdetben…” 
Megalakulásunk körülményei
1982. július 09.-én a brazíliai Fortalezaban, egyete-
misták egy csoportja, MoysesLouro de AzavedoFilho 
vezetésével alapította a Shalom katolikus közösséget. 
2009 októberében öten érkeztünk Budapestre Erdő 
Péter bíboros, prímás meghívására, hogy Magyaror-
szágon is elvigyük a fi ataloknak Krisztus örömhírét, és 
a Shalomos lelkiségen keresztül segítsünk elmélyíteni 
Istennel való kapcsolatukat. Többen emlékezhetnek 
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Szeptember 28-át írtunk akkor. Gyö-
nyörű napsütéses, kora őszi napon 
érkeztünk a budapesti Jégpalotához. 
Gyalogosok sora igyekezett bejutni az 
épületbe, ahová a XXII. Karizmatikus 
Találkozóra kaptunk meghívást az Úr-
tól. Kíváncsisággal és várakozással tel-
ve jöttünk. Vajon milyen ajándékkal fog 
meglepni bennünket „Aki van, szeret!”? 
És mi mit adhatunk a Mindenhatónak?
Laci atya nyitó előadása: Isten megte-
ríti az irgalom asztalát címmel hangzott 
el, mely mély magunkba nézésre, ön-
vizsgálatra indított. Az elmélkedést kö-
vetően bejelentették, hogy közbenjáró 
ima lesz a második emeleten. Nekem 
éppen aznap volt a születésnapom, 

szerettem volna én is imát kérni. Fel-
mentem a kijelölt helyre. Nemsokára 
azonban szédülni kezdtem, és valami 
belső hang súgta: Menj vissza, menj 
vissza! Már éppen megkezdődött a 
szentségimádás, mikor a helyemre ér-
tem. Jézus ott volt, Jézus köztünk volt, 
Jézus velünk volt. Dicsőítés és csendes 
ima után próféciákat kezdtek mondani. 
Az elsők között hangzott el: „Egy asz-
szony van közöttünk, akinek gyógyul a 
jobb füle.” Mellbe vágtak ezek a sza-
vak. Csak nem én vagyok az az asz-
szony?
Már hetek óta kezeltek erős fülgyulla-
dással, de nem akart javulni. Különösen 
éjszakánként erősen folyt a jobb fülem 

Nagyot tett velem Ő, a Hatalmas!
Meggyógyultam az Országos Találkozón

arra a pillanatra, amikor 2009-ben a 
XVIII. Országos Találkozón bemutat-
kozhattunk.
„Kereteink…” 
Avagy legfontosabb alapelveink
A Shalom Közösséget három kiegészítő 
rész alkotja: az Életközösség, a Szövet-
ségi Közösség, és a „Shalom Mű” hűsé-
ges tagjai.
Az Életközösség a Shalom Közösség 
legfőbb magja. Tagjai meghívást kap-
nak rá, hogy Jézus Krisztus szereteté-
ért és az Ő Királyságáért mindent oda-
adjanak, az idejüket, a tehetségüket, a 
lehetőségeiket, a saját jövőjüket, hogy 
teljesen és feltétel nélkül elköteleződje-
nek Jézus Krisztus követése mellett az 
evangéliumi tanácsok (tisztaság, sze-
génység, engedelmesség) lelkiségében.
A Szövetségi Közösségben, amit 
ugyanannak a Shalom Karizmának a 
lelkülete vezet, a testvérek egy külön-
leges hívásra válaszolva követik Jézus 
Krisztust mindennapi életükben, mun-
kájukban és családjukban, sok kötele-
zettségen osztoznak a testvéri életben 
és az apostoli szolgálatban.
Mindazokat, akik tagjai az imacsoport-
jainknak, akik részesülnek az aposto-
li munkánkban, még akkor is, ha nem 
elkötelezett misszionáriusai a Shalom 
közösségnek, részei annak, amit Sha-
lom Műnek hívunk, így Ők is osztoz-
nak a Karizmánkon.
„Talentumaink…” 
Amiben jók vagyunk
Nemcsak itt Magyarországon, de a ka-
tolikus egyházban is arról ismernek fel 

minket, hogy a közösség legfőbb te-
vékenysége az evangelizáció. Brazíliá-
ban többféle tevékenységet is folytat 
a közösség (pl. szeretetszolgálat, ta-
nítás iskolákban), de itt Magyarorszá-
gon egyelőre még az a fő tevékenység, 
hogy a fi ataloknak elvigyük az öröm-
hírt, többnyire a művészeti ágakon ke-
resztül (zene, koncertek, színdarabok). 
Ezen kívül bulikat is szervezünk nekik, 
ezeknek célja szintén az evangelizáció, 
de elsősorban mindig megismerni pró-
báljuk őket, kapcsolatokat kialakítani, 
és ennek révén hívjuk meg őket a kö-
zösség többi alkalmaira. Erősségünk 
még, hogy közelítünk egymáshoz, pró-
báljuk jobban megismerni egymást, 
igyekszünk nem bezárkózó közösség 
lenni. Alkalmainkon mindig beszélge-
tünk az újakkal és odafi gyelünk rájuk. 
Ez fontos, mert így jól érzik magukat és 
tudják, hogy örülünk nekik.
„Itt szorít a cipő…” Nehézségeink
Az egyik nehézség, hogy kevesen va-
gyunk. Az evangelizálás mindany-
nyiunknak szól, nem csak azoknak, 
akik misszionáriusként vagy papként 
elkötelezettek. Mint egész Európában, 
úgy a magyar egyházban is azt látom, 
hogy az evangelizáció az emberek in-
dividualista hozzáállása miatt nem 
megy olyan jól, mint mehetne. Sok a 
dolgunk, és másokkal, a másik életével 
nem nagyon tudunk foglalkozni. Nem 
azt mondom, hogy amit itt Magyar-
országon a közösséggel csinálunk, az 
rossz, de sok emberből hiányzik a kedv, 
hogy a munka, a család mellett több 

időt adjon az evangelizációnak. Ez egy 
nehézség, ami a mi közösségünkben is 
megjelenik, viszont lassanként fejlő-
dünk. A másik nehézség a nyelvi gát, 
amit inkább kihívásként értelmeznék, 
mint nehézségként, de ez egy misszio-
náriusnak sem könnyű, mert az adott 
ország nyelvét megtanulni nem mindig 
egyszerű.
„Így lazulunk…” Alternatív progra-
mok
Nyaranta el szoktunk menni strandra, 
együtt táborozunk, moziba megyünk. 
Téli programjaink egyike a korcsolyá-
zás. Minden hónapban szervezünk egy 
evangelizációs bulit, ahol mi is ki tu-
dunk kapcsolódni. Kirándulni is szok-
tunk, legutóbb például Pannonhalmán 
voltunk, de tavaly együtt mentünk Ró-
mába megünnepelni a közösség 30. 
szülinapját. Jövőre szeretnénk II. Já-
nos Pál pápa szentté avatásán is részt 
venni közösen (az egyik imacsopor-
tunknak ő a védőszentje, de nem csak 
emiatt). Legtöbb közösségi progra-
munkra egyébként általában jellemző, 
hogy nyitottak és bárki hozhat barátot, 
barátnőt, ismerőst vagy ismeretlent.
 A csütörtökönként este 7-től tartan-
dó imacsoportunkra szeretettel várjuk 
a fi atalokat a IX. kerületi Reviczky ut-
cában lévő Krisztus Király Kápolnába.
A Megújulás tagjait pedig arra buzdít-
juk, bátran evangelizáljanak, még csak 
Brazíliáig sem kell utazni érte, legfel-
jebb a szomszédba.

Szerkesztette: B. A.

és egyre rosszabbul hallottam vele. 
Néhány nappal a kongresszus előtt a 
fülész orvos, mivel semmiféle javulást 
nem látott, visszarendelt a követke-
ző hétre, hogy leolthassa a váladékot. 

Szentségimádás az Országos Találkozón
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A prófécia hallatán megcsillant bennem 
a remény: lehet, hogy ezek a szavak 
rólam szólnak? Lehetséges, hogy én 
gyógyulok most? Uram, Te tudod, mit 
akarsz. Tégy velem tetszésed szerint!
A szentségimádás órájában mélyen 
átéreztem a találkozó mottóját: „Tel-
ve hittel és Szentlélekkel.” Megéltem, 
hogy Jézus bennem van, végtelenül 
szeret, és az én szeretetem iránta is 

hatalmasra növekszik, szinte szétfeszí-
ti szívemet. Könnyeimmel küszködve 
csak az Ő nevét ismételgettem: Jézus, 
Jézus, Jézus… Végtelen öröm és béke 
volt bennem.
A fülfolyásom még azon az estén meg-
szűnt. Három nap múlva, kedden men-
tem kontrollra. „Nincs mit leoltani, 
meggyógyult a beteg fül.” – mondta 
a kezelő orvos. Meggyógyultam, meg-

gyógyultam! Hála Neked Uram! Hála! A 
legszebb születésnapi ajándékot Tőled 
kaptam. A legnagyobb ajándék azon-
ban az a megdönthetetlen, megkérdő-
jelezhetetlen bizonyosság, mely azóta 
is betölti egész valómat: Jézus szeret! 
Jézus végtelenül szeret! Jézus minden-
nél jobban szeret!
„Élek, de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem!”             G. M.

Beszámoló Az Új Evangelizáció Konferencia III. hatása

Harmadik Új evangelizáció Konferenci-
ánk homlokterében ezek a témák áll-
tak, olyan színvonalas előadók bevoná-
sával, mint Alberto Bottari de Castello 
apostoli nuncius, Roska Péter atya és 
Berkecz Franciska szociális testvér.  A 
műhelyekben pedig olyan missziós kez-
deményezések mutatkoztak be,  ame-
lyek segíthetik a plébániák, a közös-
ségek misszióját. A mintegy nyolcvan 
résztvevő nagy lelkesedéssel tért haza, 
ahogy erről Szepesvári Orsi tanúság-
tételében is olvashatunk:

 Csodálatos volt látni, hogy meny-
nyire színes és gazdag az egyházunk, 
mennyi érték, erő és fantasztikus kez-

deményezés, szívből jövő önkéntes 
munka van benne jelen, hány és hány-
féle közösség él és virágzik, amelyek 
célja mind Isten szeretetének és öröm-
hírének megélése, ill. átadása!

 Máriabesnyőn tapintható volt az 
előadók, szervezők/segítők és részt-
vevők lendülete, lelkesedése, ereje és 
hite – így a konferencián jelen lévő Is-
ten közelségét mindannyian megérez-
hettük, Szentlelkével töltekezhettünk.

 A rendkívül tartalmas és változatos 
program révén sokszor nehéz volt a 
választás az érdekes s értékes műhe-
lyek között. Számtalan hasznos taná-

csot, információt, ötletet és inspirációt 
is kaptunk, miközben szemléletünk is 
formálódhatott: sokunk számára egyik 
legfontosabb annak tudatosulása, hogy 
a kitartó imádság az evangelizáció elő-
készületi folyamatának (gyakran hóna-
pokkal korábbi) legelső – s később is 
mindvégig meghatározó – eleme! 

 E két feltöltő és lendületet adó nap 
végére óriási erővel és boldogsággal 
fogalmazódott meg bennem, hogy min-
dennek az alapja az igazi, tiszta szere-
tet – Istennek, Istentől, ill. magunk s 
embertársaink felé. Pál szavai csenge-
nek vissza: „Ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek” – azaz az evangelizáció 
csakis erre a túláradó szeretetre épül-
het, ill. belőle nőhet ki. A szeretetből 
jövő és azt közvetítő evangelizáció tud 
igazán hiteles, hosszú távon eredmé-
nyes és Istenhez vezető, valódi életet 
adó lenni. Isten mindenkit hív magához 
és Ő minden ember szívébe beültette 
a szeretet és elfogadás iránti – Hozzá 
vezető – mély vágyat.

 Legyünk boldog részesei, segítői 
ennek az egymásra találásnak és ta-
pasztaljuk meg mindannyian ezen cso-
dákat, ajándékokat (legkésőbb a jövő 
évi konferencián :)!

Szepesvári Orsi

A sikeres misszió elképzelhetetlen imádságos előkészítés, szellemi harc, egyéni és csoportos 
közbenjáró ima nélkül. A misszió során mindvégig fontos az imádság, akár háttérimáról, 
akár a megtérők imába vezetéséről, akár imaösszejövetelek szervezéséről legyen szó.

Berkecz Franciska előadása az imádságról

Nyitó szentmise a nuncius atyával... Előadás Roska Péter atyávalJelenet: az evangelizáció ima nélkül...és előadása a szellemi harcról



HÍRLEVÉL

2013. IV. szám

11

P
r

o
g

r
a

m
o

k
P

r
o

g
r

a
m

o
k

Mi hiszünk a keresztény megújulás-
ban és azt szeretnénk szolgálni min-
den erőnkkel. Ezért tartottunk szinte 
minden hétvégén valahol az országban 
missziós alkalmat, ezért imádkozunk 
közösségeinkben és ezért szervezzük 
évek óta a Nemzeti Imanapot is, mert 
hisszük, hogy van remény, van kiút, 
van megújulás hazánknak és nemze-
tünknek!

Az elmúlt években sokszor megtapasz-
talhattuk Isten kegyelmét. A missziós 
összejöveteleken gyógyulások, ima-
meghallgatások, megtérések történ-
tek. Többen egyre buzgóbban szolgál-
nak és segítik hazánk és nemzetünk 
megújulását. 
Szervezzük meg, hogy 2014. január 

18-án, szombaton az egész ország-
ban mindenhol imádkozzunk hazánkért 
és nemzetünkért! Kérlek benneteket, 
hogy a Nemzeti Imanap hírét vigyé-
tek szét, tetessétek be a plébániai 
újságba, beszéljetek róla az általatok 
elérhető közösségi médiákban, Mária 
Rádióban, tegyétek fel honlapjaitokra, 
levelező listáitokra, hogy így az egész 
országban és az egész Kárpát-meden-
cében mindenhol fellobbanjon az ima, 
a kiengesztelődés, a hazaszeretet tüze 
és az isteni kegyelem hatalmas árada-
ta átmossa, megelevenítse és megóvja 
életünket!
Támogathatjuk a Nemzeti Imanapot 
egyéb szervező munkával és adomány-
nyal is. Támogatni lehet minket a Sze-
retet Földje Közhasznú Alapítványon 

keresztül is (számlaszám: 10700268-
04975106-51100005). Jótevőinkért 
minden nap imádkozunk!
Szent István országáért! - Lelki nap és 
konferencia
a Nemzeti Imanap előtt,
január 11-én, szombaton 10 órától Tö-
rökbálinton a római katolikus templom-
ban
Téma: Áttörés a sötétségen
Program: 10.00: Imaóra hazánkért; 
11.00: Előadások; 12.30: Ebédszünet; 
13.30: Gyógyító és szabadító mise hazán-
kért és nemzetünkért és a jelenlévőkért; 
14.30: imaóra hazánkért és a jelenlé-
vőkért; A program ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Nemzeti Imanap tizedszer!
Nemzeti imanap, minden évben január 18-án, Szent Margit ünnepén!

Szeretet Földje Szolgálat
Nemzeti Imanap tizedszer!
Nemzeti imanap, minden évben január 18-án, 
Szent Margit ünnepén!
Szervezzük meg, hogy 2014. január 18-án, szom-
baton az egész országban mindenhol imádkoz-
zunk hazánkért és nemzetünkért! Részletek, info 
a www.szeretetfoldje.hu honlapon. 
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: 06-30/33-88-245, 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu

Emmánuel Közösség
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ré-
szesülni, a dicsőítés, a szentségimádás és az egy-
másért való imádság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (nyáron szünet)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, 

  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 Baján és Budapesten há-
rom hétvégéből álló hétvégesorozatot szervez 
egyedülálló szülők számára. Kiknek szól? Elvált, 
özvegyen maradt, külön élő vagy soha meg nem 
házasodott szülőknek.  A résztvevők talpra áll-
hatnak, gyógyulhatnak, ismét értékesnek érez-
hetik magukat, haladhatnak a megbocsátás út-
ján, fölfedezhetik Isten közelségét, megláthatják 
a reményteli jövőt maguk és gyermekeik számá-
ra. Az összefüggő hétvégesorozat időpont-
ja: Baján: 2014. február 22–23., március 22–23., 
április 26–27. Budapesten: 2014. február 15–16., 
március 15–16., április 12–13.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. In-
formáció: tel. 06/30-454-0939, Email: egyedulal-
lo@emmanuel.hu; Internet: www.avelap.hu

ZIKKARON, 
a hét láng közösség nyitott dicsőítő ima-össze-
jövetele
Időpontok: 2014. január 16., febru-
ár 20., március 20., április 17. és május 15. 
Az alkalom este 18 órától 20 óráig tart.
Helyszín: Apáczai Csere János Gimnázium (Bp. 
V., Papnövelde utca, a Központi Szemináriummal 
szemben).
Minden testvért szeretettel várunk a dicsőítő al-
kalmakra. Az est folyamán betegek gyógyulásá-
ért is kérjük az Urat.

A Megújulás ifjúsági programjai
Lelkes Napok: 2014. július 7-12. hétfő-szombat, 
helyszín: Vajta
Tini Lelkes Napok: 2014. június 30. - július 3. 
hétfő-csütörtök
Lelkes csütörtök: havonta egyszer a Ward Má-
ria Gimnáziumban (Budapest, V. kerület, Molnár 
u. 4.) 17:30-20:30 között. Az időpontok: 2014. 
január 16., február 13., március 13., április 10., 
május 15.

Shalom közösség
- Minden csütörtökön 19-kor a Krisztus Király Plé-
bánia Kápolnája a hittantermében tartunk ima-
csoportot (Budapest 1088 Reviczky u. 9.)
- Február 9-én HungaRio (magyar és brazil kultú-
ra együtt egy buliban. Helyszín: VakEgér kocsma 
- Budapest 1061 Paulay Ede u. 2.)
- Márciustól minden szerdán lesz brazil este a Lo-
yola Caféban (Budapest 1085 Horánszky u. 20.)
- Május 11-én HungaRio (magyar és brazil kultúra 
együtt egy buliban. Helyszín: VakEgér kocsma - 
Budapest 1061 Paulay Ede u. 2.)
- Július 23-27-én Shalomos Nemzetközi Tábor 
Balatonon (ima, szentségimádás, evangelizáció, 
koncertek, stb.)

Országos Találkozó
Már most írjátok be a naptáratokba: az Országos 
Találkozó 2014. szeptember 27-én lesz Pécsett!

Programok

A XXIII. Országos Találkozót 2014. szeptember 27-én 
a Pécsi Sportcsarnokban rendezzük meg.

Másnap, szept. 28-án vezetőképző lesz.
A találkozó mottója: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 2Kor 3,17

Fő előadó: John Pridmore,
a gengszterből lett evangelizátor Angliából.
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 A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

A Megújulás ifjúsági programjai:
Lelkes Napok: 2014. július 7-12. hétfő-szombat, Vajta

Tini Lelkes Napok: 2014. június 30. - július 3. hétfő-csütörtök
Lelkes csütörtök: havonta egyszer a Ward Mária Gimnáziumban 

(Budapest, V. kerület, Molnár u. 4.) 17:30-20:30 között: 
2014. január 16, február 13, március 13, április 10, május 15.

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.
Felelős szerkesztő: Bartha Angéla SSS; Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor; Fotók: Bencseki Mátyás, Búza Virág Barbara, Tóth 

Attila, Sári Gabriella. Tördelés, design, nyomda: Bicskei István | www.unicial.hu; Szerkesztőség címe: 1116 Bp. Fehérvári út 168-178. C. lp. 
Telefon: 877-4803; E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com; www.katolikuskarizmatikus.hu. A Megújulás előállítási költsége 250 Ft. 

Példányszám: 600 db. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését.
 Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 Köszönjük!
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Sok ismert, nagy közösség, mozgalom 
foglalkozik a családokkal az eljegyzés-
től a házasság gondozásáig: tevékeny-
ségük, és az általuk megfogalmazott 
tapasztalatok bizonyára bekerülnek 
abba az anyagba, melyet a Magyar Püs-
pöki Konferencia küld majd a szinódus 
előkészítéséhez a Vatikánba. De mi lesz 
az elváltak kérdéseivel? 
 Az Emmánuel Közösség tizenöt éve 
foglalkozik a széthullott családokkal, 
elváltakkal, külön élőkkel, azokkal, akik 
nem csak a válás fájdalmától és követ-
kezményeitől szenvednek, hanem az 
elítéltségtől, a környezetük értetlensé-
gétől is, amit sajnos a „vallásos közeg-
ben” különösen is éreznek.  Nekik szól 
az „AVE kurzus” elnevezésű, három 
hétvégéből álló lelkigyakorlat, melynek 
elemei: témafelvezető előadás szemé-
lyes tanúságtételekkel, kiscsoportos 
irányított beszélgetés, szentségimá-
dás, szentmise, nagycsoportos meg-
osztás.
 A házasságuk kudarca után az 

érintettek gyakran érzik magukat ér-
téktelennek, elutasítottnak, megbé-
lyegzettnek. Küzdenek a bűntudattal, 
a haraggal, a reményvesztettséggel. 
Összetört lelki állapotukban nehezen 
tudnak a gyermekeiknek támaszt és 
vigaszt nyújtani, pedig nekik is nagyon 
nehéz a veszteség feldolgozása. Gyak-
ran nem találják a helyüket a plébániá-
jukon, a közösségükben, mert legtöbb-
ször házas csoportba jártak. Sokszor 
érzik úgy, hogy „légüres tér” alakult ki 
körülöttük, mert a barátok nem tud-
ják, hogy viselkedjenek velük, melyi-
kük mellé álljanak, hogyan foglaljanak 
állást, ezért inkább kerülik a találko-
zást. Kevés az a pap, lelki gondozó, aki 
elegendő időt tudna arra áldozni, hogy 
újból és újból végighallgassa az elvált 
személy fájdalmas panaszait, pedig az 
ítélkezés nélküli, fi gyelmes meghallga-
tásra van az első időkben a legnagyobb 
szükségük. Akik olyan rossz lelki álla-
potban vannak, hogy még segítséget 
kérni sincs erejük, nem érzik, hogy fáj-
dalmaik között „utánuk nyúlna” az egy-
ház. Számos résztvevőnk nem tudott 
arról, hogy amíg nem élnek új, egy-
házilag nem rendezett kapcsolatban, 
addig továbbra is járulhatnak a szent-
ségekhez. Azt pedig, hogy a házasság 
érvényessége megvizsgálható, nagyon 
sokan nem hallották senkitől. 
 Az elmúlt másfél évtized során 
mintegy félezer ember fedezhette fel, 
hogy értékes személy, hogy Isten a 

Szinódus a családokról: 
mi lesz az elváltakkal?

javára tudja fordítani ezt a fájdalmas 
helyzetet, hogy a megbocsátás az 
egyetlen járható út a gyógyuláshoz és 
talpra álláshoz. A gyerekek érdekében 
megtanulnak jó kapcsolatot kiépíteni 
a volt házastársukkal, csökkennek a 
széthullott családon belül a feszültsé-
gek. Szempontokat kapnak, hogyan 
élhetik meg legjobban szülői hivatásu-
kat. Sokan itt tapasztalják meg Isten 
közelségét és gondviselő szeretetét. 
Nem csak az Istenhez, de az Egy-
házhoz való viszonyulásuk is változik. 
Itt megélik, hogy van helyük az egy-
házban, hogy nincsenek kitiltva, kire-
kesztve. Sokan térnek vissza az évek 
óta elhanyagolt vallásgyakorláshoz, a 
„hagyományból” templomba járók el-
kötelezett keresztény életet kezdenek 
élni. Csak a gyógyult, talpon álló szülő 
tud a gyermekeinek is támasza lenni, 
és őket személyes példájával segíteni a 
hitben való növekedés útján. 
 Az évek során Budapesten kívül 
kilenc településen tartottunk AVE kur-
zust elváltaknak/egyedülálló szülőknek 
a helyi megyés püspök, családreferens 
vagy iskolaigazgató hívására.
Februárban kezdődően Baján és Bu-
dapesten indul új lelkigyakorlatos hét-
végesorozat, ezekre most lehet jelent-
kezni itt: www.avelap.hu

Madocsai Bea 
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Akik olyan rossz lelki 

állapotban vannak, 

hogy még segítséget kér-

ni sincs erejük, nem érzik, 

hogy fájdalmaik között „utá-

nuk nyúlna” az egyház. 

A Karizmatikus Megújulás szolgálatait kérjük 
támogassátok imáitokkal és lehetőleg anyagilag is 

az Immanuel Életünk Krisztus Alapítványon keresztül. 
Számlaszámunk: 11703006-20060226


