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Jézus, valóságos Isten és valóságos 
ember Szent Szívvel és valóságos em-
beri szívvel egyaránt rendelkezett. Itt 
a kertben ezt az emberi szívet halljuk, 
amint barátságért, támogatásért, sze-
retetért, imáért kiált. Még ők hárman 
is, akik vele voltak a Tábor hegyén, akik 
tanúi voltak dicsőségének elaludtak és 
magára hagyták Jézust agóniájában.

Virrasszatok és imádkozzatok!
„Virrasszatok és imádkozzatok – így 
kiált fel Jézus -, hogy kísértésbe ne 
essetek! A lélek ugyan kész, de a test 
erőtlen. Így hát nem tudtatok egy órát 

gy

sem virrasztani velem?” Jézusnak ez 
a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, 
mint egy profetikus szó a Karizmati-
kus Megújulás számára. Egy óra! Egy 
Jézussal töltendő óra. Egy óra, hogy 
megerősítse a szeretet, a barátság és 
a meghittség kötelékét az Úrral. Ha 

g g

nem vagyunk hűségesek abban, hogy 
naponta legalább egy órát virrasztva 
és imádkozva töltsünk, hogyan leszünk 
valaha is képesek arra, hogy elviseljük 
azt, ami következik?
 A látogatásunk a Getszemáni kert-
ben meghívás arra, hogy bizalmas 
közelségbe kerüljünk Jézus szenvedé-
seihez. A Megújulás kezdeti napjaiban 
a túláradó dicsőítés és az öröm pilla-
nataiban éreztem, hogy Jézus közel 
jön hozzám, bizalmasan átkarol, és azt 
mondja nekem „Térdelj le és imádkozz! 
Ez az öröm nem számodra van. Azért, 
hogy mások is megismerhessék ezt az 
örömöt, neked kell megfi zetni az árat.” 
Nem volt ez durva szó, sokkal inkább 
a barátság és a meghitt bizalom jele. 
Testvéreim! Ha azt akarjuk, hogy má-
sok is megismerjék a Szentlélek kiára-
dásának örömét, térde kell borulnunk, 

egyesíteni szenvedéseinket Jézuséival, 
és hajlandónak kell lennünk megfi zetni 
az árat.

Állj készen!
„De egy nagy házban nemcsak arany- 
és ezüstedények vannak, hanem fából 
és agyagból valók is;az előbbiek tisz-
tességes, az utóbbiak pedig közönsé-
ges célokra. Aki magát az utóbbiaktól 
tisztán tartja, az tisztességes célra 
való, szent, az Úr számára hasznos, 
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minden jó dologra alkalmas edény 
lesz.” (2Tim 2, 20-21)
 A Duquesne Hétvégén, amikor Da-
vid Mangan és én azt mondtuk a ve-
zetőnknek, hogy meg szeretnénk újí-
tani a bérmálási fogadalmunkat, ezt a 
kérdést intézte hozzánk: „Készen álltok 
rá”? Az Úr még sok dolgot szeretne ten-
ni bennünk és általunk, és azt szeretné, 
hogy legyünk készen. Hogyan? Lege-
lőször is az alázat és a szív tisztasága 
által. Ha a szívünk nincs megtisztítva, 
észrevehetjük, hogy így imádkozunk: 
„Szenteltessék meg az Én nevem, jöj-
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jön el az Én országom, legyen meg az 
g j j

Én akaratom”.
j

Még árnyaltabb lehet ez 
számunkra, akik a megújulásban va-
gyunk, de amikor többet beszélünk a Mi 
saját szolgálatunkról, a Mi zenénkről, a 
Mi közösségünkről, a Mi mozgalmunk-
ról, mint az Úr Jézusról magáról, akkor 
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bajban vagyunk. Vigyáznunk kell arra, 
hogy a nevünk és a titulusaink ne vál-
janak fő gondunkká, hogy ne töltsünk 
több energiát azzal, hogy saját pozíci-
ónkat megőrizzük és saját dolgainkat 
mozdítsuk előre, mint azzal, hogy Jé-
zus nevét magasztaljuk. Szeretem ezt 
a szakaszt Izajástól: „Uram, nevedre 
és emlékezetedre vágyódott a lelkünk. 
Uram, te adsz nekünk békességet, 
mert minden tettünket te vitted végbe 
nekünk.” (Iz 26, 8, 12)
 Ferenc pápa fi gyelmeztetett a lelki 
értelemben vett világiasságra, amely 
nem csupán a klérust érinti, hanem a 
laikusokat ugyanúgy. Pünkösdkor szelí-
den korholta a tömeget, hogy az ő ne-
vét ismételgeti „Ferenc, Ferenc”, pedig 
számára mennyivel kedvesebb volna, 
ha azt hallaná „Jézus, Jézus”.
 Az alázatban és a szív tisztaságá-

ban való növekedés egy kézzelfogható 
útja, hogy birtokba vegyük Jézus vérét 
a kiengesztelődés szentségében. Mie-
lőtt kiállnék, hogy beszéljek másoknak 
az Úrról, mindig igyekszem egy jó gyó-
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nást végezni, és engedni, hogy Jézus 
vére megtisztítson engem. Olyannyi-
ra tudatában vagyok annak, hogy mi-
lyen könnyű elrontani az Ő munkáját 
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a hiúságommal és büszkeségemmel. 
Hagyd, hogy az Ő vére megtisztítson 

g g

téged, miközben magadhoz veszed Őt 
gy gy g

az Eucharisztiában. Légy készen, hogy 
hasznára légy a ház gazdájának.

Rendezd el most!
Liguori Szent Alfonz mondja, hogy még 
idő előtt el kell határoznunk, hogy el-
fogadjuk halálunk módját. „amíg élünk, 
az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úr-
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nak halunk meg. Akár élünk tehát, akár 
halunk, az Úré vagyunk”

g
(Róm 14, 8)”

Rendezd el most!
 Boldog (hamarosan Szent) II. János 
Pál papa írta „Az a hívő, aki komolyan 
elgondolkodott keresztény hivatásán, 
beleértve azt is, amit a Kinyilatkoztatás 
mond a vértanúság lehetőségéről, nem 
zárhatja azt ki saját élete horizontjá-
ról.” Ez vajon azt jelenti, hogy neked
vagy nekem mártírhalált kell halnunk? 
Nem tudom. Néhányunknak a Megúju-
lásban vérünket kell ontanunk Krisztu-
sért? Lehetséges. Akár vérünket ontjuk 
azonban, akár nem, mindannyiunknak 
arra van hívása, hogy vértanúk, tanúk 
legyünk.
 Évekkel ezelőtt egy cikket írtam 
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ezzel a címmel: „Az anyaságról és a 
vértanúságról”, amikor gyermeket vár-
tam a 40. születésnapom előtt. E vá-
randósságom alatt sok rosszindulattal 
találkoztam azok részéről, akik nem 
értékelik az emberi életet. Ma, ha vala-
ki azt választja, hogy anya legyen, azt 
is választja, hogy tanú legyen. Ma, ha 
valaki azt választja, hogy megházaso-
dik – egy férfi  és egy nő életre szólóan 
– tanúvá is válik. Ti, akik a cölibátust 
választottátok, papok, szerzetesek 
vagytok: azzal, hogy hűségesek vagy-
tok életfogadalmatokhoz, ezzel tanúk 
is vagytok egyben.
 Most kell elrendeznünk. Ma lenne 
anyám 90. születésnapja. Ő velünk élt 
élete vége fele és a karjaim közt halt 
meg. Miután elvitték a testét, letérdel-
tem a hálószobánkban, ahol kilehelte 
lelkét, és megcsókoltam a padlót. Tud-
tam, hogy Jézus Anyja ott volt. Nem 
ezt kérjük az Üdvözlégyben: „imád-
kozz érettünk (bűnösökért) most és 

Négy szó a kertből
Patti Gallagher Mansfi eld elmélkedése
a Getszemáni kertben az ICCRS 2013 novemberében Izraelben tartott Profeti-
kus Találkozója alatt arról, hogy mit érez ő, mit mond az Úr a Katolikus Kariz-
matikus Megújulásnak
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halálunk óráján”? Emlékszem, hogy
ez milyen ünnepélyes pillanat volt, és
ezt mondtam az Úrnak: „Nem tudom,

y p y p

mennyi időm maradt még hátra ezen a
világon. Lehet, hogy napok, hetek, hó-
napok, évek vagy évtizedek. Bármeny-
nyi legyen is az, mindet Érted akarom

p gy y

élni. Használj engem a Te Országod ja-
vára!”

Remegj!
„Minden föld remegjen előtte” (Zsolt 
96, 9) Itt a Getszemáni kertben, ami-
kor Jézus azt mondta „Én vagyok”, az

)

őrök a földre estek, mint a halottak. Az
egész föld remegjen előtte! A Duques-
ne Hétvégén, amikor 1967. február 18-
án beléptem a kápolnába, ahogy tér-
deltem az Oltáriszentségben jelenlevő
Jézus előtt, remegtem fensége előtt. A
mostani profetikus tanácskozás alkal-
mával is voltak pillanatok, amikor re-

megtem. Az Úr ezt mondja: „Tekinte-
tem azokon pihen, akik alázatosak és 
megtört szívűek, és akik remegve félik 
a szavam.” (Iz 66, 2) Az Úr előtt re-
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megni sokkal több egy testi válasznál; 
ez egy lelki válasz, amely elismeri az 
Ő szentségét. „Rettenetes dolog az élő 
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Isten kezébe esni!” (Zsid 10, 31)
 Mit mond ma nekünk Jézus? „Ba-
rátaim, virrasszatok és imádkozzatok! 
Álljatok készen és tisztítsátok meg 
magatokat véremben. Rendezzétek el 
most! Élve vagy halva, hozzám tar-

g

toztok. Félve tiszteljetek engem. Re-
megjetek előttem. Féljetek attól, hogy 
dicsőségemet megérintitek és tönkre-
teszitek művem szépségét. A föld felé 
tartsátok arcotokat, ahogy én tettem, 
amikor ebben a kertben térdeltem, 
és azt mondtam: „De ne úgy legyen,
ahogy én akarom, hanem ahogy te”
 Néri Szent Fülöp arra tanította kö-

vetőit, hogy így imádkozzanak: „Uram,
tartsd kezedet fejemen a mai nap, kü-
lönben ez a Júdás elárul téged.” Úgy in-
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duljunk tovább előre, hogy ne legyenek
illúzióink magunkról. Semmik vagyunk,
öntelt semmik és kevesebbek a semmi-
nél. Ha az Úr nagy irgalmában végbe-
vitt valamit általunk, imacsoportjaink,
közösségeink, szolgálatunk, publiká-
cióink által, az ICCRS-en keresztül, a
Karizmatikus Megújulás megannyi ki-
fejeződésén keresztül szerte a világon,
azért Övé és egyedül az Övé minden
dicsőség, tisztelet és áldás! Ámen!

gy

 Patti Gallagher Mansfi eld résztve-
vője volt a híres Duquesne Hétvégének 
1967-ben. Azóta vezető, író és szónok 
a Karizmatikus megújulásban, amellett 
feleség és anya.

Forrás: Good News, 230. szám,
2014. március/április

Fordította: GYN

Dr. Mary Healy 
(Szent Szív Szeminárium) 
Kedves barátaim! Ez a találkozó nem
konferencia volt, inkább egy „prófétai
konzultáció”, hogy együtt imádkozzunk
és keressük az Úr akaratát a megúju-

gy gy

lás számára, különösen most, amikor 
lassan a megújulás 50. évfordulójá-
hoz érünk. A találkozó nagyon erőtel-
jes volt. A második napon a Szentlé-
lek meglepett minket. Épp a délutáni
j pp

szekció előtt elment az áram a hotel-

ben és egész Betlehemben. A vezetők 
épp azon voltak, hogy elhalasztják a 
délutáni szekciót és mindenkit meg-
kérnek, hogy egyéni imával töltsék a 
délutánt, amikor az Úr egy prófétai szót 
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helyezett a szívemre. Arra emlékezte-
tett, ami 1967-ben a Duquesne-i hét-
végén történt, ahonnan a katolikus ka-
rizmatikus megújulás elindult. Ezalatt 
a hétvége alatt a vízvezetékek mentek 
tönkre a lelkigyakorlatos házban és 
ezzel úgy tűnt, az egész hétvégének 

lőttek. Úgyhogy mindenki elkezdett
imádkozni vízért. Az Úr megválaszolta

gy gy

imáikat és a csöveket megszerelték,
de ezen túl sokkal mélyebb jelentősé-
ge volt ennek az imameghallgatásnak:
Élő vizek áradtak, a Szentlélek jött és
g g g

öntötte azt a mennyből. Így indult a ka-
j

tolikus karizmatikus megújulás. Ez volt
a korai eső. Most már máshol vagyunk.
A tény, hogy elment az áram, prófétai
jelentőséggel bír. Visszagondolva: ami-
kor vízért imádkoztak, az Úr mennyei
j gg g

vizet adott nekik, nekünk tehát most
„elektromos” erőért (power) kell imád-
koznunk és az Úr meg fogja azt adni

(p )

az égből. Azután, hogy elmondtam ezt,
Patti Mansfi eld, aki a Duquesne hétvé-
ge egy résztvevője volt anno, felállt és
azt mondta: „Meg akarom erősíteni ezt
és még hozzá tennék valamit. Amikor 
a csövek tönkrementek, David Mangan,
egy másik ott levő diák, úgy döntött,
előre hálát ad Istennek a vízért, amit
adni fog. Az Úr most arra hív minket,
hogy várakozó hittel adjunk hálát az
erőért, a mennyei erőért a karizmatikus

Prófétai találkozó Betlehemben
Beszámolók a betlehemi ICCRS konferenciáról
Drámai módon nyilatkozott meg az Úr 2013 novemberében, Betlehemben, az 
ICCRS által szervezett prófétai konzultáción, mely nagyon mély benyomást tett 
mindazokra, akik ott voltak.
Az alábbiakban részleteket közlünk néhány résztvevő beszámolójából.
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megújulás számára, erőért az egész 
Egyház számára, hogy erővel hirdes-
sük az evangéliumot a Föld határáig, 
hogy erővel döntsük le a válaszfalakat, 
mely a keresztények között vannak”. 
Ezután egy áldott dicsőítés és imádás 
kezdődött a sötétben, énekelve, kiabál-
va és megköszönve Istennek az erőt, 
melyet adni fog nekünk. Valaki feltar-
tott egy feszületet és körbement vele 
a teremben. Mindenki meghajolt Jézus 
előtt és egy mélyebb módon ismerte el 
az Ő uralmát. Azután Oreste Pesare az 

gy y

ICCRS vezetője azt mondta: „Az Úr va-
lóban Igét adott a katolikus karizmati-
kus megújulás számára! Nincs erőtök? 
gyertek hozzám!”- És bumm, a követ-

g j

kező pillanatban felgyulladtak a fények! 
Mindenki megdöbbent, mert mindenki 
prófétainak tartotta ezt a jelenséget. 
A találkozó többi része is szép volt, a 
3. napon a prófétai közbenjárásra fó-
kuszáltunk, a keresztény egységre, és 
a Lélekben való keresztségre, a kariz-
matikus ajándékok erejére, amikor az 
elveszettek felé evangelizálunk. Utána 
csodálatos imaidő következett Lélek-
áradásért. Az utolsó nap meglátogat-
tuk Jeruzsálem szent helyeit és még 
egy óra dicsőítésre és imádásra volt 
módunk az Emeleti teremben a Sion 
hegyén, azon a helyen, ahol a Szentlé-
lek először áradt ki a gyermek Egyház-
ra. Krisztus szeretetében: Mary

Ged Farrell 
(a skót NST elnöke)
Úgy érzem, a Betlehemben töltött na-
pok nagyon fontosak lesznek a meg-
újulás és az Egyház számára az elkö-
vetkező hónapokban, években. A világ 
minden tájáról 160 résztvevő gyűlt 
össze a Szentföldön, ahol az Úrra való 

j gy

várakozásnak egy kézzel tapintható 
légköre alakult ki, egy aktív keresése 
annak, mit mond az Úr nekünk. Ez az 

g gyy

erőteljes várakozás-érzet már egy ide-
je tapasztalható volt Skóciában és más 
országokban is az összejöveteleken, és 
az Ige nagyon átütően érkezett Izaiás-
tól (9,1). „A nép, amely sötétben jár, 
nagy fényességet lát. Akik a halál or-
szágának árnyékában laknak, azoknak 
világosság támad… Úgy örülnek majd 
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színed előtt, ahogy aratáskor szoktak 
örülni… Mert terhes igáját, a vállára 
nehezedő rudat, sanyargatója botját 
összetöröd.” Az utóbbi néhány év-
ben sokan a skót katolikus egyházban 
éreztük a vállunkra nehezedő rudat a 
körülöttünk zajló szörnyű botrányok-

nak köszönhetően. Így tehát számom-
ra két üzenete volt az Úrnak. Az egyik,

gy

hogy nem feledkezett el rólunk, és az Ő
gy

szabadsága és uralma alatt várhatjuk,
hogy nagy dolgok történjenek. A má-
sodik pedig akkor jött fel bennem igen
erősen, amikor a lámpák kimentek. Az
üzenet az volt, hogy mindnyájunknak
nagyon tudatosítanunk kell, hogy az Úr 
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az, aki cselekszik, és minél hamarább
hagyjuk Őt cselekedni, annál hama-
rább fogjuk látni, hogy csodálatos dol-
gok történnek!

Ian Yardley 
(Network elnök)
Az én tapasztalatom Izraelben az volt, 
hogy az Úr erővel tudott dolgozni raj-

p

tunk keresztül. Mélyebb módon értet-
tem meg a karizmatikus megújulás 
iránti felelősségünket, hogy ki kell me-
részkednünk mélyebb vizekre, hogy 
sosem lehet kényelmesnek lenni az Úr 
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akaratának keresésében. A bűnbánat-
ra felhívó próféciát, mely arra hívott, 
hogy bűnbánatot tartsunk mind a tevé-
kenységünk miatt, mind annak hiánya 
miatt, valamint a hitünk hiánya miatt, 
nagyon jelentőségteljesnek találtam. 
Túl gyakran megállapodunk abban, 
amit már tudunk. Oly gyakran mond-
juk: Jézus, én hiszek, de nem kérdez-
zük meg magunktól, vajon mennyire is 
mély a mi hitünk? Hol tartok? Őszin-
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tén: kételkedem-e vajon? Olvassuk Is-
ten ígéreteit a Szentírásban, de sosem 
hisszük el igazán, hogy ezek az ígére-
tek nekünk szólnak! Az életünk minden 
napján ezek szerint kellene élnünk! Az 
Úr arra hívja a megújulást, az Egyházat 
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és minket is egyesével, hogy lépjünk 
ki hitben, legyünk őszinték abban a te-
kintetben, hogy mennyire is hiszünk 
valójában az Ő ígéreteiben. Ahol pedig 

gy y

hiányosságaink vannak, ott tartsunk 
bűnbánatot, imádkozzunk több hitért 
és cselekedjünk.

Ann Drozdziak
A konzultáció alatt sok-sok elhangzott 
dologból és eseményekből a követke-
zők kavarták fel a lelkemet: A váratla-
nul hosszúra nyúlt dicsőítés az emeleti 
teremben, ahol éreztem, hogy a cso-
port egy emberként emelte fel a világot 
az Úrhoz, és Mary Healy szavai arról, 
p gy g

hogy olvassuk az idők jeleit! Azt mond-
ta: az emberek visszautasítják az Is-
tentől származó világosságot, és ezért 
van, hogy élethalál harc folyik ezért a 
nemzedékért- az elvilágiasodás cuna-
mija zajlik (US püspök a püspöki szi-
nódusban). Olyan emberekké kell vál-
nunk, akik a természetfelettiben élnek 
nap, mint nap. Akik csodákra várnak. 
Az Úr erővel ruház fel minket. „Emeljé-

p p

tek fel szemeteket, és nézzétek meg a 
szántóföldeket: már megértek az ara-
tásra.” (Jn. 4,35) Uram, bízunk benned! 
Köszönjük, hogy Te is bízol bennünk!
(Forrás: Good News, 230. szám, 2014. március/

április  (Fordította: TB)

...mindnyájunknak 
nagyon tudatosítanunk 

kell, hogy az Úr az, 
aki cselekszik, és minél 
hamarább hagyjuk Őt 

cselekedni, annál 
hamarább fogjuk látni, 
hogy csodálatos dolgok 

történnek!

Sr. Bridget Dunne 
(ír NSZB elnöke)
A kegyelem különleges időszaka volt
egy kegyelemmel teli helyen. Azért vol-
tunk ott, hogy az Úrra és csak az Úrra
gy gy y

fi gyeljünk, hogy várjunk rá és nyitot-
tak legyünk mindarra, amit cselekedni
akar köztünk. Ez a hit nagy kalandja
volt. Arra lettünk meghívva, hogy a
dolgokra új módon tekintsünk, hogy
haladjunk, hogy a jövőbe új bátorság-
gal tekintsünk. Az Úr egy új időszakba

j gy j j g

visz minket, amelyben az Ő ereje köz-
g gy j

tünk sokkal inkább meg fog nyilvánul-
ni. Nem kell félnünk. Nem a múltra kell
fókuszálnunk, bármilyen jó dolgok is
történtek. Az Úr újat cselekszik: erő-

y j g

vel ruház fel a misszióra minket, hogy
elinduljunk és terjesszük a Szentlélek-
ben való megkeresztelkedés kegyel-
mét. Hogy az embereket a Jézussal
való személyes találkozáshoz segítsük.
További képzések szükségesek, amik-
nek folyamatosaknak kell lenniük. Az
ökumenére való hívás is erős volt. Az
Isten dicsőítése egy olyan ajándék,
mely megnyit minket a bölcsességre és
megkülönböztetésre. Az Úr azt kérte,

y g y g

legyünk készen, legyünk készek, hogy
új utakon induljunk a Lélek erejében,
aki megígéri, hogy velünk lesz és aján-
dékaival segít minket az előttünk álló
úton.
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Ezzel egy időben jobban ráláttunk arra, 
hogy hazánkban milyen sokakban él a 
vágy a spiritualitásra, de gyakran csak 
a New Age hamis forrásaihoz jutnak el. 
A Szentlélek vezetésével megértettük, 
hogy Isten arra hív bennünket, segít-
sük elő egy imádság háza létrejöttét, 
amely a szüntelen imának a helye lesz, 
ahonnan kiárad az áldás országunkra.

2013 decemberétől elindultak az 
imaalkalmak, melyek állandó otthon hí-
ján jelenleg a Tömő utcai kápolnában, 
illetve a szociális testvérek hűvösvölgyi 
házában vannak − minden kedden este
6-8-ig. A budapesti Imádság Háza ma-
gyar különlegessége − és Isten ezzel is 
gyógyít −, hogy különböző közösségek 
együtt, egységben szervezik ezt, és sa-
ját egyéni szolgálataikon kívül egyesült 

lelkesedéssel szánnak rá plusz energiát 
és időt. A Szentlélek vezetését erősen 
tapasztalni lehet ezeken az alkalmakon! 
 Ha akartok híreket kapni a bu-
dapesti Imádság Házáról és be akar-
tok kapcsolódni ebbe a kezdeménye-
zésbe, írjatok egy e-mailt nekünk az 
oihbp2014@gmail.com címre. 

Bartha Angéla (MKKM NSZB elnöke),
Kunszabó Zoltán (Új Jeruzsálem Közösség)

g ( ),

Marik József és Erzsi (Emmánuel Közösség),
Nyuli Gábor és Bori (Cor et Lumen Christi Közösség), 

Gábriel Zoltán (Samaria Közösség,
Sülysáp és Dávid Sátra Dicsőítés),

Fejéregyházi Tamás (Krisztus Légiója Kongregáció),
Roska Péter (Tömő utcai Plébánia),

Berkecz Franciska, Szabó Katalin és Wachtler Veronika
(Szociális Testvérek Társasága).

Imádság Háza Kecskeméten
2012. január 23-án elindult Kecske-
méten is az Imádság Háza kezdemé-
nyezés. Az Imádság Háza a világ sok
pontján jelen lévő kezdeményezés,
ahol éjjel-nappal, több felekezet rész-
vételével, szüntelenül imádják Istent
és közbenjárnak az Egyházért és a vi-
lágért.
 Jelentős előrelépés, hogy 2014.
márciusától Kecskemét belvárosának
szélén, a Jókai utcában saját helysé-
get bérelünk. Bízunk benne, hogy rö-
vid időn belül jelentősen növekedni fog
a lefedett órák száma. Minden érdek-
lődőt és látogatót szívesen várunk az
imaszobában! 
 További információ és időbeosztás
a www.khop.hu honlapon.

Az én házam az imádság háza lesz…
Az elmúlt években többünknek a szívére helyezte az Úr ezt az igét és az imádság fontosságát. 2012 
óta évente megerősített bennünket Augsburgban a MEHR imakonferenciákon, ahol kiáradt ránk a di-
csőítés és közbenjárás Lelke.

Február 19-22. között, körülbelül 22
európai országból 300 vezető vett részt
a Relay Konferencián, Málta szigetén.
 Relay: angol rövidítés, a Megbo-
csátás, Evangelizáció, Világi vezetők és
Fiatalság kezdőbetűiből tevődik össze.
Bár ez egy ökumenikus európai kariz-
matikus közösségeket összefogó há-
lózat és közösség, az idei résztvevők
90% katolikus volt. Az ICCRS már évek
óta közösen látja vendégül ezeket a Re-
lay konferenciákat, mert sok katolikus
karizmatikus csoport számára vonzó.
 A 2014-es Konferencia az „Egyház
- Quo vadis?” (Egyház-Hová mész?) cí-
met kapta, és kérdéseket vetett fel - és
válaszolt is meg, - Isten népének a jö-
vőjéről és arról, hogy milyen szerepe
van a keresztényeknek a mai társada-
lomban.

Kiemelt előadók
Három rangos előadót hívtak meg, 
hogy különböző megközelítésből be-
széljenek a témáról, személyiségük-
nek, tapasztalataiknak és hovatartozá-
suknak megfelelően.
 Sherry Weddell, a Sziennai Kata-
lin társulat (USA) vezető-helyettese az 
apostolkodás szükségességéről beszélt 

a plébániákon és a közösségekben, -
azért hogy gyümölcsözően tudjunk
evangelizálni.
 Dale Kauffman , a ’Missziós Fiata-
lok’ és a ’Királyok Gyermekei’ alapítója
inspiráló beszédet mondott arról, ho-
gyan élhetünk egy változó világban.
 Andrew Consiglio, a Máltai Cenaco-
lo Közösségből, ’a hatékony keresztény
közösségek alapelveiről’ beszélt, és az
estét egy nagyon megható imaszolgá-
latba vezette át, amelyben a résztve-
vőket arra buzdította, hogy személye-
sen válaszolják meg maguknak a „Hová
mész?” kérdést.

Kiscsoportok és szemináriumok
A reggeli plenáris ülések után a részt-
vevők szemináriumok közül választ-
hattak a „Megbocsátás”, „Vezetőség”,

Új utakat keresve
Beszámoló a Máltai Konferenciáról
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„Evangelizáció” és „Fiatalok” témák-
ban. Nem csak kiváló előadásokat 
hallhattak a témákról a tehetséges 
előadóktól, hanem több európai veze-
tő tanulságot tett a hazájában megélt 
élményeiről az adott témában.
 Délután két műhelyfoglalkozást vá-
laszthattak a résztvevők a kínálatból, 
majd szentmisére gyűlt össze mindenki.
 A Relay szeretne nem csak mély és 
hasznos tanítást adni az embereknek, 
hanem lehetőséget biztosít a kapcso-
latépítésre is, hogy a résztvevők meg-

oszthassák jó és rossz tapasztalatai-
kat, megismerhessék egymást jobban. 
Az idei konferencia helyszíne ideális 
volt erre. Málta egyik üdülőhelyén egy 
hatalmas ebédlő és sok kis büfé-asz-
tal tette lehetővé az étkezések alatti 
beszélgetéseket. A hall foteljei sosem 
voltak üresek és a hotel előtti úton le 
lehetett sétálni a tengerpartra.
 A máltai vendéglátók remek mun-
kát végeztek, hogy mindannyian ott-
hon érezzük magunkat kis szigetükön. 
A nagyon jól szervezett konferencia fé-

nyét történelmi városnézéssel emelték 
az egyik délután. A turisztikai élményt 
lelki élménnyel vegyítették, hiszen 
ezen a szigeten szállt először európai 
földre Szent Pál, amikor itt szenvedett 
hajótörést.
 Milyen remek hely ez arra, hogy 
együtt imádkozzunk és közbenjárjunk 
az Egyházunkért és Kontinensünkért!
További részletek és fotók: www.relay-network.org 

Christoff Hemberger

 Valóban, valami fantasztikus, re-
ményteljes dolog vette kezdetét, mely-
ről évek óta álmodunk. Összegyűlt 30 
fi atal egy tanítványság iskolába, hogy 
egy éven át, hat hétvégi és egy egy-
hetes kurzuson keresztül közelebb ke-
rüljön Istenhez, felfedezze, mire hívja 
őt az Úr. 

j

 Képzésünk célja, hogy olyan fi ata-
lok nevelődjenek és képződjenek, akik-
nek élő kapcsolatuk van Istennel. Akik 
úgy élik a hitüket a hétköznapokban, 
hogy mások is kedvet kapjanak Isten 
követésére. Cél, hogy aki részt vesz, a 
Szentlélek által eljusson egy mélyebb, 
személyesebb kapcsolatra Jézussal, 
ami minden szolgálatnak az alapja, és 
ezáltal kész legyen arra, hogy betöltse 
küldetését.
 A kurzussorozatot a Szent András 
Evangelizációs Iskola ifjúsági szolgála-
ta, a Bandifi  és az MKKM Ifjúsági Szol-

„Ti vagytok a reménységeim!” 
Lelkes tréning Ezzel a mondattal kezdődött a Lelkes tréning első 

hétvégéje február 14-16-án, Budapesten.

gálata közösen szervezi, név szerint: 
Néma Dominika, Oroszi Ferenc, Sidó 
Éva, Végh Zoltán és Zubay Tímea. A 
résztvevőknek át szeretnénk adni min-
dent, ami számunkra is hasznosnak bi-
zonyult, ezért ötünkön kívül sok más 
szolgálóval dolgozunk együtt, hogy a 
résztvevők minél több ember tapasz-
talataiból tanulhassanak.
 A tréning 8 kurzusból áll, és főként 
a a tanítványságban segít növekedni a 
résztvevőknek. Fontosnak tartjuk a Jé-
zus Krisztussal való személyes kapcso-
latot az imában és az igeolvasásban, a 
Lélek ajándékainak befogadását a lelki 
sérülések gyógyulására, és személyes 
elhívásra is hangsúlyt fektetünk.. Meg-
erősítjük a gyökereinket: megismer-
kedünk a katolikus egyház kincseivel, 
ugyanakkor tudatosítjuk eszközeinket 
a szellemi harcban és megtanulunk élni 
velük, hogy Isten gyermekeként hódí-

tó életformát éljünk. Szeretnénk, hogy 
a résztvevők megerősödjenek katoli-
kus és karizmatikus identitásukban és 
megtalálják helyüket az egyházban és 
a világban.
 Azonban a Lelkes tréning nem csak 
kurzusok sorozata. A képzés során 
minden résztvevőt személyesen kísér 
egy mentor, egy erre felkészült „na-
gyobb testvér”, aki segíti útját, hogy 
életre tudja váltani a tanultakat.
 A Lelkes tréning tulajdonképpen 
edzésterv a nagykorú kereszténység-
hez. Felkészülés egy kalandos utazás-
ra.
 Nagy öröm, nagy reménység szá-
munkra ez a csapat fi atal! Mindany-
nyiunk számára. Nekünk, az ifjúsági 
szolgálatnak, mert reméljük, hogy egy 
napon olyan dolgokat visznek végbe, 
amik most még meghaladnak minket. 
A közösségeknek, mert erősödnek a 
fi ataljaik. Az egyháznak, mert ilyen fi a-
talokban bízik az egyház. A generáci-
ójuk számára, mert olyan tanúk lesz-
nek közöttük, akik alkalmat adnak a 
Szentléleknek a cselekvésre. Az egész 
Megújulás számára, mert ők azok, akik 
folytatják a megújulást, továbbadják a 
Lélek tüzét, Isten üzenetét. Örüljünk 
nekik együtt, és imádkozzunk értük, 
hogy Isten elvégezze bennük a mun-
kát, megerősödjenek hitükben és bátor 
követei legyenek Urunknak.

Végh Zoltán és Néma Dominika
MKKM Ifjúsági Szolgálat
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Megalakulásuk 25 éves évfordulójára
gyűltek össze a gyárvárosi imaközössé-
gek (Jeruzsálem Közösség 7 kiscsoport-
ja) 2013. október 19-én a Gyárvárosi
Jézus Szíve templomban. Az évfordulót
hálaadó szentségimádással, szentmisé-
vel és agapéval ünnepelték meg.
 Egy kis mag, - néhány ember Bo-
tond atya körül, - a Bencések győ-
ri kápolnájában hétről-hétre együtt
imádkozott azzal a vággyal, hogy az
ezredfordulóra keresztény Magyar-
országot találjon az Úr. Ez a kis haj-

y gy

tás mára szárba szökkent. Egyik szára
a Győr-Gyárvárosi plébániára nyúlik,
ahol az imacsoportok létrejöttével vi-
rágba borult. Lakásokon, plébánián,
templomban – lelki és fi zikai szolgá-
latban virágzik immár 25 éve. 2013.

Hálaadó szentmise Győr-Gyárvárosban
Közösségeink életéből

október 19-én hálás szívű, Istennel 
találkozott, magukat a Szentlélek ve-
zetésének átadott életű emberek töl-
tötték meg a Jézus Szíve templomot. 
Dicsőítették az Urat a negyed század 
minden kegyelméért, megtapasztalá-
sáért, a sok imameghallgatásért. Győri 
Imre atya, a templom plébánosa őszin-
te, szívből jövő szeretettel szólt a meg-
jelentekhez. Beszédét a 72 tanítvány 
küldése – evangéliumi szakasz – köré 

építette. Fontos a találkozás a Mester-
rel, fontos a küldetés, a Szentlélekre
hagyatkozás, fontos a megkülönbözte-
tésben rejlő gonosz feletti hatalom, de
a legfontosabb, hogy a nevünk fel van
írva a mennyben. 
 A zenei szolgálatot Marek László
és fi atalokból álló csapata végezte. Az
ismerős gitáros dallamok alatt a szol-
gálatban megőszült fejek egymásra
mosolyogva, fi atalabbakkal együtt ör-
vendezve zengték a hálaénekeket.
 „Megöregedtünk, elfogytunk”,
mondták. Utoljára rendeztük meg ezt
az eddig 5 évente ismételt Hálaadást.
Köszönjük az Úrnak, hogy megőrzött,

g

megsegített bennünket, hogy munká-
sok lehettük aratásában! Amen!

Kovács Éva

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 
1980-ban, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen közgazdász szakon diplomázott. A kato-
nai szolgálat letöltése után 1 évvel belépett a ferences 
rendbe, ahol teológiát tanult, majd angol szakos taná-
ri diplomát szerzett. 1993-tól az Esztergomi Ferences 
Gimnáziumban tanított nyolc éven át. Ezalatt két 
osztálynak volt osztályfőnöke és prefektusa. 2001-től 
Budapestre került a rendtartomány iskoláinak refe-
renseként, és a Szent Angéla Gimnáziumban hittant 
oktatott. 2003. augusztus 1-jétől a gimnázium igaz-
gatója. 

Papjaink Bécser Róbert ferences, a Szent Angéla Gimnázium igazgatója

Elhívásod hogyan kezdődött?
Bencés diákként éreztem, hogy  Is-
ten valamilyen közösségbe hív. Akko-
riban csak 4 szerzetesrend működött 
Magyarországon. Egyetlen élő feren-
cest sem ismertem, de olvastam Szt. 
Ferencről, gimnazistaként pedig elemi 
erővel hatott rám Zeffi relli Napfi vér, 
holdnővér című fi lmje. Meghatározó él-
ményem volt még, ahogy a hívek kitörő 
örömmel köszöntöttek három ferences 
testvért Gyulafehérváron, Erdélyben 

egy püspök szentelésén. 1986-ban lép-
tem be a rendbe.
Az iskoláról, a ferences lelkiségről
A tanári karban hárman képviseljük a
ferences rendet. Szt. Ferencről írták,
„hogy egész testéből nyelvet csinált”, s
úgy hirdette az evangéliumot. A peda-
gógus is egész lényével nevel. Oktat-
ni persze lehet „lelketlenül” is. Fontos,
hogy szavak és tettek egységben le-
gyenek, ha azt akarjuk, hogy az őszin-
teségre oly érzékeny gyerekek komo-
lyan vegyenek bennünket felnőtteket,
keresztényeket.
 Egyébként nem panaszkodhatunk,
a diákjaink nagyon nyitottak. Három
ferences templom metszéspontjában
vagyunk, így ezek a plébániai közös-
ségek, a sok elkötelezett nagycsaládos
szülővel együtt jó alapot, hátteret je-
lentenek a nevelőmunkában. Ezt erősí-
tik közösségépítő programjaink, kirán-
dulásaink, lelkigyakorlataink.
Karizmatikus megújulás?
A katolikus egyház a karizmák egyhá-
za. Mindig is az volt. Egyrészt, ahogy
a gyerekeknek szoktam mondani, a
Szentháromságból a Szentlélek nélkül
csak „szent kétség” maradna, más-
részt Jézus megígérte, hogy az ige-
hirdetésünket jelek és csodák fogják
kísérni. Assisi Szent Ferenc élete tö-
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kéletes példa erre. A ferences lelkiség 
mélységesen karizmatikus. Én feren-

p g

cesként vagyok karizmatikus, ahogy 
magyarként vagyok európai. Ezek a 
dolgok egymástól elválaszthatatlanok.
Meggyőződésem, hogy ma egyházunk-
ban a legelkötelezettebb evangelizáló 
közösségek a Megújulás közösségei. 
Az újraevangelizálás korában élünk, így 
egyházunk hangsúlyosan a Szentlélek 
egyháza kell, hogy legyen.  A ferences 
közösség egyébként mindig evangeli-
zálásra nyitott közösség volt, ezért a 
történelem folyamán a Lélek hatalmas 

csodái kísérték a testvérek tevékeny-
ségét.
Ami a hazai megújulással való kapcso-
latomat illeti, Katona István atyánál
végeztem a Szentlélek szemináriumot
több rendtársammal együtt. Később az
Új Jeruzsálem Közösség evangelizációs

gy

lelkülete és a Szent András Evangelizá-
ciós Iskola megismerése segített hiva-
tásom kiteljesedésében. 
Iskolán kívül?
Igyekszem besegíteni a Margit körúti
templomban. Hatodik éve katekumen
csoportokat vezetek, gyakran hívnak

lelkigyakorlatra, vagy Fülöp kurzus-
ra. Jó látni az Úr működését, hiszen 

gy gy p

erőt, lendületet ad a hétköznapi iskolai 
munkához is. Különleges terveim nin-
csenek. Engedelmességet fogadtam, 
oda megyek, ahová elöljáróim helyez-
nek, hiszek egyfajta keresztény „carpe 
diem”-ben.
„Most van az alkalmas idő, most van itt 
az üdvösség napja” 2Kor 6,2

A Lélek gyümölcseinek gazdagságát kérjük Róbert test-
vérre és a Szent Angéla Iskola tanáraira és diákjaira!

1960-ban születtem. A hagyományos 
katolicizmusban nevelkedtem, minist-
ránsként még megtanultam a szent-
mise latin nyelvű válaszait is. A zsinat 
Magyarországra érkező gyümölcseit, 
különösen az anyanyelvű liturgiát nem-
csak én éltem át felszabadulásként: 
örök emlékként vésődött a lelkembe, 
amikor hatvan felé járó plébánosom 
sírva mutatta be papsága első magyar 
miséjét, mondván: ezért imádkozott 
egész életében!
 „Közibe” már középiskolás korom-
ban jártam, ott kifejezetten jól éreztem 
magam, bár mai szemmel nézve akko-
ri összejöveteleinket inkább a klubdél-
után kategóriájába kellene sorolnom.
 A katonaság megpróbáltatásai kö-
zepette tapasztaltam meg először, 
hogy a tilalom ellenére dacból becsem-
pészett Szentírásom mondatai meny-
nyire kézzelfoghatóvá teszik számomra 
Isten gondoskodó szeretetét. Ott tört 
fel először belőlem elemi erővel a sa-
ját szavaimmal megfogalmazott spon-
tán imádság is. Erős vágyam támadt 
az otthoni testvérekkel valami új, sok-
kal Istenbe ágyazottabb módon együtt 
lenni.
 Leszerelésem után teljesen átala-
kultak közösségi alkalmaink, és – min-

denféle minta, külső segítség híján, a
saját kárunkon tanulva – kezdtünk rá-
érezni a keresztény közösségi együttlét
alapszabályaira.
 Egyetemista éveim alatt szabad-
keresztény testvérekkel való találko-
zásokon keresztül szembesültem az-
zal, hogy meg kell térnem, sőt, tőlük
hallottam először, hogy a Szentlélek is
tartogat még némi meglepetést az éle-
temben. Voltak nehéz, vívódással teli
hónapok, amikor keményen ellenáll-
tam a testvérek „piszkálódásának”, de
1981-ben megadtam magam az Úrnak,

p

és azóta övé az életem.
 A katolikus karizmatikus megúju-
lással is a nyolcvanas évek első felében
találkoztam. Először zavart sok ext-
rémnek tűnő gyermekbetegsége, de
a Szentírás egyértelmű tudósításai az
őskeresztények életmódjáról, valamint
a közösségünkben is jó gyümölcsöket
termő karizmák megjelenése révén
Istennek újból sikerült meggyőznie: a
Szentlélek munkájára égetően szüksé-
günk van, itt a helyem, ez az én utam!
Alighanem későn érő típus vagyok,
vagy egyszerűen csak Isten különös
humora, de a Szentlélek-keresztséget
csak jóval megtérésem után, 1996-ban
éltem át egy veszprémi Szentlélek–
szemináriumon, mikor már közösségek
építésével majdnem két évtizede szol-
gáltam az Urat és azt hittem, nekem ez
már sosem adatik meg. Azóta is ebből
élek…
 Már a megtérésem körüli években
is mély meggyőződésemmé vált: Isten
arra hívott, hogy élő közösségek épí-
tését segítsem elő. Ezt igyekeztem 13
éven át a budapesti Táltos utcai Szent
Kereszt templom falai között való-
ra váltani, majd ez vitt 1993-ban egy

Veszprém megyei kis faluba, Csótra is, 
hogy plébániai munkatársként közös-
ségek szervezésével, felnövelésével 
és szolgálatba küldésével szolgáljak. 
Bár a plébánián működő életközösség 
életre hívása sajnos nem sikerült, és 
2006-ban fel kellett hagynom a világi 
lelkipásztori szolgálattal, de azok a kis-
közösségek, melyek abban a 13 évben 
születtek, ma is élnek és virágoznak. 
Az azóta született kisközösségekkel 
együtt ma öt csoport szövetsége al-
kotja a Néri Szent Fülöp Közösségcsa-
ládot, melynek megválasztott pásztora 
vagyok, tagjai pedig Bakonyszentiván 
központtal nyolc Pápa környéki faluból 
valók.
 2004 óta Adásztevelen élek és 
Pápán dolgozom levéltárosként. Kö-
zösségcsaládom pásztorolása mellett 
olyan evangelizációs szolgálatokban 
vállalok részt, ahol a sokak által „kö-
zösségmániának” titulált elhívásomnak 
megfelelően közösségek építését se-
gíthetem elő. Ezért szolgálok szeminá-
riumok közbenjáró alkalmain, gyógyító 
és szabadító összejöveteleken. Ezért 
igyekszem összefogni az egyházme-
gyénk területén élő karizmatikus kö-
zösségeket. Ezért vállaltam fel a Ma-
gyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 
statutumának megfogalmazásával 
kapcsolatos teendőket. Ezért tartom fő 
feladatomnak a Szent András Evangeli-
zációs Iskolában is különösen a Közös-
ség kurzusok adaptálását és lebonyolí-
tását.
 Az Országos Tanácsnak kb. hat éve 
vagyok aktív tagja. Vágyam és álmom 
– hiszem – Jézus vágya és álma is: a 
Szentlélekben újjászületett Egyház, 
mely közösségek közösségeként él, vi-
rágzik és hoz maradandó gyümölcsöt. 

Bemutatkozik az Országos Tanács:
Köblös Jocó
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Egyik, hogy az Úr Jézus nem ott, ha-
nem a keresztfán merült bele a Szent-
lélekbe, ott keresztelkedett meg, itt
csak jelképes prófétai tettel belemerül
a Jordán vizébe, és új Mózesként el-
kezdte kivezetni az őt követő népet az
Isten országába. Másik pontatlan-
ság, hogy csodálatos esemény, amikor 
a Mennyei Atya a Szentlélekkel felkeni
szeretett Fiát Isten országának egye-
temes, örök királyává… A felkenés azt
jelenti, hogy a Szentlélek, aki eddig
arra indította Jézust, hogy az egysze-
rű, rejtett názáreti életben élje meg a
tökéletes engedelmességet, szerete-
tet, vagyis a túlvilági Isten országá-
nak a törvényeit a Mennyei Atya iránt, 
most új tevékenységet kezd Jézusban, 
felkeni Isten országának királyává. Az 
Úr Jézus feje felett lebegő galamb a 

g y

Szentlélekkel történő felkenés jelképe. 
Ha a Szentlélek újfajta tevékenységre 
indít, akkor azt mondjuk, hogy elnyeri a 
Szentlelket, de ez nem azt jelenti, hogy 
még nem volt benne a Szentlélek. A Lé-
lek arra ihlette, indította az Úr Jézust, 

g

hogy menjen az emberek közé, élje 
közöttük Isten országát, hirdesse meg 
nekik, és kezdje el szervezni. Ehhez a 
küldetéshez karizmákat kapott az Úr 

j

Jézus felkenése alkalmával: a rendkí-
vüli ima, bölcsesség, csodatevés, sze-
retet stb. képességét, karizmáját, és az 
önmagát teljesen feláldozó szeretet ka-
rizmáját, ami majd három év alatt érik 
meg a kereszten. 
 Az Úr Jézus felkenése után negyven 

g

napra a pusztába ment imádkozni, böj-
tölni, elmélkedni a rá váró feladatról. 
A pusztában végiggondolta feladatát, 
megimádkozta, megböjtölte, és kiállta 
az emberi élettel együtt járó próbaté-
telt a sátán háromszoros kísértését. A 
negyven napos böjt befejeztével visz-

nem itt és most hatalmat kapunk: Isten
gyerekei vagyunk, és részt veszünk a
mennyország életében. Jézus Krisztus
barátkozással kezdte Isten országát
létesítő tevékenységét. Hatalma nem
volt, pénze sem, tekintélye sem volt,
mert nem dicsőséges fényben szállt le
az égből, ahogy Izrael várta. A hatalom
és a pénz a bűnbe esett világ eszkö-
zei, tőle idegenek, Isten országát meg-
rontanák. Ha fényes külsőségek között
jelenne meg, igen furcsa, kevert világ
jönne létre, mert a külsőség miatt igen
sokan tapsolnának neki, de amikor be-
szélni kezdene, az a többségnek igen
felfoghatatlan lenne, és csupán a szép
külsőségért nem rajonganának érte.
 Az Úr Jézus tizenkét tanítványt vá-

g j g

lasztott, akik Őt mesternek szólították,
y

tanítót értettek rajta. Egyszerű embe-
rek, többnyire halászok voltak. A halász
sorsa függ a szerencsétől, nem tudja
kiszámítani, hogy sikerül-e halat fogni.
Jézus és a tanítványok kapcsolata pél-
da értékű Isten országának szempont-
jából. Jézus barátkozott a fi atal embe-
rekkel. Jézus nem előadásokat tartott
nekik, hanem együtt járták az országot,
kirándultak, vendégségbe jártak, részt 
vettek a zsinagógai összejöveteleken,
ahol a Mester könnyen felszólalhatott, 
mert ez Izraelben bevett szokás volt.
Jézusnak az volt a fontos, hogy tanít-
ványaiban nagyon mély hitet ébresz-
szen maga iránt. Amikor Péter először 
megvallotta, hogy Te vagy a Messiás, Te
vagy Isten Fia, akkor Jézus Krisztus erre
a hitre építette az Egyházát. Krisztus 
megígérte híveinek, hogy majd elküldi
nekik a Szentlelket. Amikor meghalt a
kereszten, akkor élte át, fejtette ki em-
beri természetében az Ő fi úi tökéletes,

j

engedelmességét, odaadását. Ekkor 
élte át emberi természetében a Fiú, az 
Ő végtelen, tökéletes fi úi engedelmes-
ségét, szeretetét, alázatát. A Szentlélek
annyiban lett az Ő emberi természe-

g

téé, amennyiben átélte. A keresztfán 
kapcsolódott be teljesen emberi ter-
mészetével a szentháromságos szemé-
lyek isteni, túlvilági, örök táncába. Ek-
kor nyerte el a Szentlélek újjáteremtő 
szeretetét, ekkor nyerte el a Szentlélek 
egész világra kiárasztható erejét, Lel-
két. Ekkor lett az e világi Isten orszá-
gából túlvilági, tökéletes Isten országa,
legalábbis az Úr Jézus számára. 
g g

Elközelgett az Isten országa
A mennyei Atya a Jordán folyó part-
ján kente fel a Názáreti Jézust Szent-
lélekkel Isten országának a királyává. 
Ezt az eseményt az Úr megkeresz-
telkedéseként ünnepeljük, ami két 
pontatlanságot rejt magában.

szajött a pusztából, ahol vadállatok kö-
zött élt, de angyalok szolgáltak neki, 
és elkezdte előkészíteni Isten országát. 
Azt kezdte hirdetni, hogy az idő betelt, 
elközelgett az Isten országa. Véget ért 
az előkészület, a várakozás, nemsoká-
ra itt az Isten országának a korszaka. 
Ez végső korszak lesz. Ezután már 
újabb korszakot nem kell várni. Isten 
országa elközelgett. Isten országának 
különböző korszakai vannak. A terem-
tés is előkészület az Isten országára. 
Izrael története is. A megtestesülés 
már nemcsak előkészület, hanem bizo-
nyos fokig, mértékben már megvalósu-
lása is. Amikor az Úr Jézus a Mennyei 
y g g

Atya felkente Isten országának kirá-
lyává, az már teljesen Isten országa, 
de még csak Ő éli, pedig ennek az or-
y j g

szágnak az a hivatása, hogy magába 
fogadja az emberiséget. Isten országa 
elközelgett. Isten országának több ér-
telme van. Isten országa először maga 
Jézus Krisztus. A szónak ebben az ér-
telmében Isten országa már eljött, de 
még benne sem valósult meg betelje-
sedett formájában a Jordán partján, 
amint meg is hirdette: „Isten országa 
elközelgett”, de majd a világ végén fog 
kiteljesedni. Ezen a földön sohasem
fog megvalósulni látható módon, földi 
szervezetként. Isten országa elközel-
gett prófétai kijelentés, az emberiség 
legfőbb prófétája bejelenti az üdvösség 
történetének végső korszakát.
 Higgyetek az evangéliumban. Az
evangélium görög szó, jó hírt jelent,
szoktuk mondani. Az evangélium jó 
hírét többféleképpen meg lehet fogal-
mazni. Szent János evangélista többek 
között úgy fogalmazta meg: „Úgy sze-

g

rette Isten a világot, hogy egyszülött 
fi át adta oda, hogy mindaz, aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örökké él-
jen”(Jn 3 16). A jó hír az Isten Jézus-
ban megjelent szeretete. Ez a szeretet 
nem eljövendő ígéret, hanem máris 
megjelent. Hinni annyit jelent, mint ezt 
a szeretetet befogadni. Ebben a sze-
retetben kell hinni. Hinni igen gazdag 
tartalmú fogalom, sok mindent érte-
nek rajta. A krisztusi hit legmélyebb 
értelme a közöttünk megjelent Isten 
Fiát befogadni a személyünkbe, aki 
hatalmat ad, hogy Isten gyermekei le-
gyünk. Nem arról van szó, igyekszünk 
jó gyerekek lenni, és majd a jó Isten 
megjutalmaz a mennyországban, ha-
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COR ET LUMEN CHRISTI 
MISSZIÓS TÁRSULÁS MAGYARORSZÁG

   Fire & Light – Tűz és Fény
Dicsőítő Szentségimádás a Lélek erejében
Helyszín: a Krisztus Légiója Kongregáció rendhá-
za, Budapest, 1112 Kamaraerdei út 16. (az idősek 
otthona területén)
Időpontok: április 28. és május 19., este 19-21 
óráig

  Gyógyító alkalom
„Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek 
végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, 
Jézus nevében” (ApCsel 4, 30)
Nyitott gyógyító alkalmat tartunk Veszprémben a 
környékbeli közösségekkel együttműködve, aho-
va hívunk és várunk minden testi és lelki beteg-
ségben szenvedőt. Jézusnak ma is van hatalma 
gyökerében orvosolni minden bajt és betegséget. 
Isten szeretete gyógyít, Isten szava újjáteremt!
Időpont: 2014. május 24. szombat 10:00; végén 
hálaadó szentmise kb. 13:00-kor
Helyszín: Veszprém, Szent Mihály Székesegyház, 
Szentháromság tér – Vár u. sarok
További információ: azigeereje@gmail.com

SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT
Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító ösz-
szejövetelek szervezése és lebonyolítása, előadá-
sok, 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

EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült 
szentségimádás és az egymásért 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, 
Információ: www.emmanuel.hu

  Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közötti 
fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, el-
mélkedésre 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 három hétvégéből álló 
hétvégesorozatot szervez egyedülálló szülők szá-
mára Budapesten. Kiknek szól? Elvált, özvegyen 
maradt, külön élő vagy soha meg nem házasodott 
szülőknek.  A résztvevők talpra állhatnak, gyó-
gyulhatnak, ismét értékesnek érezhetik magukat, 
haladhatnak a megbocsátás útján, fölfedezhetik 
Isten közelségét, megláthatják a reményteli jö-
vőt maguk és gyermekeik számára. Az összefüg-
gő hétvégesorozat időpontja: 2014. szeptember 
20–21., október 18–19., november 15–16.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. 
Információ: tel. 06/30-454-0939, 

Programok
Email: egyedulallo@emmanuel.hu;
Internet: www.avelap.hu

ZIKKARON, A HÉT LÁNG KÖZÖSSÉG 
NYITOTT DICSŐÍTŐ IMA-ÖSSZEJÖVETELE
Időpontok: 2014. április 17. és május 15. Az al-
kalom 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 gyógyulásáért 
is kérjük az Urat.

A MEGÚJULÁS IFJÚSÁGI PROGRAMJAI
  Lelkes Napok:

2014. július 7-12., hétfő-szombat; helyszín: Vaj-
ta; téma: Egy Lélek, sok lelkialkat.

  Tini Lelkes Napok:
2014. június 30. - július 3., hétfő-csütörtök; hely-
szín: Óbuda-Testvérhegy, Szűz Mária Társasága 
Zarándokház.
A Tini Lelkes napok, a 11-15 éves korosztály tá-
bora új helyszínt kap, mely nagyobb, de legalább 
annyira kényelmes és modern mint a tavalyi, és 
legalább annyira természetközeli is, mert bár kö-
zigazgatásilag Budapesthez tartozik (és így köny-
nyen megközelíthető), mégis a Budai hegyekben 
van.

  Come to Me: 
Május 31-én a világ összes katolikus karizmati-
kus fi atalja ugyanabban az órában tart egy közös 
szentségimádást a világ sok pontján a fi atalok 
megtéréséért. A rendezvény neve: Come to Me. 
Időpontja: GMT 11:00 azaz nálunk 13:00-14:00 
óra között. Helyszín: ifjúsági közösségenként, 
vagy városonként összegyűlve.

  Lelkes csütörtök:
havonta egyszer a Ward Mária Gimnáziumban 
(Budapest, V. kerület, Molnár u. 4.) 17:30-20:30 
között:
2014. március 13.: Nagy Zsolt - Életritmusok
2014. április 10.: Újlaki Márton - Határaink
2014. május 15.: Végh Zoltán - A világban, de 
nem a világ szerint

SZENT IGNÁC LELKISÉGI ISKOLA
Kurzusaink:

   Április 11-13.: Keresztút belső gyógyító szol-
gálat, Csanak

  Május 23-25.: Mária Magdolna belső gyógyító 
szolgálat, Solt (Hoffmann Erzsi szervezi)

  Július 15-19.: Kiképzés a belső gyógyító szol-
gálatra, Csanak

  Július 22-26.: Énekek éneke, Csanak
  Szeptember 19-21.: Szabadító szolgálat, 
Csanak

  Október 23-26.: Ébredés kurzus (a Joel kur-
zus javított változata), Csanak

  November 21-23.: Krisztus Király hétvége
(csak a kiképző kurzusokon résztvett szolgálók 
számára), Csanak

  November 28-30.: Advent kurzus Csanak
Jelentkezési határidő: 2 héttel a program kez-
dete előtt.
A csanaki hétvégék hozzájárulása változatlan, 
9.700 Ft.
Honlap: http.//szentignac.ujevangelizacio.hu

A Szent András Evangelizációs Iskola terve-
zett programjai Csanakon:

  Július 28-augusztus 3: János kurzus (tanít-
ványság)

   Augusztus 22-24.: Kiképző az Új élet kurzus
tartására és a helyi team hétvégéje (erre azo-
kat várjuk, akik az iskolában szolgálnak, pon-
tosabb időbeosztás később)

SHALOM KÖZÖSSÉG
  Minden csütörtökön 19-kor a Krisztus Király 
Plébánia Kápolnája a hittantermében tartunk 
imacsoportot (Budapest, 1088 Reviczky u. 9.)

  Márciustól minden szerdán lesz brazil este 
a Loyola Caféban (Budapest, 1085 Horánszky 
u. 20.)

  Május 11-én HungaRio (magyar és brazil kul-
túra együtt egy buliban. Helyszín: VakEgér 
kocsma - Budapest, 1061 Paulay Ede u. 2.)

  Július 23-27-én Shalomos Nemzetközi Tábor 
Balatonon (ima, szentségimádás, evangelizá-
ció, koncertek, stb.)

Lelkes napok 
és Tini lelkes 
napok
Lelkes napok: 2014. július 7-12., Helyszín:
Vajta, Téma: Egy lélek, sok lelkialkat

Tini Lelkes Napok: (11-15 éves korosztály), 
2014.június 30.- július 3, Helyszín: Óbuda-Test-

p ( y),

vérhegy, Szűz Mária Társasága Zarándokház.

További információ: lelkesnapok@gmail.
com emailcímen

Szentségimádás (a fi atalok megtéréséért):
május 31.-én. A világ összes katolikus ka-
rizmatikus fi atalja egy időben tart egy közös 
szentségimádást.
A rendezvény neve: Come to Me. 
Időpontja: Magyarországon 13:00-14:00 óra 
között. 
Helyszín: ifjúsági közösségenként, vagy vá-
rosonként összegyűlve.
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Tanúságtétel A halál völgyéből megszabadítva
„Ha fölmennék az ég magasába, te 
ott vagy, ha alászállnék az alvilágba, 
jelen vagy…” (139.Zsolt)
Ezúton szeretném megosztani, hogyan
formált, alakított az Úr, és hogyan

g gy

volt és van jelen az életemben akkor 
is, ha éppen a „halál völgyében” jár-
tam. Elég zűrös családban nőttem fel
Erdély egyik falujában. Egy alkoholis-
ta, agresszív apa próbált a „jóra ver-
ni”. Kamasz lányként egyik kapcsolat-
ból a másikba menekülve kerestem a
szeretet. Érettségi után, hála az akkori
hitoktatóm kitartó munkájának, mert
nem voltam egy egyszerű eset, új éle-
tet kezdhettem távol a szülőföldemtől.
Pécsre mentem, ahol szépen fokoza-
tosan elkezdett formálgatni, szelídíte-
ni, gyógyítani az Úr (fősuli, közösség,

g

Szentlélek-szeminárium, embereken
keresztül). Pár évvel később Budapest-
re költöztem és már itt történt az eset,
amit konkrétan szeretnék elmesélni,
mert elég megrendítő. Történt ugyanis,
hogy elindultam azon a bizonyos lejtőn.
Tudjátok, amikor minden ’összejön’:
szakdolgozatom védésére készültem
(munka mellett), amikor a főnököm fel-

hívott, hogy még max. egy hónapig tud 
munkát adni. Másnap szüleim közölték 
velem, hogy nem jönnek el a diploma-
osztómra és ráadásul ugyanezen a na-
pon az akkori kedvesemmel is szakítot-
tunk. Ez így egyszerre nagyon sok(k) 
volt. Abban az évben emiatt nem is 
sikerült lediplomáznom. Nagyon kibo-
rultam, magamra hagyottnak éreztem 
magam, és ami a legrosszabb, értel-
metlennek éreztem még azt is, hogy 
felkeljek. Nem is keltem fel napokig, 
sőt hetekig. Nem voltam hajlandó sen-
kivel sem beszélni. Magamba zuhan-
tam és egyetlen vágyam volt: eltűnni a 
föld színéről. És a sötétség egyre csak 

gy gy

nőtt, míg egyszer csak elhatároztam, 
hogy teszek az ügy érdekében. Először 
a tízedik emeletről akartam kiugrani. 
Konkrétan ki is ültem az ablakba, de 
valahogy mégsem volt hozzá bátorsá-
gom. Aztán elhatároztam, hogy irány 
a Duna. És ma is elég élesen előt-
g gy y

tem van, ahogyan zokogva megyek a 
metrón, csak azt látom magam előtt, 
ahogyan beleugrok. A Ferenciek terén 
leszálltam a metróról és meglepő for-
dulat történt, ugyanis a lábaim nem a 

Duna irányába vittek, hanem a temp-
lomba, sőt, egyenesen a gyóntatószék-
be, ahol egy órás zokogás közepette
bevallottam, hogy mire készültem és,
hogy úgy érzem, az Isten is magam-
ra hagyott. Erre az atya felolvasta ne-
kem a 139-es Zsoltárt, ami azóta is a
kedvenc zsoltárom, és sokszor előve-
szem, mert ott, akkor nagyon konkré-
tan megszólított, magához ölelt, meg-
vigasztalt az Úr, és új esélyt kaptam

g g g

az Életre! Ezen a zsoltáron elmélkedve
g j y p

rájöttem arra, hogy Ő valóban ismer,
„messziről ismeri gondolatainkat”. Tud-
ja, hogy milyen családból jövünk, mik
a vágyaink, miért vesz el egy embert
az életünkből, miért vezet egy közös-
ségbe/közösségből, tud küzdelmeink-
ről/örömeinkről egyaránt. Ő pontosan

g g

tudja, hol vagyunk, és azt akarja, mi
is tudjuk. Azt akarja, merjünk szem-
benézni magunkkal és segítséget kérni
Tőle, elinni, hogy rászorulunk a meg-
váltásra, és ami talán a legfontosabb,
hagyjuk magunkat formálni, vezetni,
hogy majd nekünk is elmondhassák:
„Boldog vagy, mert hittél”!

Egy harminc éves lány

Isten kegyelméből 2014. január elején
néhány napra a testvérekkel részt vet-
tünk a MEHR konferencián. E napok Is-
tenről szóltak. Ő volt a középpontban.

p

Mi pedig dicsőítettük, imádtuk Őt. Már a
pp

köszöntésben azt mondták, azt szeret-
nék, hogy mindannyian úgy menjetek
haza, hogy Jézust még jobban megsze-
rettétek, a szívetek még nagyobb láng-
ra lobbant iránta. Én pedig engedtem

g gy g

közeledésének. Akartam újra és újra
átélni Jézus jelenlétét, megtapasztalni
szerelmének végérvényesen átformáló
erejét. Gyere Jézus, nem akarok úgy
hazamenni, ahogy idejöttem. Szerel-
medet nem csak befogadni akarom, ha-
nem őrizni, megőrizni szívemben min-
den nap. E szerelem erejében élni azt
az életet, amit Tőled kaptam ajándékba.
E szerelem erejében legyek minden nap
Isten szerinti férfi , jó férj, jó édesapa. E
szerelem erejében végezni a szolgála-
tot. E szerelem erejében dolgozni kinn
a mezőn, a szőlőben. Mert pár nap, és
véget ér e konferencia. De utána?

A MEHR konferencia itthoni hatása
„… és engeded, hogy színed előtt álljak mindörökre.” (Zsolt 41,13)

 Aztán jött az Ige, a Jn 4,23: „De
eljön az óra, és már itt is van, amikor 
az igazi imádók lélekben és igazságban 
fogják imádni az Atyát, mert az Atya 
ilyen imádókat keres magának.”
  „… imádókat keres magának.” En-
gem keres, engem akar. Én vagyok 

g

számára a legfontosabb mindenek-
előtt. Minden más ezután következik.
 Ebből az igazságból kiindulva meg-
értettem: ha engem keres, akkor hol 
van az az idő, hely, amikor és ahol meg-
talál engem, ahol én is megtalálom Őt. 

y g

Úgy jöttem haza, forradalmat akarok 
g g

az életembe. El kell kezdeni a helyre-
állítást. Megharcolni az imaidőt. Amíg 
a személyes imám területén nem lesz 
rend és következetesség, addig életem 
egyetlen területén sem lehet rend. Az-
óta rengeteg győzelmet tapasztalok 
meg. Számomra a hajnali idő a legjobb. 
4.30-kor kelek és kb. 5.00-től 7.00-ig, 
7.15 ig Vele vagyok.
 Nagy öröm, hogy hangosan dicsőít-
hetem őt. Gitárral éneklem szent nevé-

nek hatalmát és dicsőségét. Énekelve
hívom és várom a Szentlelket, enge-
dem, hogy átjárjon, erősítsen, tanít-
son, tegyen, amit akar. Hallelújah!!!!
„Az Úr Lelke van rajtam…” (Lk 4,18)

gy j

 Ha ebben sikerül kegyelméből és
az Ő dicsőségére kitartani, vágyam

gy

körbejárni az egész magyarlakta te-
rületet és mindenütt bátorítani, buz-
dítani. Építsük fel az imádás-imádság
kultúráját. Jöjj Szentlélek, segíts ne-
künk, hogy helyreállítsuk a személyes
imaidőt. Azután minden plébánián ala-
kuljanak dicsőítő-közbenjáró közössé-
gek, akik rendszeresen összejönnek,
felnéznek Istenre, és elkezdik meg-
vallani, kijelenteni Isten hatalmát, Is-
ten dicsőségét és győzelmét az életük
felett, a nehézségek felett, a fölött a
helyzet fölött, amiben épp vannak.
No, állítsuk helyre a személyes és kö-
zösségi imaidőt, ahol valóban tapasz-
talható Isten jelenléte, cselekvését pe-
dig látjuk, tapintjuk.
„…. és engeded, hogy színed előtt álljak
mindörökre.” (Zsolt 41,13)

Cs.L.
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 Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 Köszönjük!
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Vezetőképző
Az Országos Találkozó másnapján, szept. 28-án vasárnap tartjuk az idei vezetőképzőt John Pridmore segítségével, amire az 

OT tagokat, az imacsoportok és közösségek vezetőit várjuk. Helyetteseik, csoportvezetőik szintén jöhetnek.
Előzetes regisztráció szükséges. További információ a Megújulás irodáján keresztül.

XXIII. Országos Találkozó

1% a megújuló fi atalokért
Köszönjük, hogy támogatjátok a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás ifjúsági szolgálatát! 

Az elkövetkező két nyáron a Lelkes Napok és Tini Lelkes Napok kiadásainak enyhítésére kívánjuk fordítani 
a tőletek nagylelkűen felajánlott adótok 1%-át. 

Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány
gy j

Számlaszám: 11703006-20060226

2014. szeptember 27-én tartjuk 
az idei Országos Találkozót a pécsi 
Lauber Dezső Sportcsarnokban.
Mottója: „Ahol az Úr Lelke, ott a sza-

p

badság.” 2Kor 3,17
Fő előadó: John Pridmore, a gengsz-
terből lett evangelizátor Angliából.
Bátorítunk titeket, hogy hívjatok maga-
tokkal olyan embereket, akiket evan-
gelizálni szeretnétek.
A szentmise főcelebránsa: Dr. Ud-
vardy György pécsi megyéspüspök

A dicsőítés szolgálatában: a pécsi
Betánia Közösség és barátai
Szentségimádás: Rőmer Károly és
barátai
Belépőjegy idén is lesz, amit előre lehet
rendelni az mkkm.hu honlapon. Szep-
tember 8-ig 1800 Ft-ba kerül, utána
2200 Ft-ba. A helyszínen is biztosan le-
het majd jegyet venni.
Bátorítjuk a közösségeket, hogy ne
csak tagjaiknak, de az általuk meg-
hívandó vendégeknek is vegyenek je-

gyet. Támogató jegyeket örömmel fo-
gadunk. Ezeket a Megújulás irodájában 
lehet váltani (nem csak személyesen). 
Ezek a jegyek segítenek abban, hogy 
a nehezebb körülmények között élőket 
támogatni tudjuk.
Elérhetőségeink: 
posta cím: MKKM iroda 1116 Budapest, 
Fehérvári út 168-178. C lépcs. 38. 
e-mail: karizmatikusiroda@gmail.com,
mobil: 0036 30 860 2910

John Pridmore a széles vállú, ’kigyúrt’, 
borotvált fejű férfi  élete tanúságtétel 
arról, hogy Isten képes változtatni az 
emberek életén és ezt meg is teszi. Az 
alvilágtól Istenig című könyvében nyíl-
tan, őszintén beszél megtéréséről és 
múltjáról: arról, hogyan tud Isten még 
egy gengszterből is tanítványt, misz-

John Pridmore „Ha Isten képes volt olyan embert szeretni, mint én, akkor min-
denkit tud szeretni.”

szionáriust faragni, és hogyan lesz egy
alvilági fi gurából Krisztus követője, az
evangélium hiteles hirdetője.
 Szülei válásával indult az út lefelé.
Előbb kisebb, majd nagyobb lopások-
kal, elzárásokkal, bandázással. A lopás
volt az egyetlen mesterség, amit meg-
tanult. 20 éves korára már közismert
bűnöző volt Londonban. Egy idő után a
londoni West End fényűző mulatóiban
lett biztonsági őr, ahol a drog, az ital, a
nők határozták meg a mindennapjait.
Csupán az élvezeteknek élt, szórta a
pénzt, s közben egyre erőszakosabb
lett. Egyszer kis híján holtra vert egy
embert, ekkor vett fordulatot az élete
és elindult egy teljesen más irányba. A
bűnös életvitelt folytató ifjú esetében
Szent Pál igazsága érvényesült: „ami-
kor azonban elhatalmasodott a bűn,

túláradt a kegyelem”. Megtérése után 
egy ideig a New-York-i Bronxban dol-
gozott Teréz anya leányai között. Le-
mondva mindenről teljesen Istennek 
szentelte az életét, hirdeti Írország-

j

ban Jézus Krisztus Igéjét fi ataloknak 
a Szent Patrik-közösségben, amelynek 
megalapítója volt. Segít a plébániák és 
az iskolák helyreállításában és járja a 
világot, hogy lelkigyakorlatok, tanú-
ságtételek során hívja fel sokak fi gyel-
mét a hitre és arra, hogy Istennél nincs 
reménytelen eset! Világszerte milliók 
hallották már tanúságtételét, mellyel 
ma is azoknak szeretne segíteni, akik 
hozzá hasonlóan felismerték életük 
pusztító erejét. A fi lmekben, a televí-
zióban gyakran dicsőített gengszter tí-
pust, az úgynevezett „erős embert” kí-
vánja leleplezni.


