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Nézzük meg hát, mit is tett az Úr a 
2009 utáni 3 évben. Először is azon az 
őszön 300 000 ember látogatta meg 
Kis Szent Teréz ereklyéjét, amely kör-
beutazta az Egyesült Királyságot. Ez 
döbbenetes szám, különösen, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy ebben az ország-
ban 1 000 000 gyakorló katolikus van 
mindössze.
A pápai vizit a katolikus egyházat Ang-
liában és Walesben új szintre emelte.
2010-ben volt aztán a pápa látoga-
tása. Bár már írtam erről (Idők je-
lei 2011. május-június száma), fontos 
most, hogy itt is megemlékezzünk róla, 
mennyire rossz dolgok történtek az ő 
jövetele előtt. Sokan azt gondolták, a 
Szentatya látogatásának időzítése na-
gyon szerencsétlen, hiszen az Egyház 
még szédelgett a pedofi l botrányoktól. 
Ateista celebek pedig teljes hangerővel 
adtak hangot annak, hogy a polgárok 
meg fogják kísérelni a pápa letartóz-
tatását, – emiatt a kormánynak még 
törvényt is kellett módosítania. Richard 
Dawkins, a világ talán leghíresebb ate-
istája pedig a pápát „egy vigyorgó öreg 
gazember köntösben”-nek nevezte. 
Sokan csatlakoztak a gúnyolódókhoz 
és a támadásokhoz. Még a Yahoo Hírek 
is viccelődtek a pápa rovására, annyira 
biztos volt a média a nyilvánosság el-
lenérzéséről a pápával és az Egyházzal 
szemben. A pápai látogatás azonban 
meglepően nagy siker lett, több mint 
575 000 ember kívánta látni őt. A pápa 
alázata és szelídsége egyszerűen bele-
fojtotta a szót az ellenségeibe. A vizit 
után Longley of Birmingham érseke azt 
mondta: a katolikus egyház Angliában 
és Walesben új helyre került. A püs-
pöki konferencia sajtóirodája pedig azt 
mondta: ez egy új missziós időszak 
kezdete Britanniában.
A pápai út alatt Benedek pápa maga is 
mondta, hogy az Egyház Angliában és 
Európában egy új korszak küszöbén áll, 
megerősítve ezáltal, hogy egy új kor-
szak küszöbén vagyunk.

A dicsőség felhőjének 
megjelenése

Azóta azt is felfedeztem, hogy William 
Seymour és Charles Parham, akiket 
nagyjából úgy tartanak számon, mint 
a korai 20. századi pünkösdi ébredés 
atyjait, egymástól függetlenül megp-
rófétáltak egy jövőbeli ébredést. Ez 
az újraéledés 2009 körül kezdődik és 
Isten dicsőségének a felhője valamint 
nagy csodák jellemzik. Ezek a meg-
nyilvánulások nem csak egy helyen 
lesznek láthatóak, hanem világszerte. 
Ami fantasztikus, hogy ezek a dolgok 
elkezdtek megtörténni. 2011-ben a di-
csőség felhőjét százak látták s fi lmez-
ték le a kaliforniai Bethel templom fe-
lett, további keresztény találkozókon 
is egyre többen látták, sőt keresztény 
otthonokban is látható volt. Angliában 
is megjelent, 2 barátom jelen is volt és 
szemtanúja volt. Ez valami egészen je-
lentős váltást jelent az Istennek az Ő 
emberei közti jelenléte szempontjából 
a különféle Egyházakban. Ezek tehát 
történelmi jelentőségű áttörések és vi-
lágszerte sokan érzik, hogy a spirituális 
atmoszféra változik, de egyikünk sem 
volt felkészülve arra, amit Isten az azt 
követő két évben tett!

Ferenc pápa megválasztása 
– az alázat csodája

Miután Benedek pápa az Egyházban 
ugyan kisebbséget jelentő, de mégis 
botrányokat elkövető rétege miatt bűn-
bak lett és magára vette a széleskörű 
gyalázkodást és megvetést, amely az 
Egyháznak szólt, nyugdíjba vonult. Az 
alázatnak ezzel a tettével kihúzta a ta-
lajt Isten ellenségeinek lába alól. Mint 
az Ószövetség bűnbakja, ő is eltűnt a 
nyilvánosság szeme elől és magával 
vitt minden bűnt a pusztába, az ő el-
rejtett életébe. Ez a briliáns, önzetlen 
és alázatos tett megtisztította az utat 
Ferenc Pápa berobbanásának, akinek 
első tette szintén az alázat tette volt: 

meghajolt a tömeg előtt és az imáju-
kat kérte. Azonnal népszerűvé vált, 
megzavarva ezzel az Egyház ellensé-
geit, és a hívőkbe új bizalmat öntött. 
Ki hitte volna, hogy egy hónappal ké-
sőbb a Time Magazin az Év Emberének 
választja? Még Sir John Elton is, aki 
nyilvánvalóan nem egyházbarát, úgy 
jellemezte Ferenc pápát, mint az alá-
zat csodáját.

Történelmi ökumenikus 
áttörések

A történelemben voltak nagy ökumeni-
kus pillanatok, de amelyeknek mi most 
szemtanúi vagyunk, azok előzmény 
nélküliek. Ilyen esemény I. Bartolo-
maiosz konstantinápolyi pátriárka (az 
első az egyenlők közt az ortodox pátri-
árkák közt) részvétele Ferenc pápa be-
iktatásán. Ilyenre 1051 óta, amikor is 
az ortodox és a katolikus egyház olyan 
tragikusan elvált egymástól, nem volt 
példa. 1000 éve! Milyen szépek voltak 
azok a fotók, melyeken ez a két ember 
átöleli egymást! Nem csak ő, hanem 
sok evangéliumi és pünkösdi is vezető a 
világ minden tájáról nagy örömmel vet-
te tudomásul Ferenc pápa beiktatását. 
Továbbá a kopt egyház vezetője, II. 
Tawadros találkozott Ferenc pápával és 
elhatározták, hogy minden évben lesz 
egy nap, amikor a két egyház együtt 
ünnepli közös értékeit. A történelmi át-
törés nem csak az ortodox, evangéli-
umi, pünkösdista és kopt egyházakra 
vonatkozik, de az anglikánra is. Ahogy 
a GoodNews legutóbbi számában ol-
vashattuk, Canterbury érseke, Justin 
Welby meghívta a Chemin-Neuf közös-
séget, akik egy karizmatikus közösség 
ökumenikus szellemmel, hogy lakjanak 
az ő otthonában a Lambeth kastélyban. 
Jövő évben Ferenc pápa meglátogatja 
I. Kirill moszkvai pátriárkát, az orosz 

Damian Stayne: Túl a küszöbön, 
az új időkbe belépve
Ebben a cikkben egy prófécián szeretnék elidőzni, mely a Goodnews 2009. május-júnusi számában jelent meg. 
(magyarul a cikk a www.hagiosz.net webcímen elérhető) Ebben kifejeztem a hitem abban, hogy egy új időszak 
kezdetén vagyunk, amelyet az alázat, az egység és a csodákba vetett hit jellemez, s amelyet mély imaélet és az 
életünk megtisztítása támaszt alá. A cikkben az áll, hogy 2012-re egy teljesen más spirituális környezetben 
leszünk, és 2014 lesz az új éra kezdete.
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ortodox egyház fejét, ahova 150 millió 
hívő tartozik, ezzel az egész ortodoxia 
mintegy felét képviselve. Ez még soha 
nem történt meg eddig. Kirill pátriár-
ka ezt mondta nemrégiben: sosem volt 
még egyházainkban ennyi közös. Ezek 
csodás események Isten embereinek a 
történelmében az egység területén.

Nagy előrelépés a csodákba 
vetett hitben

Nem csak az egység és alázat területén 
látjuk a jelentős és csodás tevékeny-
ségét a Szentléleknek, de a csodák-
ba vetett hit növekedésében is. Maga 
Ferenc pápa is arra kért minket, hogy 
imádkozzunk csodákért. 10 éve járok 
egy vezetőknek szervezett ökumeni-
kus találkozóra. 5 évvel ezelőtt felkér-
tek engem és egy másik testvért, hogy 
osszuk meg a tapasztalatinkat az álta-
lunk megtapasztalt csodás gyógyulá-
sokról, mert abban az időben ez extrá-
nak számított. Amikor ebben az évben 
újra beszéltünk, mindenki egyetértett 
azzal az egész csoportban, hogy Is-
ten sokkal több csodás gyógyulást ad 
napjainkban. Ez a tapasztalat visszatér 
sok más keresztény téren is, egészen 
a halott-feltámasztásokig. Halott-fel-
támasztások végigkísérték az Egyház 
történelmét, azonban az utóbbi időben 
extra módon megszaporodtak. Egy 
igen elismert szolgálat, melyet Heidi 

Baker és Roland Baker csinál, az utób-
bi 5 évben 450 halott feltámadásáról 
számol be. Számomra megerősítet-
te ezt Randy Clark e-mailje, aki Bak-
erék közeli barátja, és akiről tudom, 
hogy nagyon óvatos a statisztikákkal. 
Én magam is ismerek két embert, aki 
feltámasztott halottat. Az egyháztörté-
nelemben példa nélkül való a halott-fel-
támasztások ilyen mérete.

Prófétai konzultáció 
Betlehemben - A JEL

Csodálatos volt az Új Idők ezen je-
leit látni az egyházban, de nem érez-
tem azt, hogy a katolikus karizmatikus 
megújulás ezzel együtt átlépett volna 
már a küszöbön. 10 éve őszintén vá-
gyom a jelre, hogy ez a küszöbátlépés 
megtörténjék. Úgy éreztem magam, 
mint Simeon a templomban: fi gyel-
mesen várakozva a Messiás megjele-
nésére. Aztán 2013. november 15-én 
az ICCRS prófétai konzultációt tartott 
Betlehemben, melyről Michelle Moran 
írt a legutóbbi GoodNews-ban. (magya-
rul ez is a www.hagiosz.net webcímen 
olvasható) Egy barátom, aki szintén 
ott volt, küldött egy sms-t, hogy a ve-
zetők bűnbánatot tartottak és az Úr 
adott egy próféciát a katolikus kariz-
matikus megújulás számára: „Elfogyott 
az erőtök-gyertek hozzám!” És ebben a 
pillanatban visszatért a világítás a te-

rembe, amely pár órával azelőtt ment 
el. Amikor ezt olvastam, azonnal tud-
tam, ez A JEL, amelyre vártam. Vége 
a várakozásnak, beléptünk a Jordánba, 
amely kettévált. És hogy ezt teljesen 
megerősítsük, Ferenc pápa ez év jú-
niusában egy hatalmas katolikus kariz-
matikus rendezvényen fog prédikálni 
Róma olimpiai stadionjában (épp most 
vált valóra; több mint 50000 résztevő 
volt jelen, szerk. megj.). Itt vagyunk 
hát 5 évre 2009-től, Isten kegyelméből 
kétségkívül a keresztény egyházak és 
a katolikus karizmatikus megújulás új 
időszakában. Mint Józsuénak, nekünk 
is lesznek új harcaink, de azt hiszem, 
nagy győzelmekre számíthatunk. Hi-
szek abban, hogy ahogy elkötelezzük 
magunkat az imának, az életünk meg-
tisztításának, nagyobb dolgokat fogunk 
látni, a Királyság egyre gyorsabb és 
erőteljesebb megjelenését az alázat-
ban, egységben és a csodákba vetett 
hitben, - ahogy ezt az Új Időszak el-
hozza.
„Bizony mondom nektek, hogy sok pró-
féta és király akarta látni, amit ti láttok 
és nem látta, hallani, amit ti hallotok és 
nem hallotta.” Lk 10.24.
Micsoda kiváltság Isten kiválasztottja-
ként, keresztényként élni napjainkban! 

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

Fordította: TB

Az ICCRS európai albizottsága (ESCI) 
2014. szeptember 11-14. között Mária-
besnyőn tartott konferenciát, amely-
nek témája a kiengesztelődés volt. 
Különlegességet hozott, hogy idén elő-
ször külön üléseztek Nyugat-, Észak- 
és Dél-Európa országainak küldöttei; 
és külön a Közép- és  Kelet-Európá-
ból érkezett küldöttek. A mi régiónk 

a kommunista múlt sebeire fókuszált, 
amik még ennyi idő után is hatnak. A 
konferencia legnagyobb csapatát a ma-
gyarok alkották, az erdélyi testvérek-
kel együtt tizenketten voltunk. Jöttek 
még Horvátországból, Szlovéniából, 
Csehországból, Szlovákiából, Lengyel-
országból és Lettországból. Segítők, 
megfi gyelők érkeztek Ausztriából, Hol-

landiából, valamint velünk volt Michelle 
Moran ICCRS elnök (Anglia), Christof 
Hemberger ICCRS tag (Németország), 
Johannes Fichtenbauer ENC felelős 
(Ausztria), és Dr. Peter Hocken atya, aki 
a főelőadónk volt (Anglia/Ausztria). Az 
európai albizottság két magyar tagja: 
Dr. Gorove László és Sidó Éva komoly 
szervezői tevékenységgel járult hozzá 
az eseményekhez. Sidó Éva a felemelő 
gitáros dicsőítéseket is vezette.
 Dr. Peter Hocken atya a tanításai-
ban megvilágította, hogy a kiengeszte-
lődés szolgálata milyen alapvető része 
az evangelizációnak. Szent Pál apostol 
a 2. Korintusi levélben így ír: „Ezért aki 
Krisztusban van, új teremtmény; a ré-
giek elmúltak, s íme, újak keletkeztek. 
Mindez pedig Istentől van, aki Krisztus 

ICCRS Közép- 
és Kelet-Európai Konferencia

Az erdélyi és a hazai képviselők
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által kiengesztelt minket önmagával, és 
nekünk adta a kiengesztelés szolgála-
tát. Mert Isten volt az, aki Krisztusban 
kiengesztelte magával a világot, úgy-
hogy nem számította be bűneinket, 
és ránk bízta a kiengesztelés igéjét.” 
(2Kor 5,17) Az üdvösség, a kiengesz-
telődés és az egység szorosan össze-
tartozik. A bűn megosztottságot szül: a 
bűnös emberben, a kapcsolatokban, a 
népek között. A bűn végső soron halál-
hoz vezet. Ezt győzte le Krisztus a tes-
tében, a kereszten kiömlő vére által (ld. 
Kol. 1, 19-20), így Őbenne mi is győzte-
sek vagyunk a bűn és a megosztottság 
felett.
 Az egyház arra van meghívva, hogy 
jele legyen a kereszt által helyreállított 
és meggyógyult kapcsolatoknak. (Is-
ten és ember, ember és ember között, 
népek között, stb.) Azért fájdalmas a 
keresztények megosztottsága, mert 
az evangélium üzenete, a kiengeszte-
lődés üzenete helyett az ellenkezőjéről 
tesz tanúságot: arról, hogy nem igazán 
hiszünk a kiengesztelődés valóságá-
ban. János evangéliumában, a Főpapi 
imában Jézus azért imádkozott, hogy 
követői egyek legyenek, és ezáltal ta-
núskodjanak Róla, hogy így higgyen 
a világ. (Jn 17, 21-23) A keresztények 
megosztottsága gyengíti az evangé-
liumot. A különböző felekezetek kö-
zös imádkozása viszont már kifejezi és 
megvalósítja a kiengesztelődést.
 Peter atya arról is beszélt, hogy a 
kiengesztelődés szolgálatához alapve-
tően hozzátartozik a keresztények és 
zsidók közötti kapcsolat gyógyítása. 
(Ld. Ef 2, 14-16, ill. Katekizmus 839.) A 
zsidókkal, mint választott néppel való 
ellenségeskedés ellene mond annak az 

útnak, amit Isten választott arra, hogy 
az emberiséggel kapcsolatba kerüljön; 
továbbá Jézus valódi identitását is el-
utasítja.
 Meg kell hirdetnünk a kiengesztelő-
dés evangéliumát, amihez hozzátarto-
zik a bűnbánat és a bűnök megvallása 
is. (Isten felé, valamint az emberek, 
népek, egyházak között...) Ki kell fe-
jeznünk a megbocsátást és meg kell 
erősítenünk a helyreállításra irányuló 
szándékunkat. A bűnbánat mindig lees-
di Isten irgalmát, utat készít az érkező 
Úrnak. A Szentlélek megtapasztalása 
különösen is meghívja a karizmatikus 
keresztényeket arra, hogy a kiengesz-
telődés eszközeivé legyenek. 
 Mi, keresztények azt a Jézust sze-
retnénk követni, aki teljesen azono-
sult az emberrel, így szerzett nekünk 
megváltást. Ő, aki bűntelen volt, kérte 
Keresztelő Szent Jánostól a bűnbánat 
keresztségét, sőt „bűnné lett értünk”, 
ahogy Szent Pál teológiája leírja ezt a 
misztériumot. (2Kor 5,21) Ez egy konk-
rét néppel való azonosulás által történt, 
annak múltjával, hivatásával, értékei-
vel és bűneivel együtt („Jézus, Dávid 
fi a”). Nekünk is meghívásunk van arra, 
hogy azonosuljunk saját népünkkel, 
egyházunkkal, annak dicsőséges és 
szégyenteli múltjával, sőt bűneivel. Így 
tudunk népünkért, egyházunkért köz-
benjárni, Isten elé állni: „Mi és atyáink 
vétkeztünk az Úr, a mi Istenünk ellen!” 
(Jer 3,25) Ez az azonosulás feltételezi, 
hogy érett emberként elfogadom az Is-
tentől kapott identitásomat - mint egy 
nemzet, egyház, közösség tagja. 
 A konferencia alatt számos tanú-
ságtétel bátorított minket, hogy érde-
mes vállalni a kiengesztelődés szolgá-

latát, mint életstílust. Egy szlovák atya 
például, aki cigányok között dolgozik, 
miután szertartás keretében megmos-
ta cigány testvérei lábát, nagy áttörést 
tapasztalt a velük való kapcsolatban. 
Megosztotta velünk azt az élményét 
is, amikor egy kiengesztelődési alkal-
mon egy protestáns testvér térden 
állva kért bocsánatot a katolikusoktól, 
az ellenük elkövetett múltbeli bűnöket 
konkrétan megnevezve.
 Johannes Fichtenbauer, bécsi fődi-
akónus a katolikus karizmatikus meg-
újulás prófétai szerepére hívta fel a fi -
gyelmünket, melyet az egyház egésze 
felé kell képviselnünk. A hívők egysége, 
összegyűjtése az Úr fő céljai közé tar-
tozik, amelynek eszkatológikus dimen-
ziói vannak: előkészíti az Úr második 
eljövetelét.
 Michelle Moran beszámolt munká-
járól, melyet az ICCRS vatikáni irodájá-
ban, valamint szerte a világban végez. 
Elmondta, hogy milyen nagy a jelentő-
sége annak, hogy Ferenc pápa rend-
kívül pozitív módon viszonyul a kariz-
matikus megújuláshoz. 
 Az egykori „Keleti blokk” országai-
ból érkezvén, ezen a konferencián első-
sorban közös múltunk, a kommunista 
korszak feldolgozásával foglalkoztunk. 
Megneveztük a negatívumokat, követ-
kezményeket, amelyek máig hatással 
vannak ránk, családjainkra, közössé-
geinkre. Kiscsoportos megosztások 
után szentségimádás keretében együtt 
vittük Isten elé magunkat és népünket. 
Ellene mondtunk mindannak, ami nem 
Istentől való, hogy nemzeteink meg-
tapasztalhassák azt a szabadságot, ál-
dást, amit Isten nekünk szeretne adni. 

Bartha Angéla és Sári Gabriella

János atya, hogyan kerültél kapcsolatba Jézussal?
Katolikus családból származom, mindig 
is jártam szentmisére, és volt bennem 
törekvés az Úrral való mély kapcsolat-
ra. Hetedikes-nyolcadikos koromban 
gondoltam úgy először, hogy pap le-
szek. Gimnáziumban egy ideig komoly 
lelki életet éltem, aztán más dolgok 
kezdtek foglalkoztatni. 
A New Age hulláma téged is elért. Hogyan keveredtél 
bele, és mi az, ami megállított?

Taekwondóztam. Ezen keresztül el-
kezdett érdekelni az egészséges élet-
mód, a sport, azután a természetgyó-
gyászat, az agykontroll és a New Age 
különböző irányzatai. Az egészég, a 
teljesítmény vonzott, a tökéletességre 
törekvés. Lényegében én magam ke-
rültem a középpontba. 
Hogyan tértél meg teljes szívvel?
Egy nagyon sötét és negatív tapaszta-

Papjaink
Csóka János OSPPE
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lat hozott fordulatot. Ha nem is meg-
szállottság volt, de egy nagyon erős 
ördögi behatás, ami nagy lelki szen-
vedéssel járt. Éreztem, hogy itt nem 
pszichológiai természetű dologról van 
szó, ez azon túl van. Azt világosan tud-
tam, hogy ebből semmi és senki nem 
tud kihozni, egyedül Isten. Elkezdődött 
egy másfél éves Isten-keresés, hogy 
hogyan tudnék hozzá közeledni. Így ju-
tottam el egy Szentlélek-szeminárium-
ra. Ott volt egy komoly lelki gyógyulás, 
elindult egy változás bennem. 
A Karizmatikus Megújulás egyik Országos Találkozó-
ja jelentős fordulatot hozott az életedben. Kérlek, oszd 
meg ennek tapasztalatát!
’93. őszén, a II. Karizmatikus Találko-
zón tapasztaltam meg Jézus Krisztust 
valóságosan először az életemben. 
Amikor a délutáni szentségimádáson 
közvetlen mellettem hozták el az Oltá-
riszentséget, egyszer csak rám szakadt 
az Úr jelenléte, az a tapasztalat, hogy 
teljesen valóságosan itt van Jézus és 
szeret engem. Végigsírtam a szentség-
imádást a megindultságtól. Eufórikus 
örömmel mentem haza, és ez csak fo-
kozódott a következő napokban. Hatal-
mas változás volt, olyan, mint amikor 
valaki a sötét pincébe zártság állapotá-
ból — ahova néha-néha jön be egy kis 
fény, amikor rányitják az ajtót — egy-
szer csak ott találja magát a felhőkar-
coló tetején, és tűz rá a nap. Három 
hónapig teljesen az Úr jelenlétében él-

tem. Vagy boldog voltam, vagy nagyon 
boldog. 
Igazából akkor, és azóta is úgy érzem: 
a Lélek-keresztségemben és az azt kö-
vető időszakban az Úr megmutatta, 
beleégette a zsigereimbe, hogy mi-
lyen lesz majd szentnek lenni, milyen 
leszek, amikor majd Ő szentté tesz; 
és ezt ne csak fejben vagy könyvek-
ből tudjam, hanem a zsigereimben ott 
legyen. Most már húsz év távlatából is 
azt látom, hogy ez tényleg erről szólt, 
és efelé vezet az Úr, hogy egyszer újra 
ott legyek, ahol akkor voltam. A miatt 
a három hónap miatt tudom, hogy mi 
felé tartok. Sokat segít ez abban is, 
hogy megkülönböztessem, mi az, ami 
ettől el akar téríteni, melyek azok az 
érzések, lelki-szellemi impulzusok, be-
hatások, amik nem kompatibilisek az-
zal a ’93-as Isten-tapasztalattal. Fon-
tosnak tartom még ezzel kapcsolatban, 
hogy addigra már megszületett ben-
nem a teljes önátadás szándéka, eb-
ben a lelkületben próbáltam élni. Azt 
megtapasztaltam, hogy az Úr nélkül 
nagyon rossz, ezért eldöntöttem, hogy 
bármikor, bármit akar az Úr, akkor azt 
úgy fogom csinálni. Így mentem arra a 
bizonyos találkozóra is. 
Ezután a mély megtapasztalás után elvezetett az Úr a 
papi, majd a szerzetesi hivatáshoz. Pálos életedbe ho-
zott-e valami lényegeset a Karizmatikus Megújulás?
Talán a szemlélődés adományát, hogy 
az Úr jelenlétében lenni és élni. Később 

rájöttem, hogy ez tulajdonképpen tel-
jesen pálos dolog! Ott az Úrral való első 
találkozásban is azt a kegyelmet öntöt-
te belém az Úr: Vele lenni, az Ő jelen-
létében élni, minden percet megosztani 
Vele, és vele járni az élet útját. Mi ez, 
ha nem pálos hivatás?! Persze, erre 
már pálos szerzetesként jöttem rá…
Mit üzennél legfőképpen a Karizmatikus Megújulás 
tagjainak?
Azt, hogy ne féljenek akkor, amikor 
ezeknek a nagy Istenélményeknek, 
megtapasztalásoknak az időszaka el-
múlik, és ne is ragaszkodjanak ezek-
hez, ne akarják ezeket visszahozni 
vagy mesterségesen fenntartani. Az 
úgysem az lenne. Az Úr tudja, mikor, 
milyen kegyelemre van szükségünk, 
mikor ad nekünk érzékelhető, meg-
tapasztalható Istenélményeket vagy 
próféciákat, gyógyulásokat. Ezeknek 
megvan az ideje, de meg van annak is 
az ideje, amikor ezeket megvonja tő-
lünk. Szeretetből, értünk engedi meg 
az Úr, és éppen ezekben a sötétebb, 
lelki szárazságban megélt időszakok-
ban von közelebb magához bennünket. 
Ahogy a választott népnek a pusztában 
az ígéret földje felé, nekünk is mindig 
tovább kell haladni. Mindig az a jó, ami 
van, vagy ami éppen nincsen. Mindig 
azt fogadjuk el, ami van, és egyedül Jé-
zus Krisztushoz ragaszkodjunk. 

Arra kértek, hogy írjak egy bemutat-
kozó anyagot magamról. Elöljáróban 
annyit, hogy ez – mármint, hogy 
magamról írjak – igen távol áll tőlem, 
ezért előre is elnézést kérek, ha nem 
tudom megfelelőken átadni mind-
azt, amin az Úr az elmúlt 39 évben 
keresztülvezetett. 
 Szüleim révén (Marik József – Jóska 
+ Erzsi) mondhatni, hogy belenőttem 
a katolikus karizmatikus megújulásba, 
de ezt ennyivel itt elintézni nem len-
ne helyénvaló. Kora gyermekkoromban 
még Békásmegyeren a mi lakásunkba 
jött össze a „keddi közi” először nagy-
bátyám Marik Tamás vezetésével, majd 
amikor ő a bolygó másik felére költö-
zött, szüleim vették át az imacsoport 
vezetését.  Ebben az időszakban még 
nem okozott mély szellemi élményt a 
közösség, ezt az is jól szemlélteti, hogy 
néhány alkalmat a kanapé alatt alud-
va töltöttem, de biztos vagyok benne, 

hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ké-
sőbb ne idegenkedjek a karizmatikus 
megújulástól. Visszatekintve sokat ta-
nulhattam ezekből az alkalmakból. Itt 
gyakorlatilag minden megtörtént, ami 
egy formálódó imacsoporttal megtör-
ténhet. 
 Szokták mondani, hogy minden 
ember, legalábbis a legtöbb, kamasz 
korában elhagyja a hitet, hogy aztán 
felnőtt fejjel újra megtalálja az Urat. 
Valószínűleg ehhez én túl gyenge let-
tem volna, így én nem hagytam el a 
hitet, hanem az Úr mindig adott vala-
mit-valakiket, amin-akiken keresztül 
tudott vezetni engem. Aztán eljött az 
1991-es év, amikor a Francia Emma-
nuel Közösség Magyarországra „érke-
zett”. Csak a rend kedvéért: még min-
dig csak 16 éves koromnál tartunk. 
Szüleim lettek a magyarországi fele-
lősök. Azt hiszem, az elkövetkezendő 
10 év volt az, amikor egy formálódó 

Bemutatkozik 
az Országos Tanács:

Marik Gergő
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közösség minden ügyes bajos dolgát 
„testközelből” élhettem meg. Nem biz-
tos, hogy ez mindig pozitív volt, de az 
Úr tudta mi mért van /volt /lesz. 
 Az 1993-94-es tanévet Gamingban 
tölthettem. Ez az Ohio állambeli Feren-
ces Egyetem kihelyezett tagozata, akit 
ez részletesebben érdekel, itt meg-
nézheti: http://www.lciaustria.org/. Ezt 
az évet ajándékba kaptam több szem-
pontból is. Először is itt a napirend ré-
sze volt a mindennapi szentmise és a 
mindennapi szentségimádás, ami néha 
azóta is nagyon hiányzik. A szentség-
imádás volt az az alkalom, ami nem volt 
kötelező, – és ezekre a szentségimádá-
sokra járt még majdnem minden este 
egy kedves lengyel lány is. Ez a kedves 
lengyel lány most a feleségem és há-
rom gyermekünk édesanyja.  1998-ban 
ígértünk örök hűséget egymásnak, és 
ez volt az az év is, amikor hivatalosan 
is beléptünk az Emmánuel Közösség-
be.  Nagyon fontos volt számomra, 
hogy ezt a lépést együtt tegyük meg, 
és mind az ima, mind a közösségi élet-
ben együtt tudjunk növekedni.  

 Megszületett három gyermekünk 
(Viktória 2000, Miklós 2002 és Márta 
2005), és az Úr folyamatosan vezetett 
bennünket mind a munkában, mind a 
hitéletben, amit nem mindig volt köny-
nyű éberen tartani a fáradság miatt. 
Emlékszem, egyszer (kb. 6 év után) fel-
ébredtünk az egyik reggel és örömteli 
arccal mondtuk egymásnak: „Ma egyik 
gyermekünk se ébredt fel éjszaka!”. 
 Az Úr tovább vezetett bennünket 
és két évvel ezelőtt elérkezettnek lát-
ta az időt, hogy megkérjenek minket, 
hogy legyünk az Emmánuel Közösség 
magyarországi felelősei. Azt hiszem, 
ennyi időnek el kellett telnie ahhoz, 
hogy „igent” mondjuk.  Személy sze-
rint nagyon szeretem a „felelős” szót és 
nem a „vezetőt”. Azt gondoljuk, hogy a 
Vezetőnek mindig a Szentléleknek kell 
lennie, mi csak a felelősséget visszük 
pár évig. Fő célunk, hogy ne akadályoz-
zuk a Szentlélek működését a közös-
ségben. 
 Amikor megkértek, írjak magamról, 
sokat gondolkoztam, hogy az életutam 
milyen példával / tanúsággal szolgálhat 

mások számára. Azt hiszem, talán ket-
tő is van. Az ember még akkor is lehet 
„normális”, ha a családi kirándulások 
helyett karizmatikus találkozókra és 
lelkigyakorlatokra járt a szüleivel. Per-
sze az is biztos, hogy ez sok mindenre 
megtanított. Többek között arra, hogy 
az életben mi a fontos és mi a kevésbé 
fontos. Itt az alakalom, hogy nyilváno-
san is köszönetet mondjak a szüleim-
nek azért, hogy megajándékoztak a hit 
és a kitartás ajándékával. Sok mindent 
tanultam tőlük, többek közt azt is, ha 
az ember igazán odaszánja magát az 
Isten szolgálatára, akkor nem kell na-
gyon azon gondolkodni, hogy mit csi-
náljon a szabad idejében. Köszi!
 Zárásként mindenkit csak biztatni 
tudok, hogy minél kevésbé akadályoz-
zuk a Szentlélek működését. És ha va-
laki bizonytalan abban, mit súg a Lé-
lek, kérdezze meg a testvérét, mert ha 
a Lélek súgta, akkor neki is ugyanazt 
súgta!

Ajakon születtem a szülői házban. Gye-
rekkoromtól keresztény környezetben 
nőttem fel, szívtam magamba a vallá-
sos tanításokat. Ez az alap mind a mani 
napig jelen van az életemben, segít 
utamon. Úgy érezem a kereszténység 
eszméjét tőlem telhetően igyekeztem 
átadni mindhárom gyermekem és négy 
unokám számára. Valamint e magva-
kat próbálom elvetni az életem során 
velem kapcsolatba kerülő emberek szí-
vébe is. 

 2002-ben találkoztam először ka-
rizmatikus emberekkel és vettem részt 
Szentlélek-szemináriumon. Azáltal, 
hogy megkaptam a Lélek adományát 
és megéreztem a Szentlélek hathatós 
működését, életemben egy óriási for-
dulat következett be. Úgy éreztem, és 
ez ma sem változott, hogy minden em-
bernek szüksége lenne a lélekkereszt-
ségre, mely vezetné őt és vonzaná a 
karizmatikus közösségbe, ezáltal el 
tudná fogadni a Szentlélek működését, 
vezetését, megérezné Jézus szerete-
tét.  
 Ettől kezdve nagy szükségét erez-
tem annak, hogy minden évben szer-
vezzem a Szentlélek-szemináriumot 
Keresztes László és Lázár István atyák 
vezetésével. A Szentlélek kegyelme ál-
tal nagy megtérések történtek, min-
denki részesült sok-sok kegyelemben. 
Közösségbe tartozunk, segítjük egy-
mást, a Szentlélek vezet minket. Hosz-
szú évek óta részt veszünk az Országos 
Karizmatikus Találkozókon, ami meg-
erősít hitünkben. 
 Több mint öt éve Gégény Béla aján-
lásával Barta Angéla felkérésére kerül-
tem az Országos Tanácsba, ami szemé-

lyes lelki megerősítésem mellett fontos 
a Szabolcs-Szatmár megye közösségei 
részére is. Ezért rendszeresen ott va-
gyok, fontosnak érzem, hogy az ott 
kapott tudást másokkal megosszam, 
nekik átadjam. 
 A kisvárdai állandó szolgálat mel-
lett, amit életem célkitűzésének tar-
tok, vagyis szívvel-lélekkel Istent és az 
embereket szolgálni, több mint öt éve a 
Szent Lázár Kórházi és Katonai Lovag-
rend lovagja, illetve dámája vagyok. 
 Kereskedelemben dolgozom, és 
sok emberrel találkozom, így több le-
hetőségem nyílik arra, hogy beszéljek 
a Szentlélekről, Jézus szeretetéről, se-
gítő kezet nyújtsak a hozzám fordulók-
nak és a rászorulóknak. 
 Tudom, hogy Krisztus számít rám, 
hogy a Szentlélek vezet. Tanulságtéte-
lekkel igyekszem megtanítani az em-
bereknek, hogy mi a küldetésünk a vi-
lágban és ajtót nyitni a Szentléleknek, 
hogy Ő vezessen az életben.  
 Áldom és dicsőítem az Urat! 
Hála és dicsőség Néked mindenért 
Istenem!

Bemutatkozik az Országos Tanács: 

Kiss Lászlóné Irma
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Egy csodálatos és egyszerre hihe-
tetlen eset történt velem a Lelkes 
Napokon!

Zsófi  vagyok, 17 éves és 2012-ben tör-
tént, hogy elestem egy lépcsőn és azóta 
folyamatosan fájt a jobb térdem. Azóta 
jártunk orvosról orvosra. Csodamű-
szeres felvételeket és kezeléseket vet-
tük igénybe, de sajnos nem mutattak 
sok mindent és nem is segítettek. Az 
orvosok nem tudtak vele mit csinálni. 
Ennek a hatására már több ismerősöm 
is elkezdett imádkozni értem. És egy-
szer csak az egyik ismerősöm mesélt a 
Lelkes Napokról és hívott is már tavaly, 
de sajnos nem tudtam akkor elmenni. 
De ami késik, az nem múlik. Így idén 
szerencsére el tudtam menni a Lelkes 
Napokra. Itt egy olyan dolgot kaptam 
Istentől, amit nem sokan tapasztalhat-
nak. Az egyik közbenjáró imádságnál 
álltam, és egyszer csak elkezdet me-
legség lenni a lábamban, de nem úgy, 
hogy meleged van, hanem belülről kez-
dett melegedni az egész jobb lábam. Ez 
után Ő azt üzente nekem, hogy meg-
gyógyította a térdemet. Először nem 
akartam hinni a fülemnek, majd utána 
meg elkezdem ugrálni és tényleg nem 
fájt. Olyan végtelenül boldog voltam! 
Meggyógyult a térdem! Azóta csak az 
van bennem, hogy Isten nagyon-na-
gyon szeret. Kimondhatom, hogy igenis 
vannak még ma is csodák, hiszen velem 
is egy csodát művelt Ő, a Hatalmas!

Antal Zsófi a

Idén először nem kellett új helyszínt 
keresnünk, hanem a messze ideális 
vajtai Zichy kastélyba mentünk vissza. 
A tavalyi létszám a másfélszeresére, 
180-ra nőtt.
 A témánk az „Egy Lélek, sok lelkial-
kat” egyaránt érintett újakat és „vete-
ránokat”. Az alapötletet egy Sapientián 
oktatott tantárgy (Papp Miklós: Morál-
teológia) egy tekintélyesebb fejezete 
adta, ezt dolgoztuk ki fi atalos, kérüg-
matikus, szentlelkes, tábori formában.
 Idén még erősebb imatámogatást 
kaptunk, mint tavaly. Ennek áldása na-
gyon sok területen megmutatkozott. 
A négyfős teamünk a sok új segítő-
vel nagyszerű és áldozatkész csapatot 
alkotott, nagy egységet éltünk meg. 
Rengeteg ismeretszava hangzott el, a 
dicsőítések megnyitották felettünk a 
Mennyet. Igényes tanításaink egyaránt 
találtak friss és régi résztvevőknek, mi-
közben négy olyan fi atal előadó is be-
vetésre került, akik korábban nem tar-
tottak tanítást Lelkes Napokon.
 A nagy létszám ellenére a tábor Lel-
kes napos atmoszférájú és személyes 
maradt. Szinte mindenki, az először 
táborozók is, tapasztalták a Szentlélek 
szabadító erejét, hitük megújulásáról 
és Istennel való személyes találkozá-
sukról számoltak be, átadták életüket 
az Úrnak és nagyon sokan elkötele-
ződtek a házasság előtti tisztaság mel-
lett. Jó néhányan megkapták a nyelvek 
ajándékát, illetve az ismeretszavát.
 Isten sokaknak gyógyította a lelkét, 
de volt, akinek a testét is. Sok szoron-
gás, félelem, gátlásosság és függőség 
gyógyult meg. Volt, akinek a klausztro-
fóbiája, volt, akinek a migrénje múlt el, 
másnak a számítógép-függősége vagy 
a fülgyulladása.
 Fizikai gyógyulásnak is tanúi vol-
tunk. Egy 17 éves lánynak porclágyu-
lásból és egy balesetből kifolyólag 
olyan térdsérülése volt, ami rendsze-
res fájdalommal járt. Közbenjáró ima 
során nagy melegséget érzett a térde 
helyén, és Isten teljesen meggyógyí-
totta a térdét, a tábor végén könnyek-
kel küszködve tett erről tanúságot.
 Végh Zoltán
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Tini Lelkes Napok

Az idén másodszor rendeztük meg a 
Tini Lelkes Napok tábort 11-15 éves 
fi ataloknak. A témánk a Szabadság, 
Öröm, Szeretet (röviden SzÖSz) volt. 
Ezeket a fogalmakat rendkívül fontos 
ebben az életkorban Isten szerinti mó-
don megfogni. A tábor folyamán sok 
dologban éreztük, hogy Istennek fon-
tos ez a korosztály. Itt is szinte hasonló 
ütemű létszámnövekedés történt, mint 
a Lelkes Napokon, majdnem másfélszer 
annyi résztvevőnk volt, mint tavaly. Ér-
dekes módon a táborozók kétharmada 
fi ú volt, pedig keresztény táborokban 
ritkán sikerül fi útöbbséget elérni. Hála 
Istennek, a tavalyihoz hasonló számú 
segítők nagy kegyelmet, kitartást és 
türelmet kaptak a szolgálatukhoz. A tá-
bor igazi lényege az, hogy a résztvevők 
találkozzanak Istennel, és az ő szint-
jükön tegyenek egy vagy több lépést 
Isten felé. Az egyik este imádkoztunk 
a résztvevőkért és hívtuk a Szentlelket. 
Szinte minden fi atal úgy érezte, hogy 
erősen megérintette őt a Szentlélek, 
sokan megrendültek a találkozás hatá-
sára, néhányan a korábban oly eleve-
nek közül, szinte el sem akarták hagyni 
az oltáriszentség jelenlétét. A könnyek 
megmutatták a kegyelmi érintések 
mélységét. A négy nap folyamán több-
ször is kifejezhették, és ki is fejezték, 
hogy készek közelebb kerülni Istenhez. 
A visszajelzések alapján nagyon élvez-
ték a tábort, hazatérés után még online 
csoportot is létrehoztak, hogy kapcso-
latban tudjanak maradni egymással és 
velünk. Isten áldását és védelmét sok-
féleképpen tapasztaltuk, ami minden-
képp egy biztatás a számunkra, hogy 
jövőre is legyen Tini Lelkes Napok tá-
bor.

Végh Zoltán

Ifj úsági életünk
Egy Lélek, sok kegyelem
A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, hogy vajon Isten adhat-e 
ennél többet és jobbat jövőre. És a válasz rendre határozottan: Igen! Isten az 
idén is felülmúlta a várakozásainkat.
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Flach Feri és barátai

Közösségünk megalakulása szorosan 
kötődik a 2002-ben elindított dicsőítő 
szolgálathoz, hiszen a megtapasztalt 
kegyelmek, közös élmények formálták 
eggyé szíveinket. Mind a mai napig kö-
zösségi életünk legfőbb alappillére az 
Isten imádása és dicsérete.
 Megtiszteltetés, hogy az idei Or-
szágos Találkozón szolgálhatunk test-
véreinkkel, akik nem profi  énekesek és 
zenészek, de szívük az Úré és a többi 
már az Úr kegyelme. Nagyon vártuk 
már, hogy több ezer testvérrel együtt 
tudjunk hálát mondani a mennyei Atya 
gondviselő szeretetéért és kikiáltani a 
világnak, hogy Jézus ma is él. 
 A hangszerek megszólaltatásában 

segítségünkre van néhány barátunk 
is, akikkel már korábban többször volt 
lehetőségünk szeretetegységben szol-
gálni. Köszönjük, hogy nyitott és gyer-
meki szívvel érkeztetek Pécsre, és 
ezáltal is nagyobb egységben tudunk 
megnyílni a Szentlélek jelenlétében.

 Flach Feri

Rőmer Károly és Márton Gábor

Az 1980-as évek óta írunk dalokat, 
amelyek az imádságban töltött óráink 
nyomán születnek. Ezek abban a ta-
pasztalatban gyökereznek, hogy az 
énekkel történő dicsőítés és imádás 
a lelkünket Isten közelébe helyezi és 
megerősíti. Az évek folyamán, sok-

Azért választottuk a „Búzaszem” ne-
vet, mert ahogy a János evangélium 
12;24-ben tanít bennünket Jézus: „Bi-
zony, bizony, mondom nektek: ha a bú-
zaszem nem hull a földbe, és nem hal 
el, egymaga marad, de ha elhal, sok 
termést hoz.” Ilyen, sok termést hozó 
búzaszemek szeretnénk lenni! Hisz-
szük, tudjuk és érezzük, hogy tovább 
kell adnunk az Örömhírt, és tanúságot 
kell tennünk mindarról a sok kegyelem-
ről, amit Istentől kapunk!
 Estéinket közös szentségimádás-
sal kezdjük. Ezt követi a „házi feladat” 

Az Országos Találkozó zenészei
Az idei Találkozón a zenei szolgálatban két csapat is részt vesz: Flach Feri és 
barátai ill. Rőmer Károly és barátai. Alább az ő bemutatkozásukat olvashat-
játok. 

féle módon és formációban, mindig 
más-más barátainkkal énekeltünk és 
zenéltünk Istennek – külön-külön és 
együtt is – kis és nagy közösségi al-
kalmakon, szentmiséken, szentség-
imádásokon, közbenjáró imádságokon, 
lelki napokon, nagyobb rendezvénye-
ken, találkozókon a templomokban és 
sportcsarnokokban. Több mint 200 km 
távolságban élünk egymástól, de min-
dig ünnep számunkra, ha együtt tudjuk 
dicsőíteni Istent. Nagy öröm számunk-
ra, hogy felnőtt lányaink is segítenek 
a zenei szolgálatokban: Rőmer Viola, 
Filoména, Regina és Márton Margitta, 
Mirjám. Az utóbbi években Csaba Pál 
(basszus gitár, gitár), Harsányi Berta-
lan (zongora), Haller László (dob), Sá-
vay László (oboa) csatlakozott hozzánk 
a nagyobb zenekari felállást igénylő al-
kalmakon.

Rőmer Károly

Ismertebb dalaink
Rőmer Károly:

  Szállj le ránk Lélek 
  Vágyom hinni
  Imádjon Téged az egész föld
  Csak a csend
  Lelkemben vágylak

Márton Gábor:
  Anyád méhétől fogva kiválasztotta-
lak

  Az Úr az én pásztorom
  Uram irgalmazz – Jézus Dávid Fia
  Magasztaljon Téged minden nyelv
  Gazdagon megáldalak

„Búzaszem” közösség

megbeszélése, amely az előző alkalom-
mal tanulmányozott bibliai rész ese-
ményeihez kapcsolódik. Megosztjuk 
egymással saját tapasztalatainkat, fel-
ismeréseinket: hogyan vannak jelen az 
én életemben, szavaimban, tetteimben 
a megismertek, miben kell változnom, 
fejlődnöm. Ezután egy újabb bibliai 
résszel ismerkedünk.
 Különböző korosztályokhoz tarto-
zunk, más-más élethelyzetben élünk, 
ezért szolgálataink is eltérőek: karitatív 
szolgálat, a betegek heti 2 alkalommal 
történő látogatása az Irgalmas kór-

Közösségünk alaptagjaival már 1996 óta már közösséget alkottunk. Elhívásunk 
az evangelizáció és mások evangelizációba való vezetése.  2008 szeptembere 
óta ad otthont a Piusz templom számunkra. A tanév folyamán szerdánként itt 
tartjuk közösségi alkalmainkat. Létszámunk 9 fő. 
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nevelése közben a szeretet mély di-
menzióit élhettem meg, s közben rá-
eszméltem, milyen keveset és hamisat 
kaptam ebből, s hogy a világba való 
menekülésemnek is ez volt a motivá-
lója. Bárhogy is imádkoztam, bárhol is 
kértem gyógyító, szabadító imát, nem 
jött enyhülés a szívmarcangoló fájdal-
makra.
 Éreztem, hogy az én problémám 
orvoslásához alázatosabb hitre, na-
gyobb szentségre van szükség, mint 
amit keresztény környezetemben ta-
pasztaltam vagy magam is megéltem. 
Olyan testvérek után vágyakoztam, 
mint amilyen Teréz anya, aki irgalom-
mal hajol le az elesetthez.
 Ekkor valaki bekapcsolta nekem a 
Mária Rádiót. Először itt hallottam az 
„életszentség” szót. Megragadta a szí-
vemet és új távlatokat kezdett nyitni. 
Egyre többször hallgattam az adást, ami 
akkor még elég idegen volt protestáns 
füleimnek a sok rózsafüzérrel. De tör-
tént egyszer, amikor éppen szívszagga-
tó jajveszékelésemben az ágyról sem 
bírtam felkelni, nem bírtam kikapcsolni 
a rádiót az Irgalmasság órájában. Ami 
különös volt, hogy a rózsafüzér alatt 
megenyhült a lelki fájdalom, nyuga-
lom és béke árasztott el. Felismertem, 
hogy ez a kötött ima – akármilyen fur-
csa is volt számomra –, mégiscsak ha-
talmas dolgot eredményezett. Olyat, 
amit egyetlen lelkipásztortól, egyetlen 
szolgáló testvér imájából sem tapasz-
taltam. Apró lépésekkel a Szentlélek 
legyőzte bennem a katolikus vallástól 
való idegenkedést, s csodával határos 
módon, egy könyv kapcsán jelentkez-
tem Katona István atya gyógyító sze-
mináriumára. Hatalmas kegyelmeket 
kaptam itt, nemcsak gyógyulást, de a 
Szentlélek bemutatta nekem a Szent-
ségek erejét is. Regényt írhatnék az 
Úr akkori tanításaiból, útmutatásából. 
A leglényegesebb az volt, amikor pár 
hónappal a szeminárium után, Prágá-
ban járva, az ottani katedrálisban szólt 

hozzám: „Keress engem a korongban!” 
Nem sok fogalmam volt az Oltáriszent-
ségről, de ezzel a szóhasználattal meg-
értettem mit is akar tőlem az Úr. Per-
sze nem tudtam hogyan fogjak hozzá, 
de Ő már eltervezett mindent s elém 
adta a segítséget. Egész „véletlenül” 
egy könyvesboltban megvettem egy 
könyvet, melynek borítóján egy apá-
ca képe volt. A vásárlás oka még pro-
testáns büszkeség, egyben érdeklődés 
volt: „Na, nézzük hogyan él egy apáca!” 
Nem mást, mint szent Fausztina nővér 
rövid életrajzát tartottam a kezemben. 
Azonnal belekezdtem és nem tudtam 
letenni, rekord idő alatt olvastam ki és 
sajnáltam, hogy ilyen rövid volt. Min-
den sora megváltásként hatott rám. 
Általa értettem meg az Oltáriszentség 
lényegét. Az Irgalmasság végre elért 
hozzám! Ujjongott a lelkem: megtalál-
tam a Kincset, megtaláltam a Szentsé-
get, ami után annyira vágyakoztam! És 
milyen egyszerű, s főleg milyen hatha-
tós az Ő jelenléte abban a pici anyagi 
formában!
 Ezután igen hamar elsőáldozhat-
tam. Mint egy csecsemő, úgy szívtam 
magamba a számomra új források 
áldásait. Leírhatatlan kegyelem az, 
ahogy a protestáns ellenérzéseket a 
Szentlélek lebontotta bennem. Meg-
tapasztaltam, hogy a Szentségimádás 
által gyógyulnak leghamarabb és leg-
hatékonyabban belső sebeink. Hetente 
többször is igyekszem az Úr elé menni 
és imádni Őt, hálát adni vagy épp ter-
heimet letenni. Sokszor csak odafutok 
Hozzá, hogy egy kicsit együtt lehessek 
azzal, aki mindenkinél jobban szeret!
 Katolizálásom óta hat év telt csak 
el, de életem teljesen kivirult, mert az 
Élet tart életben.
 „Szentek legyetek, mert én szent 
vagyok!” – mondja az Úr. (1 Péter levél 
1:15–16)

Szeretettel: Marianna 
(Szűz Máriához tartozó)

házban, a szenvedőkért végzett ima-
szolgálatunk, melyben beteg és nehéz 
élethelyzetben lévő testvéreinkért fo-
lyamatosan imádkozunk és böjtölünk. 
 Havonta a negyedik hét szerdá-
ján az Irgalmas templomban tar-
tandó szentmisénk után nyilvános 
szentségimádást tartunk, melynek 

keretében testi és lelki gyógyulásért 
imádkozunk.
 Lelkigyakorlatok, kurzusok szerve-
zésében és lebonyolításában veszünk 
részt, zenei szolgálattal, hangszeres 
zenével is dicsőítjük Istenünket.
 Istennel való élő kapcsolatunk 
megerősítésére és megújítására lehe-

tőségeink szerint minden nap járunk 
szentmisére. Nyaranta közös lelkigya-
korlaton veszünk részt. Több zarándok 
utat jártunk végig, melyek közül a leg-
emlékezetesebb a Mariazellbe szerve-
zett közös zarándoklatunk volt.

Pécs, 2014. szeptember 15.                                                             
Búzaszem közösség, Dr. Kassai Gábor 

Az Irgalmasság Istene
Arról szeretnék tanúságot tenni, milyen 
nagy kegyelem az, hogy római katoli-
kus lehetek! Én ugyanis református 
családban nevelkedtem, de – annak 
ellenére, hogy lelkészek vannak felme-
nőim közt – személyes megváltómként 
nem ismertem Jézust. 
 18 évesen el is határoztam, hogy 
az addig kötelező templomba járást 
abbahagyom. Neveltetésemből fakadó 
nehézségeim már akkor nagyon nyo-
masztották a lelkemet, úgyhogy elköl-
töztem otthonról és nekivágtam a vi-
lágnak. Több földrészt is bejárva, egy 
10 éves „nagykanyar” után rengeteg 
bűnnel és lelki fájdalommal, – a csa-
ládból hozott megsebzettséget még 
megpúpozva –, összeroskadva tértem 
meg egy kicsi, protestáns, karizmati-
kus gyülekezetben. Ott az első napon, 
egy csodás látomásban Isten felkínált 
nekem egy kiegyensúlyozott életet, 
s elém adta a választás lehetőségét. 
Természetesen, örömmel Őt választot-
tam! Ettől kezdve együtt szárnyaltam a 
Szentlélekkel! 
 Számtalan kegyelmet, gyógyulást 
kaptam. Elindult életem felemelkedé-
se. Három év múlva férjhez is mentem, 
innentől egy nagyobb karizmatikus 
gyülekezetbe jártunk, ahová férjem 
tartozott. Gyermekünk megszületé-
se után ez valahogy abba maradt. Én 
keresgéltem a helyem a gyülekezetek 
között, miközben a férjem letért a kes-
keny útról. 7 év kínos házasság után a 
férjem végül elhagyott, ott maradtam 
a kislányommal egyedül, szüleim sem 
álltak igazán mellettem.
 Életemnek újabb, s talán még na-
gyobb mélypontja következett: itt már 
a hitem táncolt borotvaélen. Még nem 
tudtam róla, de a csalódottság és re-
ményvesztettség vermében Isten új 
munkába kezdett.
 A miértekre való válaszkeresésből 
mély sebfeltárás keletkezett. Önisme-
reti könyvek, lelkigondozás és sok ima 
által ráláthattam életem nehézségei-
nek összefüggéseire, amelyek sajnos 
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  2015. július 13-19.: Szent Mihály kurzus (ki-
képző a szabadító szolgálatra)
  2015. október 22-25.: Eszter kurzus (kiképzés 
a közbenjáró szolgálatra)
  2015. november 20-22.: Krisztus Király talál-
kozó a kiképző kurzusokat végzettek számára
  2015. december 4-6.: Advent kurzus (minden-
kinek)

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 prog-
ramjai Csanakon:

  2015. március 6-.8: József, az álomlátó
  2015. július 21-26.: Pál titka

További információ és jelentkezés a Szent And-
rás Evangelizációs Iskola honlapján: http://szen-
tandras.ujevangelizacio.hu

A pécsi közösségek rendszeres programjai:
   Minden 1. pénteken 19:00-21:00 között a 
Dómmúzeumban (Káptalan u. 8.) a Betánia 
közösség nyitott dicsőítő/evangelizációs alkal-
ma. Kontakt: Dr. Flach Ferenc: 70-337-8386; 
www.betania.hu, info@betania.hu
   Minden 3. hétfőn 19:00-21:00 között a Szt. 
Mór Iskolaközpontban (Papnövelde u. 1.) Be-
tánia közösség nyitott kisközösségi alkalma 
(keresőknek is) Kontakt: Serbán Attila: 30-
260-2549,;www.betania.hu, info@betania.hu
   Minden 1. szerdán 19:00-21:00 között a Pá-
los templomban, (Hunyadi u. 70.) a Filadelfi a 
közösség nyitott dicsőítő/közbenjáró alkalma. 
Kontakt: Bieder Eszter: 20-955-7976; totus-
tuus0413@gmail.com
   Minden 4. szerdán 19:00-21:00 között az Ir-
galmas templomban (Széchenyi tér 5.) a Pé-
csi közösségek közbenjáró alkalma testi-lelki 
gyógyulásokért. Kontakt: Dr. Kassai Gábor: 
30-247-1198, kassai.gabor.dani@gmail.com
   Minden 3. szombaton 18:30-20:00 között 
a Lyceum temlomban (Király u. 44/a) Pécsi 
Egyházmegye Karizmatikus Közösségeinek 
Egységépítő Szentmiséje. Kontakt: Dr. Flach 
Ferenc: 70-337-8386; www.betania.hu, info@
betania.hu

A törökbálinti Isteni Szeretet Közösség
A törökbálinti Isteni Szeretet Közösség 40 órás 
szentségimádást tart a közösségi ház kápolnájá-
ban okt. 24-26. és nov. 28-30. között. A program 
pénteken 19.00-től vasárnap 11.00-ig tart. Szál-
lást és étkezést tudunk biztosítani azok számára, 
akik legalább 3 nappal a program előtt jelentkez-
nek. Tel. 06-23-339-029. Cím: Törökbálint, Ba-
ross Gábor u. 2.

Gyógyító evangelizációs este Baján
A bajai belvárosi templom és karizmatikus ima-
csoportja gyógyító evangelizációs estre várja 
szeretettel a testvéreket 2014. november 11-én, 
kedden este 18 órai kezdettel. Gyógyító szolgá-
lat: Varga János SVD atya Argentínából, zenei 
szolgálat: a keceli Emmauszi tanítványok közös-
ség Csiszér László vezetésével.

A Nyolc Boldogság Közösség homokkomá-
romi házának programjai – 2014 ősz / tél:
Rózsaeső imaestek
Kérjük együtt Kis Szent Teréz közbenjárását! 
Időpontok:

  Szeptember 27. szombat 17:30 Keszthely, Kis 
Szent Teréz bazilika
  Szeptember 27. szombat 18:00 Budapest, 
Örökimádás templom
  Október 4. szombat 16:00 Homokkomárom, 
kegytemplom 

Bárány Tanítványai képzés
A Nyolc Boldogság Közösség 3 éves képzése (éven-
te 4 hétvége) olyan fi ataloknak, akik szeretnének 
meggyökerezni a felnőtt keresztény életben, job-
ban megismerve Istent és az Egyház tanítását.
Jelentkezési határidő: október 1. Bővebb in-
formáció: www.nyolcboldogsag.hu Jelentkezés: 
baranytanitvany@gmail.com

  2015. jan. 30 – febr. 1. Felező hétvége
A félévi vizsgák után egy kis feltöltődésre hívjuk 
és várjuk a fi atalokat. Lesz ima, játék, megszen-
telt élet napja, kötött és kötetlen együttlét. 
Programjainkról bővebb információ: 
www. nyolcboldogsag.hu, 
www.facebook.com/NyolcBoldogsagKozosseg 
Helyszín: 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2. 
Jelentkezés: hk.vendeg@gmail.com, +36-30-
520-5171

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

Emmánuel Közösség
  Az öröm sodrában

Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmé-
lyült szentségimádás és az egymásért való imád-
ság kegyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (nyáron szünet)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, info:www.
emmanuel.hu

A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szent Mar-
git evangelizációs központ programjai
2015. január 18.: Imanap, Szent Margit ünnepe
 
Szent Ignác Lelkiségi Iskola:

  2014. október 23-26.: Ébredés kurzus (hogyan 
imádkozzunk ébredésért)
  2014. november 21-23.: Krisztus király talál-
kozó a kiképző kurzusokat végzettek számára
  2014. november 28-30.: Advent kurzus (min-
denkinek)
  2015. január 23-25.: Mária Magdolna belső 
gyógyító szolgálat (mindenkinek)
  2015. február 13-15.: Nagyböjt kurzus (min-
denkinek)
  2015. március 27-29.: Keresztút belső gyógyí-
tó szolgálat

Programok

Az imádság háza mozgalom dinamikusan terjed szerte az 
egész világon. Lényegét az a felismerés adja, hogy az Egy-
háznak vissza kell térnie alapvető hivatásához, a szüntelen 
imához! Isten olyan imádókat keres, akik felismerték: egyé-
ni sorsunk és nemzetünk jövője Istennel való kapcsolatunk 
mélységétől függ. Akik ráébredtek, hogy „csak egy a szük-
séges”:

A konferencia helyszíne: Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos 
Ház, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő Kapucinusok tere 3.

A konferencia időpontja: 
2014. október 23. 10:00-tól október 25. 16:00-ig

Érkezés, regisztráció: 2014. okt. 23-án reggel 8 és 9 között
Elsősorban fi atalok jelentkezését várjuk, de a konferencia nyi-
tott minden korosztály számára.
Kérjük, hogy a konferencián az elejétől a végéig vegyél részt! 
(Bejárás lehetséges.)

Költségek: 10-15 ezer Ft (szükség esetén támogatás igé-
nyelhető), melyből 3000 Ft előleget mindenkitől kérünk előre 
átutalni. 
Jelentkezés: imadsaghaza.konferencia@gmail.com címen 
minél hamarabb

A szervezők nevében: Bartha Angéla SSS, Berkecz Franciska SSS, 
Gábriel Zoltán, Kunszabó Zoltán, Marik József

Csak egy a szükséges (LK 10,42) Imádság Háza Konferencia
Úton a napi 24 órás dicsőítés felé
Fő előadó: Elke Mölle, Augsburg, Imádság Háza
Máriabesnyő, 2014. október 23-25.
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 Évek óta látjuk azt a paradox hely-
zetet, hogy egyházunkban a fi atalok 
többsége bérmálkozásuk után eltűnik, 
még a templomból is, ahelyett, hogy 
tanúságot tennének Jézus Krisztusba 
vetett örömteli hitükről. A Megújuláson 
belül van tapasztalatunk a Lélek ki-
áradásáról, vannak fi ataljaink. Fontos, 
hogy a Megújulás tagjaival szolgáljuk 
nem csak a Megújulásban lévőket, ha-
nem magát a Katolikus Egyházunkat. 
Hisszük, hogy a Szentlélek adta a bá-
torítást, hogy tartsunk olyan lelkigya-
korlatokat, amelyek hozzá segítik a 
bérmálkozókat, hogy kaput nyissanak 
a Szentlélek érkezésének. A karizmati-
kus megújulás ajándéka a Szentlélek-
ben való megkeresztelkedés öröme, 
hadd legyen minden bérmálkozóé is.
 Általános tapasztalat, hogy a bér-
málkozási előkészületek alatt kevés ta-
nítás hangzik el magáról a Szentlélek-
ről. Eleve a hittankönyvek is így lettek 
megírva, hogy Jézus személye, Isten 
Igéje, a Tíz Parancsolat, vagy a szent-
ségek, szertartások … kiemelt helyet 
foglalnak el, de magáról a Szentlélek-
ről, a karizmákról, apostolkodásról alig 
esik szó, annak gyakorlása pedig már 
külön ritkaságnak számít.
 Létrehoztunk hát egy olyan egy 
hétvégés lelkigyakorlatot, amely segít-
séget tud nyújtani a bérmálkozóknak, 
a felkészítő atyáknak és hitoktatóknak. 
Nem helyettesíteni akarja a hittanórá-
kat, hanem kiegészíteni, egy valódi, 
személyes találkozás lehetőségét kí-
nálva a Lélekkel.
 A képzés rövid kérügmatikus taní-
tásokon alapul, amelyben a Szentlé-
lekre kerül a hangsúly - aktív Szentírás 
használattal, interaktív feladatokkal, 
illetve fi atalok erőteljes tanúságtételé-
vel arról, amit megéltünk a Szentlélek-
kel kapcsolatban. Célunk, hogy vágyat 

Apostol képzés Bérmálkozási 
evangelizációs lelkigyakorlatok

keltsünk a bérmálandókban a Szent-
lélek iránt, aki őket is betöltheti, utat 
mutathat neki, megerősítheti, gyógyít-
hatja, megszentelheti.
 Ezért a lelkigyakorlatot főként egy 
olyan kortárs fi atalokból álló csapat 
tartja, akiknek a Szentlélek személye 
valósággá lett életükben, megtapasz-
talták átformáló erejét. A csapatot egy 
érettebb testvér vezeti, lehetőleg teo-
lógiai végzettséggel.
 A lelkigyakorlatra kérjük a felkészí-
tő atyát, hitoktatót, hogy ők is vegye-
nek részt, hogy a közös élmény után 
még inkább összekovácsolódva együtt 
haladjanak, erőteljesebben bekapcso-
lódva a helyi plébániai életbe. 
 Tapasztalatunk szerint legalább 15 
éves korosztálynak való ez a hétvége, 
bár nem egy esetben szomorúan ta-
pasztaljuk, hogy fi atalabbakat is bér-
málásra sarkallnak. Tartottuk azonban 
már olyan fi ataloknak, akik már meg 
voltak bérmálva, hogy a már érvényes 
szentségben elnyert ajándéknak, illet-
ve magának a Szentléleknek még job-
ban megnyíljanak.
 Lehetőleg bentlakásos módon tart-
juk, még ha több kihívásban részesü-
lünk is emiatt, mivel így több közös-
ségi élményben részesülnek, amely a 
későbbi kapcsolatukra is kihat.
 Ezt a lelkigyakorlatot négy éve 
tartjuk, különböző egyházmegyékben, 
de főként a váciban, mert ott alakult 
ki olyan kapcsolat az atyákkal, hogy 
többször hívnak, illetve visszahívnak 
minket. Külön öröm, hogy a négy év 
alatt két fi úról tudunk, akik a lelkigya-
korlat hatására indultak el, illetve erő-
södtek meg a papi hivatásukban. 
 A bérmálkozási lelkigyakorlat csak 
a kezdet, az apostol-képzés kezde-
te. Terveinkben egy sorozat szerepel, 
amely együtt viseli az Apostolképzés 

nevet. Van benne bérmálkozás előtti 
lelkigyakorlat, de lesz olyan folytatás 
is, ami bérmálkozás után 1-2 hétvé-
gét ölel magába.  Témái a keresztény 
élet alapjai: az imádság, az egyház 
és közösség, az evangelizáció, az Is-
ten országa lesz. Az Apostolképzés 
többi lelkigyakorlatát értelemszerűen 
olyan fi ataloknak tartjuk, akik az elsőn 
is részt vettek. 2014. novemberében 
tartjuk az első bérmálkozás utáni lel-
kigyakorlatot, vagyis az Apostolképzés 
2-t. 
 Reméljük, hogy ezzel a lelkigyakor-
lattal a Megújulás kimondottan szolgál-
hat a Katolikus Egyház felé. Tapaszta-
latink legyenek a bérmálkozók kincse, 
akik majd tanúságot tesznek környeze-
tükben: a Szentlélek tüzet hoz!

Bartha Angéla SSS és Kovács Frigyes

Fiatal munkatársaink tapasztalatai:

Hét alkalommal vettem részt eddig se-
gítőként, szolgálóként ezen a lelkigya-
korlaton. Túlzás nélkül mondhatom, 
hogy minden egyes lelkigyakorlat ko-
molyan megérintett engem is személy 
szerint és mindegyikre szívesen emlék-
szem vissza. Az első órákban gyakran 
nehezebb megtalálni a közös hangot a 
fi atalokkal, de aztán annál csodálato-
sabb tapasztalni, hogy a Szentlélek-
nek köszönhetően hogyan nyílnak meg 
a szívek Isten és egymás felé, és így 
testvéri közösséggé válunk! Olyan fel-
emelő látni, ahogyan Isten megérinti a 
fi atalokat, és ez engem is bátorít, hogy 
a hitem még inkább élő legyen, mert az 
Úr hűséges ígéreteihez, és napjainkban 
is cselekszik! Dicsőség Neki!

Hummel Dávid János OCD

Isten különleges ajándékaként élek 
meg minden egyes bérmálkozási lel-
kigyakorlatot. Nemcsak a fi ataloknak, 
hanem nekem, segítőnek is sokat je-
lentenek, rengeteg Kegyelmet kapok 
általuk. Az első pillanattól kezdve úgy 
érzem, hogy hazaértem; az evangeli-
zációba, a fi atalok közé. Olyan csodá-
latos, és megerősítő látni rajtuk, ahogy 
percről-percre nyílik meg a szívük Is-
ten felé!! A hétvégén nagyon fontosak 
a Szentmisék illetve a közbenjáró ima, 
ami megkoronázza a lelkigyakorlatot. 
Minden alkalommal megbizonyoso-
dunk róla, hogy Isten hatalmas és soha 
nem hagy cserben. A Szentlelket pedig 
mindig nagyon, de nagyon bőségesen 
árasztja ki ránk.

Barka Viola

Fiatal munkatársak egy csoportja.
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Hűséges az Isten
Isten válaszát többször is hallottam már életemben, néhányszor a fülemmel is. 
Ezekre akár még 30 év távlatából is szó szerint emlékezem. Ilyen volt, amikor 
fi atal koromban Isten segítségéért könyörögtem, és hallottam, amint azt mond-
ja: „Ha hűséges maradsz és kitartasz…”

Mint Mária, én is sokat hordoztam eze-
ket a szavakat a szívemben. Látom, 
hogy fogyasztói társadalmunkban 
mennyire jellemző a hűtlenség és az áll-
hatatlanság.Ez igaz a használati cikkek-
re is, de még erősebben a kapcsolata-
inkra. A hűség és a kitartás manapság a 
legnagyobb erények közé tartoznak. El-
gondolkodtam azon, hogy a lényegében 
ugyanazt a jelentést miért két szóban 
kaptam. Számomra az egyik a hivatá-
somra, másik a küldetésemre vonatko-
zik. Az állhatatosság mind a kettőben 
hiánycikk. Hűség a hivatásomban, ki-
tartás a küldetésemben.
 Nehezebb időszakokban sok dolog 
megkérdőjeleződik, de az akarat em-
lékezete a hűség. Nem érzelemből, de 
nagyon is tudatosan döntünk, hogy 
maradunk a helyünkön.
 Merem mondani a sivatagi atyák 
történeteit olvasva, hogy legnagyobb 
kísértésük az volt, hagyják abba elhí-
vásukat, távozzanak. És ez minden hi-
vatásra igaz, most is.
 Az Istentől kapott mondatom felté-
teles móddal kezdődik: Ha. Lehet, hogy 
csak nekem szólt, de lehet, hogy most 
neked is, aki olvasod e sorokat. Isten 

adja a kegyelmét, erejét, de te maradj 
a helyeden állhatosságban.
 Elhívásunk az Istenképmásiság ki-
teljesítése. Isten maga a hűség.
 Isten Igéjének olvasása közben kü-
lönösen fi gyelek erre a szóra: Hűség. 
Észrevettem, hogy milyen gyakran áll 
együtt a hűség más kifejezésekkel. 
Csak néhány példa az általam össze-
gyűjtöttek közül: Irgalmad és hűséged 
őrizzék meg őt!(Zsolt 61,8b); Mert ke-
gyelme hathatósan működik bennünk, 
és hűsége megmarad örökké (Zsolt 
117,2); Mert jó az Úr, irgalma örökké 
megmarad, és hűsége nemzedékről 
nemzedékre (Zsolt 100,5).
 Nem hagyott nyugodni, és a ma-
gyar fordítás mellett utánanéztem az 
eredeti héber szavaknak is. A héber 
’emet’ szóban, a hűség jelentésében a 
tartósság, bizonyosság, szilárdság áll, 
sőt a megbízhatóságot és az igazságot 
is hordozza. Ebből a szóból származik 
az ’Amen’ szó is. Gyakran együtt jár az 
’emet’ (hűség) a ’heszed’ szóval, amint 
fent is olvassuk, és sokszor kegyelem-
nek, irgalomnak fordítja akár a Szent 
Jeromos Bibliatársulat, akár a Szent 
István Kiadó. Ez a szó az Isten és az 

ember kapcsolatának legátfogóbb, 
legteljesebb kifejezése. Az a mély szö-
vetségi szeretet, amely a házaspárok 
között áll fenn, az a mély szeretet, 
amellyel szülők szeretik gyermeküket. 
Isten ezzel a szeretettel szeret ben-
nünket. Így árasztja ránk kegyelmét, 
irgalmát és szeretetét.
 Arra hív, hogy mi is ezt éljük meg: 
„Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, 
kösd a nyakadba, és írd fel a szíved táb-
lájára” (Péld 3,3).
 Testvérek, a kísértés nagy, de elhívá-
sunk Jézus szerelmében még nagyobb.
Maradjunk meg hűségesen szereteté-
ben! Ez az elhívásunk! Várjuk állhatato-
san az Úr érkezését, mert„az idő rövid” 
(1 Kor 7,29) és „az Úr közel” (Fil 4,5).
 Jézus Krisztus, aki mindhaláig hű-
séges maradtál, aki szeretetedben nem 
szálltál le a keresztről, hanem életedet 
adtad értünk, add kegyelmedet pap-
jainknak, szerzeteseinknek, a házaspá-
roknak, a szülőknek, és minden téged 
követőnek, hogy hivatásunkat és külde-
tésünket mindhalálig szeretetben meg-
tartsuk a Szentlélek erejében. Amen.

 Imában a megújulás minden tagjáért:
Bartha Angéla

„Gyógyulások, jelek és csodák” – Isten jelenléte közöttünk

Nagy örömmel és izgalommal hívunk a 
Magyarországon most először megren-
dezendő „Gyógyulások, jelek és cso-
dák” című konferenciára/lelkigyakor-
latra: egy intenzív hétvégére Damian 
Stayne-nel és a Cor et Lumen Chris-
ti közösséggel a Szentlélek erejében. 
Nem csak karizmatikusoknak! 
Különösen hívjuk a fi atalokat, a szom-
bat esti (nyitott és ingyenes) gyógyító 
alkalomra pedig mindenkit, aki rászo-
rul, de nem tud a teljes konferencián 
részt venni. Hozd magaddal megtérés-
re szoruló ismerőseidet!

Helyszín: Budapest, Rhema konfere-
cia Központ (1089 Budapest, Golgota 
utca 9.)
Időpont: 2014. november 15-16. – 
szombat reggeltől vasárnap estig
Inspiráló tanítások, amelyek segítenek 
megváltoztatni életedet, ha akarod.
Szentmise; szombaton Székely János 
püspök atya, vasárnap Mohos Gábor 
atya főcelebrálásával

Regisztrációs díj a befi zetés időpont-
jától függően (a szabad helyek függvé-
nyében!!) személyenként: 

  szeptember 30-ig  3000 Ft
  október 31-ig   3600 Ft
  november 1-től 
illetve a helyszínen 4000 Ft

A regisztrációs díj nem tartalmaz szál-
lást, étkezést. A helyszínen adományt 
gyűjtünk a Cor et Lumen Christi közös-
ség javára.

Jelentkezés, további információk: 
azigeereje@gmail.com


