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HÍRLEVÉL: Kedves Bocsa József 
Atya! Te a magyarországi Katoli-
kus Karizmatikus Megújulás „öreg-
jei” közé tartozol. Mondanál néhány 
szót arról, hogy számodra hogyan 
kezdődött a megújulás?
BOCSA JÓZSEF ATYA: Valóban az 
elsők közé tartozom, mert amikor 
találkoztam a karizmatikus megúju-
lással, Magyarországon még nem is 
volt katolikus karizmatikus meg-
újulás. Ugyan olvastam róla, hogy 
külföldön a Katolikus Egyházban is 
létezik, de én egy protestáns közös-
ségen keresztül szereztem az első 
tapasztalatokat még kispap éveim-
ben 1974-75 fordulóján. Ezen a pro-
testáns közösségen keresztül több 
katolikus pap is megismerkedett 
a megújulással. És azután, amikor 
már más katolikus papok is tud-
tunk egymásról, keresni kezdtük a 
kapcsolatot és találkozgattunk, egy 
idő után rendszeresen. Senkit nem 
akarok megbántani azzal, hogy ki-
hagyom a listából, ezért csak az is-
mertebb neveket említem: Katona 
István, Kovács Gábor, Zselepszky 
Fábián, Kárpáti Sándor atya. 
Nem szoktak gyakran álmaim lenni, 
de mindjárt az elején volt egy ál-
mom, amely akkor is irányt adott, 
és visszatekintve is több mindent 
megmagyaráz számomra. Álmom-
ban egy hegyoldalon sok forrást 
láttam felfakadni. Mivel nagyon 
szomjas voltam, ittam belőle, és 
merítettem, hogy vigyek belőle 
szomjas társaimnak is. De ahogyan 
vittem azt láttam, hogy nem tiszta 
a víz. Akkor találkoztam emberek-
kel, akik azt mondták, Jézus idejé-
ben úgy vált tisztává, hogy ástak 
az emberek egy gödröt, és abban 
leülepedett, és letisztult a víz.

H: Kérjük, mondd el, hogy a te éle-
tedben hogyan tisztultak le ezek az 
első tapasztalatok, mik lettek iga-
zán fontosak számodra!
B: Emlékszem, egyszer szentmise 
közben jött a gondolat, hogy amit 
én a karizmatikus megújulásban 

tapasztaltam, mindaz megvan a 
szenteknél, foglalkozz a szentekkel! 
És valóban nagy örömmel kezdtem 
olvasni a szentek életét és írásait. 
Ezekből született egy kis könyv is, 
amely a Korda Kiadónál jelent meg 
1994-ben. Címe: A szentektől ta-
nulni. A diákoknak az iskolában az 
egyháztörténelmet azóta is a szen-
tek életének és gondolatainak a 
tükrében mutatom be. És a Mária 
Rádió elindulása után hamarosan 
lett egy sorozatom, amely most is 
fut, kéthetenként „Az egyháztörté-
nelem nagy alakjai” címen. 
Ahhoz a bizonyos álomhoz kapcso-
lódik a discretio spirituum témakör, 
a szellemek megkülönböztetésével 
való foglalkozás. Mivel sok szeny-
nyeződéssel is találkoztam mindjárt 
az első lépéseknél, és később is, na-
gyon foglalkoztatott, hogy hogyan 
lehet egymástól elkülöníteni az iga-
zat a hamistól, a tisztát a szennye-
zettől. Miután az egyik budapesti 
regionális találkozón Marosi Izidor 
püspök úrral együtt tartottam er-
ről a témáról egy előadást, annak 
anyaga egy könyvvé, szöveggyűjte-
ménnyé duzzadt, amely a Pázmány 
Péter Elektronikus Könyvtárban 
hozzáférhető.
És a szentek, misztikusok vonalán 
haladva egyre nagyobb jelentősé-
get nyertek számomra a Szűzanya 
különféle helyeken, misztikusokon 
keresztül adott üzenetei. Ezen a 
területen is fontos a megkülön-
böztetés, ahogyan a karizmatikus 
próféciákkal, ismeret adományával 
kapcsolatban is. 
Néhány évvel ezelőtt részt vettem 
Mary Usha nővér egy gyógyító lel-
kigyakorlatán. Éppen azon a napon, 
amikor ennek vége lett, kezdődött el 
a gondjaimra bízott templomban egy 
24 órás szentségimádás. Bekapcso-
lódtunk a Magyarországért való en-
gesztelő imádságba. Minden hónap 
harmadik péntekén vannak ezek 
a 24 órás szentségimádások már 
néhány éve nálunk a Váci Piarista 
Templomban, és ezeken a napokon 

este 6 órakor gyógyító szentmisé-
ket, közbenjáró imákat is tartunk. 

H: Mik azok a témák, amelyek mos-
tanában foglalkoztatnak és különö-
sen fontosak számodra? 
B: A szellemek megkülönböztetése 
és a gyógyítás témaköre egymással 
összekapcsolódik számomra. A szel-
lemek megkülönböztetése c. könyv 
nyomtatott formában való publi-
kálásáról azért mondtam le, mert 
éreztem, hogy szükség lenne ehhez 
egy pszichológiai megalapozásra is. 
Az utóbbi év hozta meg számomra, 
hogy a pszichológiai szakirodalom-
ba is belelapozhattam. Ezeknek a 
tanulmányoknak és korábbi ismere-
teimnek, tapasztalataimnak egy kis 
szintézise volt egy egyhetes lelki-
gyakorlat, amelyet most augusztus 
elején tartottam. 
Az angol nyelvi tudásomat is elkezd-
tem az elmúlt évben kissé tökéle-
tesíteni. Ennek során tettem fel a 
kérdést, hogy minek az alapján ta-
nulnék szívesen nyelveket. Így jutot-
tam el a hangos Bibliákhoz. Rajtam 
kívül van még sok ember, aki inkább 
auditív beállítottságú és ha egymás 
mellett hallja a Szentírást magyarul 
és a kívánt nyelven, ez lényegesen 
megkönnyíti az idegen nyelv tanu-
lását. Most készül egy hanganyag, 
amely DVD illetve CD formában lesz 
publikálva ezen a címen: „Tanuljunk 
nyelveket a Szentírás segítségé-
vel”. A Márk evangéliumot mondtuk 
fel eddig apró egységekben (mon-
datonként, tagmondatonként) an-
golul, olaszul, németül, és ebből 
készülnek különféle vágásokkal a 
nyelvtanulást segítő anyagok. Sze-
retném, ha ez a hanganyag – amely 
egyszerre segíti a nyelvtanulást, és 
a Szentírás mélyebb megismerését 
– még ebben a mostani Biblia Évé-
ben a nagy nyilvánosság számára is 
hozzáférhetővé válna. Előkészület-
ben vannak francia, spanyol, por-
tugál, román és szlovák nyelven és 
lengyelül is ezek a nyelvi anyagok. 

Az interjút a Hírlevél stábja készítette.
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Beszámoló
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Április végén mintegy hatvan magyar 
ajkú testvéremmel részt vettem a 
Csehországban megrendezett RE-
LaY konferencián. Egyik fő előadónk 
Raniero Cantalamessa atya volt, aki 
idén ünnepelte pappá szentelésé-
nek 50. évfordulóját. Saját papi út-
járól és a karizmatikus megújulással 
való találkozásáról is tanúságot tett.. 
Rám legnagyobb hatással a papi pá-
lyáját is bemutató tanúságtétele volt. 
Ő, mint egyetemi tanár kapta meg a 
Szentlélek-keresztséget, s mint a pá-
pai ház hitszónoka fontosnak tartotta 
minden szinten - a Szentatya előtt is 
- hangsúlyozni, hogy valamennyi ke-
reszténynek szüksége van arra, hogy 
részesüljön a lélekkeresztségben. 
(Cantalamessa atya tanúságtétele a 
Hírlevél Tanítás rovatában olvasható.)
A nagy előadásokon kívül szekci-
ók és műhelyek adtak lehetőséget 
arra, hogy ki-ki az érdeklődésének 
megfelelő területen vegyen részt a 
programokban. Én az evangelizációt 
választottam, ahol részletesebben a 
plébániák megújulása is téma volt. 
Ez közelről érint, hiszen közösségünk 
egy kis település egyházközségén 
belül működik egyetlen kisközösség-
ként, és helyileg is kapcsolódunk a 
plébániához, ami mára pap hiányá-
ban közösségi házzá alakult.
Angol testvérek mutatták be, náluk 
hogy sikerül megújítani a plébániá-
kat. Amint elmondták, a megújulás 
sajnos az ottani plébániáknak csak 
kisebb részénél tapasztalható. Sok 
helyen a plébános elhelyezésével 
megszűnnek a lelkiségi mozgalmak, 
van, ahol a megújulás nem kapcso-
lódik plébániákhoz /pl. Emmanuel, 
Chemin-Neuf/. Egy működő mód-

szer: karizmatikus kiscsoportok 
rendszerének kialakítása, melyek 
közösséget építenek, segítik a kife-
lé való szolgálatot, és végül egyre 
több ember szolgál az egyházban. 
Sokan külső munkát értenek a meg-
újuláson, s nem azt, ami a szívben 
megy végbe. Angliában is sok ke-
resztény úgy él, mintha Jézus nem 
is élne. Ott a vasárnapi kereszté-
nyek evangelizálása bizonyult sike-
resnek. Ehhez a következők szem 
előtt tartása szükséges:
Imádkozni értük és nem ítélkezni 
felettük.
A plébánia minden tagja ismerje meg 
Istent, mint Atyát, alakuljon ki szemé-
lyes kapcsolatuk Jézussal, és része-
süljenek Szentlélek-keresztségben.
Rendszeressé kell válnia a Szentírás 
olvasásának és az imának.
Valamilyen szolgálatban vegyen 
részt az, akit evangelizáltak.
Mindezeket a Szentlélek ereje teszi le-
hetővé a Szentlélek-keresztség által.
Angliában sokan a plébános elhelye-
zésétől várják a megújulást, pedig a 
változás a mi megújulásunkkal kez-
dődik. Ennek három kulcseleme: ima, 
böjt, keresztények egysége. Fontos 
a személyes imaidő megteremtése. 
Sajnos nem mindenki, aki akarja a 
változást, képes imádkozni. Elen-
gedhetetlen a megkülönböztetés, 
Isten akaratának megkérdezése. A 
jó ötlet nem egyenlő Isten ötletével. 
Akkor is Isten akaratát tegyük, ha az 
nem tűnik a legjobb ötletnek. Segít a 
szolgálatvállalás és az elköteleződés. 
Kell az áldozatkészség is a sikerhez. 
Sokan szeretnének látni olyan pozi-
tív változásokat, mint amik esetleg 
máshol történnek, de nincs idejük 

megtenni, amit más megtesz. (Ang-
liában 25 óra a heti átlagos tv né-
zés.) Hangsúlyozták még az együtt 
dolgozók egységét és a számonkér-
hetőséget a munka során. 
Angliában Alpha-kurzusokkal és 
Szentlélek-szemináriumokkal pró-
bálják elérni, hogy a plébánia tagjai 
Szentlélek-keresztségben részesül-
jenek. Ezt követően a kurzusokból 
embereket lehet vinni a kiscsopor-
tokba. (Úgy látják, a vasárnapi mise 
kevés a közösségi tapasztalathoz, a 
növekedéshez. Sokan megkeresztel-
kednek a Szentlélekben, de az csak 
múlt lesz nekik kisközösség nélkül.) 
A csoportok biztosítják az egyéni fej-
lődést, növekedést. A kurzusok után 
szervezett továbbképzést biztosíta-
nak a híveknek - vezetők képzésé-
re, tanítvánnyá váláshoz, karizmák 
használatára. Mindezek következté-
ben több ember lesz a szolgálatban, 
újabb kurzusokat tudnak tartani, s 
ezáltal gyarapodik a kisközösségek 
száma is. A házi csoportok szinkron-
ban haladnak, ugyanazt a tematikát 
követve az év során. Ennek a mun-
kának is köszönhető, hogy a plébáni-
ák mintegy 20 %-a aktív Angliában. 
Úgy gondolom, nem vagyok egyedül, 
aki egy jól működő, élő plébánián 
képzelem el az életemet. Szigetor-
szági testvéreink példáján láthatjuk, 
hogy ez lehetséges, csak imádkozni, 
böjtölni és tenni kell érte. Rajta!

Cseh Kornél

* RELaY – Európai hálózat a keresztények 
megbékélésének, Európa újraevangelizá-
lásának, laikus vezetők létrehozásának, 
és az ifjúságnak az evangélium általi moz-
gósításának elősegítésére

Raniero CantalamessaRaniero Cantalamessa

Szeretném megosztani veletek, én 
hogyan élhettem meg a papi elhí-
vást. Az én utam az Úrral 12 éves 
koromban kezdődött, a háború vé-
geztével. Olaszországban mi akkor 
láttuk a háborút, megéltük a hábo-

rút. Láttam mindazt a borzalmat, 
amit a háború jelentett. 12 évesen 
beléptem a ferences szeminárium-
ba. 3 hónappal azután, hogy belép-
tem a kollégiumba, megtartották az 
első lelkigyakorlatot, és első alka-

lommal szembesültem igazán a mi 
vallásunk igazságaival. Emlékszem 
milyen hatással volt rám az Isten 
szeretetéről szóló tanítás, vagy 
amikor az örök életről volt szó. És 
az a tanítás is bennem van, ami a 

Ta
nít

ás

>>

előadása a RELaY konferencián

A pápai udvar prédikátorát 50 éve szentelték pappá. 
Hivatásáról és a karizmatikus megújulással való találkozásáról így tett tanúságot.
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pokolról szólt. Akkor rádöbbentem 
arra, hogy az élet nagyon komoly 
dolog, és a konklúzió, hogy az éle-
tünk végén lesz egy ítélet. Hallgat-
tam ezeket az örök igazságokat, és 
megkaptam az elhívást, hogy feren-
ces szerzetes legyek. Minden egyes 
hivatás egy misztérium. Akkor vi-
lágosan láttam, hogy Isten terve 
az számomra, hogy ferences pap 
legyek. A hivatással együtt Isten 
örömet is ad, így ez az elhívás nagy 
örömmel töltött el engem. Együtt 
sétáltam az évfolyamtársaimmal, 
és emlékszem az egyik társamnak 
azt mondtam, hogy ez a legnagyobb 
dolog, amit Isten nekem adhatott. 
 Ezután Svájcba küldtek teológi-
át tanulni, aztán Milánóban tanul-
tam klasszikus nyelveket: görögöt, 
latint, és az egyházatyákat tanul-
mányoztam. 2 év után meghívtak 
arra, hogy tanárként maradjak ott 
az egyetemen, és a kelet-európai 
kereszténység katedráját kaptam. 
Nagyon boldoggá tett a szolgála-
tom. 
 1975-ben hallottam egy új ima-
módról. Egy hölgy, akinek lelki ve-
zetője voltam hazajött egy lelki-
gyakorlatról és azt mondta, hogy 
érdekes emberekkel találkozott azon 
a lelkigyakorlaton. Voltak olyan em-
berek, akik úgy imádkoztak, hogy 
felemelték a kezüket, és nagyon 
furcsa öröm volt közöttük. Sőt még 
arról is beszéltek, hogy csodák tör-
ténnek köztük. Én nagyon elővigyá-
zatos lelkivezetőként azt mondtam 
ennek a hölgynek, hogy soha többé 
nem menj erre a helyre. Szerinte-
tek feladta az a hölgy? Nem, hanem 
elkezdett engem is hívni, hogy én 
is menjek oda. Mindig kihívás volt 
számomra, hogy én őskeresztény-
ségről tanítottam, s láttam, hogy 
ami ezek között a karizmatikusok 
között történik, pontosan az, ami 
az első keresztény közösségekben 
és Korintusban történt. Én kurzust 
vezettem a teológián, ahol a kariz-

matikus és prófétikus imáról taní-
tottam a korai kereszténység idejé-
ből, és volt egy elképzelésem, hogy 
mi történt ott. Ez a hölgy meghívott 
egy találkozóra Rómába, és én na-
gyon kritikus voltam ott. Ott voltak 
ezek az emberek, és mondták, hogy 
az Úr ezt a karizmát adja neked, az 
Úr azt a karizmát adja neked. Az 
imatalálkozó vezetői azt mondták 
az embereknek, ne menjetek ehhez 
a paphoz, ez ellenség. De mivel az 
emberek látták, hogy pap van kö-
zöttük, mégis jöttek és gyóntak. És 
ahogy hallgattam ezeknek az em-
bereknek a szentgyónását, ez volt 
számomra az első karizmatikus él-
mény, mert soha nem találkoztam 
addig igazi, és olyan őszinte és mély 
bűnbánattal. Ezek eszembe juttat-
ták Jézus szavait: amikor eljön a 
Szentlélek, ő meggyőzi a világot a 
bűnről. És valóban ezek az emberek 
meg voltak győződve a bűnről. Úgy 
éreztem, hogy a bűnök mint kövek 
úgy hullottak le az életükből, és ha-
talmas nagy öröm töltötte el őket. 
És azt kellett mondanom, hogy Is-
ten jelen van itt, ez csakis a Szent-
lélek műve lehet.
 1977-ben egy másik hölgy meg-
hívott, hogy vegyek részt egy ka-
rizmatikus találkozón Kansas City-
ben. Elmentem erre a karizmatikus 
találkozóra,ahol 20 ezer katolikus, 
és 20 ezer más felekezetű ember 
volt jelen. Én még mindig nagyon 
kritikus szemmel voltam jelen. Egy-
szerre vonzott, és ugyanakkor félel-
met keltett bennem, amit láttam. 
Egyszer azt mondtam, ez az Úrtól 
van, egyszer meg azt, ez nem le-
het az Úrtól. De történt valami, ami 
elgondolkodtatott. Az egyik vezető 
Ralf Martin a mikrofonhoz lépett, és 
a színpadon elkezdett beszélni. Azt 
mondta, ti püspökök gyászoljatok 
és sírjatok, mert az én fi am teste 
meg van törve. Ti pásztorok és pa-
pok gyászoljatok és sírjatok, mert 
az én fi am teste meg van törve. És 
ahogy ő beszélt, láttam, hogy em-
berek térdre hullanak körülöttem, 
és az egész tömeg eggyé vált az 
imában, és sírt Isten előtt az Egyház 
megtörtségéért. És a kivetítőre ha-
talmas betűkkel ez volt kiírva: „Jé-
zus az Úr”. Akkor azt mondtam ma-
gamban, ez egy prófécia. Egyszer, 
ha a keresztények egyek lesznek, 
akkor is így lesz, mikor mindnyájan 
térdre hullunk Jézus Krisztus ural-
ma alatt. Ez volt az első alkalom, 
hogy elkezdtem felfedezni, mit je-
lent Jézus Krisztus uralma. Szinte 

darabokra törtem. Az egész világ, 
amit addig ismertem széthullott. 
Olyan volt, mint amikor felismered 
az életed értelmét. A mi életünk 
ebben a kontextusban Jézus két 
eljövetele között mozog. Egyrészt 
megemlékezés arról, amikor Jézus 
először jött el, és egy várakozás az 
ő második eljövetelére. Ám akkor 
még mindig nem érintett meg a szí-
vem mélyéig ez; valami híja volt az 
áttörésnek. Vagyis nem álltam ellen 
a kegyelemnek, de mintegy tradici-
onális pap inkább féltem ettől az új 
dologtól. És néhányan, akik ismer-
ték azt, hogy én ki vagyok – amikor 
az egész tömeg énekelt egy különle-
ges éneket, ami arról szól, hogy Je-
rikó falai lehullanak (talán ismeritek 
a történetet ), akkor olaszok voltak 
körülöttem -, elkezdtek könyökölni 
és az mondták nekem: fi gyelj, hall-
gasd, benned is van egy jerikói fal. 
És a jerikói fal lehullt, úgyhogy fel-
adtam a védekezést.
 Volt egy csodálatos ír pap ezen a 
találkozón, aki meghívott New Jer-
seybe, egy lelkigyakorlatos házba. 
Eleinte ellenálltam. Végül elmen-
tem erre a lelkigyakorlatra, a lelki-
gyakorlatos házba. A Szenthárom-
ságról szólt. Eldöntöttem, hogy két 
napot maradok, aztán csatlakozom 
a kapucinus testvéreimhez Was-
hingtonban. Az ír pap hívogatott, 
hogy maradjak, maradjak. Hát vé-
gül is ez nem bordélyház, hanem 
lelkigyakorlatos ház, ha maradok, 
az nem fog nekem ártani. És akkor 
mondtam: Uram adok neked még 
egy esélyt, maradok. Elkezdődött 

Istennek szüksége van 

arra, hogy itt a fi atalok 

közül meghallják a hívást, 

mert különleges elhívá-

sokat tartogat a fi atalok 

számára



H í r l e v é l

2008.III. szám

5

a szeminárium, ami felkészített tu-
lajdonképpen a Szentlélekben való 
megkeresztelkedésre. Emlékszem 
ott voltam ezen az imaórán, és 
még mindig gondolkodtam, hát én 
ferences vagyok, csodálatos lelki-
ség van az én rendemben, mit ke-
resek én még, mit adhatnak ezek 
a világiak, amit én nem tudok. És 
emlékszem egy mondatra, ami ál-
landóan a fejemben forgott: végül 
is Assisi Ferenc az én atyám. És ak-
kor megint jött egy hölgy, kinyitotta 
a bibliáját. És anélkül, hogy tudná, 
mi folyik bennem, elkezdte olvasni 
azt a részt, amikor Keresztelő Szent 
János azt mondja a farizeusoknak 
–„Ne mondjátok azt, hogy Ábrahám 
a mi atyánk.” Akkor én felálltam, és 
megérintett az Úr. Igen ez nekem 
szól. Nem mondtam én semmit, de 
úgy is látszott, mindenki érti, mi 
történik. És akkor azt mondtam, 
Uram, soha többé nem mondom, 
hogy én Assisi Ferenc fi a vagyok, 
mert rájöttem, hogy nem vagyok. 
És ha szükség van arra, hogy befo-
gadjam a Szentlélek-keresztséget, 
hogy valóban az ő fi a legyek - van-
nak itt ferencesek köztünk, menje-
tek haza, hirdessétek, amit mondok 
– ha Szent Ferenc igazi fi ai akartok 
lenni, akkor el kell fogadnotok és át 
kell élnetek a Szentlélek-kereszt-
séget. És akkor egy jezsuita – nem 
ferences – azt mondta, hogy Assisi 
Szent Ferenc a legnagyobb kariz-
matikus az egyháztörténelemben. 
És elkezdtem felkészülni. Egyik nap 
sétáltam a parkban, és Isten egy 
kép által szólt hozzám. – Isten tud 
képek által szólni. A következő kép 
volt. Úgy láttam magam, mint egy 
ember egy hintón, aki fogja a ló 
gyeplőjét és megpróbálja uralni a 
lovakat, és ő dönti el, hogy merre 
megy. Tehát magamat láttam, amint 
az életemet kézben próbálom tarta-
ni. S láttam, hogy Jézus felszáll erre 
a hintóra mellém. Nagyon egyszerű-
en, nem volt valami nagy dolog, de 
nagyon valóságos volt. És nagyon 
kedvesen azt mondta nekem Jézus: 
„Nem akarod nekem adni az életed 
gyeplőjét?” Bepánikoltam, mert rá-
jöttem, hogy ez komoly. Ugyanak-
kor mintegy villanásra láttam, hogy 
nem lehetek az életem ura. És én 
akkor azt válaszoltam, igen Jézus 
vedd át az életem gyeplőjét. Be kell 
vallanom nektek, hogy ezután na-
gyon sokszor megpróbáltam visz-
szavenni a gyeplőt. És ezért van a 
bűnbánat szentsége. Isten azokra 
bízza a lelkét, akik rábízzák az éle-

tüket. Az, hogy én teljesen átadom 
magam Jézusnak, az a helyes út. 
Nemcsak egyszer, hanem sokszor. 
És az ilyen találkozók nagyon jó al-
kalmat nyújtanak arra, hogy meg-
újítsuk Istennel a szövetségünket. 
Ez a kulcsa annak, hogy Jézus az 
életünkben cselekedjen. A misszió-
nak ez a kulcsa.
 Elérkezett a Szentlélek-kereszt-
ség napja. Az imádságban nagyon 
sok mindent prófétáltak. Mind arról 
szólt, hogy új szolgálatom lesz, a 
világnak fogok prédikálni. Abban az 
időben én csak vasárnap prédikál-
tam. Professzor voltam, és nem ta-
nító. Valaki azt mondta, hogy hatal-
mas örömet fogsz megtapasztalni az 
én Igém hirdetésében. Ami nagyon 
furcsa volt, mert én természetem 
szerint nem vagyok örömteljes, ha-
nem ellenkezőleg. És mindenki azt 
mondta, amikor meghirdetik Isten 
Igéjét, jön az öröm és betölt. 
 Hadd osszak meg még egy 
részletet erről az imáról. Volt egy 
pillanat, amikor az emberek imád-
koztak értünk, és azt mondták, 
most válaszd Jézust a te szemé-
lyes Uradnak. Akkor én kinyitottam 
a szemem, és magam előtt láttam 
a keresztet, ami az oltár fölött állt 
egyébként. Megint, mint egy villanás 
hallottam az Úr hangját. Azt mond-
ta nekem: „Vigyázz, mert az Úr, akit 
a te személyes Uradnak választasz, 
az én vagyok. Én magam a kereszt. 
„ És ez segített nekem. Addig azt 
gondoltam, hogy a karizmatikus 
megújulás felszínes valami, akkor 
megértettem, a Szentlélek tulaj-
donképpen az evangélium szívébe 
vezet, ami Jézus keresztje. Miután 
másnap részesültem a Szentlélek-
keresztségben, felszálltam a gép-
re, hogy csatlakozzak Washingtoni 
testvéreimhez, és látszólag semmi 
dramatikus nem történt bennem 
a Lélek kiáradásáért végzett ima 
alatt. Voltak, akik sírtak, voltak, akik 
szinte felrobbantak. Számomra egy 
nagyon világos elköteleződés volt, 
hogy megújítom elköteleződésemet 
Isten felé. Nemcsak a keresztsé-
gemet újítom meg, hanem az elhí-
vásomat is, és a gyeplőt Istennek 
adom. Amint fent ültem a repülőn, 

kinyitottam a papi imakönyvemet, 
és ez volt az első alkalom, amikor 
láttam, hogy valami történt. Mert a 
zsoltárok mintha megújultak volna. 
Mintha előző nap írták volna; csak 
nekem. Első megtapasztalásom te-
hát az volt, hogy amikor a Szent-
lélek eljön, a Biblia egy élő könyvvé 
válik. Egy olyan Igévé, mely sze-
mélyesen neked szól. Aztán később 
rengeteg megerősítést kaptam ez-
zel kapcsolatban. Ez az év Isten igé-
jének az éve. Ebben az évben ehhez 
nagyban hozzájárulhatunk, szolgál-
hatjuk az Egyházat. Ezt próbáltam 
én is beépíteni az elmúlt nagyböjtbe 
prédikációim során. És azt, hogy a 
Szentírást a Szentlélek sugalmazta, 
és csak a Szentlélek segítségével 
lehet megérteni. Szükségünk van a 
Szentírásnak ilyen Lélekkel telt ol-
vasására. 
 Egy nap Ausztráliában tanítot-
tam, és egy nagyon egyszerű em-
ber odajött hozzám az utolsó nap. 
Azt mondta: atya van egy problé-
ma a családomban. Van egy 11 éves 
fi am, aki még nincs megkeresztel-
ve. Az a gond, hogy a feleségem Je-
hova tanúja lett, és hallani sem akar 
a keresztségről. De amikor meghá-
zasodtunk, mindketten katolikusok 
voltunk, és megígértük Istennek, 
hogy gyermekeinket katolikusnak 
neveljük. Most mit tegyek? Ha meg-
keresztelem a gyermeket, probléma 
lesz a családban. Ha nem kereszte-
lem meg, megszegem az ígéretem. 
Azt mondtam neki. Engedd meg ne-
kem, hogy gondolkodjam, és majd 
holnap megmondom, mit mond az 
Úr. Ezután másnap odajött hozzám, 
és azt mondta, megvan a meg-
oldás. Megkönnyebbülés volt szá-
momra, mert nekem még nem volt 
meg. Azt mondta: „Tegnap, amikor 
haza mentem, imádkoztam egy ki-
csit, aztán kinyitottam a Szentírást. 
Pont azt a részt olvastam, amikor 
Ábrahám felviszi Izsákot a hegyre. 
Rádöbbentem, hogy abban a rész-
ben, amikor Ábrahám felviszi fi át, 
nem mond semmit a feleségének.” 
Tökéletes megkülönböztetés, úgy-
hogy én magam kereszteltem meg 
a fi út. Tanúja lehettem, hogy Isten 
hogy szól az egyszerű emberekhez 

...ti püspökök gyászoljatok és sírjatok, mert az én fi am 

teste meg van törve. Ti pásztorok és papok gyászoljatok 

és sírjatok, mert az én fi am teste meg van törve...
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is. Buzdítja, bátorítja őket, válaszol 
a problémáikra, kérdéseikre. 
 Amikor odaértem a testvéreim-
hez Washingtonba, egy második jel 
következett, ami arról tanúskodott, 
hogy valami mégis történt az ima 
hatására. Vonzott engem a temp-
lom. Egy egészen új buzgalmat 
éreztem az imával kapcsolatban. Ez 
a Szentlélek eljövetelének egy má-
sik jele. Az ima elevenné válik. Új 
vágyat kapunk az imára. És a Lé-
lekben való ima, egy másik nagyon 
nagy felfedezés volt a karizmatikus 
megújulásban. Lélekben imádkoz-
ni. Mit jelent Lélekben imádkozni? 
Azt jelenti, hogy engeded, hogy a 
Szentlélek benned imádkozzon, ami 
egy isteni dimenziót ad a keresz-
tény imának. Ebben az értelemben, 
amikor elolvastam a rómaiakhoz 
írt levél 8. fejezetét, ahol Szent Pál 
azt mondja: „a Lélek segítségünk-
re siet gyöngeségünkben, mert 
nem tudjuk, mit kérjünk, és hogyan 
imádkozzunk, de a Szentlélek maga 
közbenjár értünk, szavakba nem 
foglalható sóhajtásokkal.” És akkor 
azt mondtam magamnak, ha felfe-
deznénk, ha tudnánk, mit mond Is-
ten a Szentlélek által, ezekben a só-
hajtásokban, akkor felfedeznénk az 
ima titkát. Az ima nem lehet ennél 
tökéletesebb. Akkor egy válasz jött a 
gondolatomban: Ez lehetséges, tud-
hatjuk, mit mond a Lélek ezekben a 
sóhajtásokban, mert a Szentlélek, 
aki velünk imádkozik, az ugyanazon 
Lélek, aki a Szentírást sugalmazta, 
és ő nem imádkozhat két ellenté-
tes módon. Tehát ha akarjuk tudni, 
mit mond, mit imádkozik bennünk 
a lélek, elég, ha tanulmányozzuk a 
Szentírásban, a nagy szentek ho-
gyan imádkoztak. Láthatjuk, hogy a 
Szentírásban Lélekben imádkoztak. 
Egy csodálatos példa erre a Bibliá-
ból: Mózes fenn volt a hegyen, 40 
napot és 40 éjjelt töltött ott, és ami-
kor megjelent az Úr és azt mondta: 
„Most gyorsan menj le, mert az a 
nép melyet te kihoztál Egyiptom-
ból elfordul tőlem, és aranyborjút 
csinált”. De Mózes nem szalad le, 
hanem el kezd vitatkozni Istennel: 
„Ellenkezőleg, ez a te néped, te hoz-

tad ki őket Egyiptomból. Te nyújtot-
tad ki a karodat”. És amikor a rabbik 
kommentálják ezt a részt, akkor ők 
nagyon jól megértették, mit is akar 
mondani Mózes Istennek. Persze 
amikor hűséges ez a nép, akkor az 
a Te néped, akit kihoztál Egyiptom-
ból. Amikor meg elfordulnak, akkor 
rögtön az én népem lesznek, akiket 
én hoztam ki. Látjátok hogy beszél 
Mózes Istennel? Szabadságban. És 
Isten megpróbálta elcsábítani Mó-
zest. Azt mondta, engedd meg, 
hogy elpusztítsam ezt a népet, és 
akkor egy nagy nemzet atyjává 
teszlek téged. Akkor Mózes elkezdi 

nem, de igazából akkor én nagyon 
gazdag voltam. Az Úr azt mondta, 
hagyd ott a te professzori állásodat. 
Az Úr azt mondta, hagyd azt, és le-
gyél egy egészen egyszerű prédiká-
tor Assisi Ferenc lelkületével. Isten 
kegyelméből igennel válaszoltam, 
és akkor értettem meg, hogy mi a 
kegyelem. Elmentem Rómába a ge-
nerálisomhoz, és elmondtam neki, 
hogy Isten új elhívást adott nekem. 
Azt mondta a generális, várjunk egy 
évet. Ez nagyon bölcs döntés volt. 
Egy év múlva visszamentem hoz-
zá, hosszan imádkoztunk együtt, és 
végül azt mondta. Valóban ez Isten 
akarata. Visszamentem az egye-
temre és lemondtam, és Svájcba 
egy kis rendházba mentem egy lel-
kigyakorlatra, hogy felkészüljek, az 
új szolgálatra. És akkor jött egy te-
lefonhívás Rómából. Megint a gene-
rálisom volt, és azt mondta nekem: 
„II. János Pál pápa kinevezett téged 
a pápai ház szónokának. Van valami 

Addig azt gondoltam, hogy a karizmatikus megújulás 

felszínes valami, akkor megértettem, a Szentlélek 

tulajdonképpen az evangélium szívébe vezet...

Elkezdtem én is imaórákra járni, 

és néhány héttel később valami történt, 

ami megváltoztatta az életem.

zsarolni Istent: „Akkor miképpen fo-
god megtartani az ígéretedet? Hogy 
fognak tisztelni téged, ha még erre 
sem vagy képes.” És Isten pontosan 
ezt akarta Mózestől. Lélekben imád-
kozni azt jelenti, őszintén beszélget-
ni Istennel. 
 Visszatértem Olaszországba, 
és az emberek, akik engem na-
gyon kritikusnak ismertek, nagyon 
elámultak. Egyesek azt mondták, 
csoda történt, Sault küldtünk ki 
Amerikába, és Pál jött vissza. El-
kezdtem én is imaórákra járni, és 
néhány héttel később valami tör-
tént, ami megváltoztatta az életem. 
A szobámban imádkoztam a rend-
ben, amikor Isten újra szólt hozzám 
egy kép által. Nagyon egyszerű, 
de nagyon mély módon. Olyan volt 
mintha Jézus elment volna előttem 
– és pontosan az a Jézus volt, aki 
visszatért a Jordántól, miután be-
töltekezett Szentlélekkel, és elkezd-
te hirdetni az igét. Átment előttem 
és azt mondta: „Ha segíteni akarsz 
nekem abban, hogy Isten országát 
hirdeted, akkor hagyjál itt mindent, 
és kövess engem.” Ferencesként 
ezt már rég meg kellett volna ten-

indokod arra, hogy nemet mondjál?” 
Hogy őszinte legyek nagyon komo-
lyan kerestem okot rá, de nem ta-
láltam. Néhány hetem volt rá, hogy 
felkészüljek az első nagyböjtre. 
 Ebben az időszakban alkalmam 
volt arra, hogy a világon mindenhol 
elmondjam az embereknek, hogy mi 
az Egyház vezetésének a vágya. Az 
összes könyv, amit írtam mindazok-
ból a prédikációkból született, amit 
a Szentatyának írtam. Nincsenek 
nagy eretnekségek ezekben a köny-
vekben, különben a pápa már félre-
állított volna. Ellenkezőleg. Sokszor 
II. János Pál bátorított arra, hogy 
publikáljam, amit prédikálok. Tehát 
amit a könyveimben olvashattok, az 
a prédikációim összegzése. A Pápa 
alázatának hihetetlen tanúsága, 
hogy ő mindig jött, és soha nem ma-
radt le, egyetlen miséről sem. Amikor 
beteg volt, akkor is mindig ott volt. 
2005-ben, amikor utoljára prédikál-
tam, akkor már nagyon beteg volt, 
de el akarta olvasni a kórházban az 
elmélkedésemet. Ő hatalmas példát 
mutatott számomra is.

A szinkrontolmácsolást lejegyezte: 

Cseh Kornél
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Hogy is kezdődött? Akkoriban még 
azt sem tudtuk, hogy karizmatikus. 
Csak azt, hogy megújulás. Meg azt, 
hogy valami nagyon jó van abban, 
ha keresztény testvérek találkoznak 
azért, hogy az Úr előtt legyenek, 
hogy őt imádják, dicsőítsék. Hogy 
megtapasztalják mi az, hogy közös-
ség. Szándékosan nem írtam kato-
likus testvéreket, mert ez a meg-
újulás elejétől kezdve „ökumenikus” 
volt. No nem a „hivatalos” értelem-
ben. Abban, hogy amikor valóban 
az Atyaisten dicsőítésére, a köztünk 
élő Fiú, és a ránk kiáradt Szentlélek 
miatt jövünk össze, akkor nem kell 
néznünk, ki honnan jött. És a ke-
gyelem árad…
Ebben az időben olyan erős vágy 
volt bennünk a hozzánk hasonlókkal 
való találkozásra, hogy nem sajnál-
tunk időt és fáradságot megkeresni 
őket. Az ország távoli zugaiban, de 
külföldön is.
A hivatalos Egyház is kezdett kíván-
csi lenni, mi történik „odalenn”. És 
létrejött az első találkozó a magyar 
püspöki kar és a megújulási moz-
galmak között. Akkor már tudtuk, 
hogy a mienk a karizmatikus.

Be
mu

ta
tk

oz
ás

Nem sokkal ezután megtudtuk, 
hogy Gniezno-ban találkozó lesz. 
Ott volt a helyünk! És megtapasz-
taltuk, milyen az, amikor nemcsak 
mindenki „ugyanazért” van ott, de 
még ráadásul sokan is vannak. Csak 
a közösségvezetőkből megtelt egy 
szép nagy templom. A nép már csak 
a futballpályán fért el. Kb. 15000-
en voltunk. Erről a fantasztikus ta-
lálkozóról hazafelé imádkoztunk a 
kocsiban (mit is tehettünk volna?) 
és azt a határozott sugallatot kap-
tuk: „Gyűjtsétek össze őket!” Ebből 
lett a KARINFORM, az első találkozó 
még Jászszentlászlón egy kitakarí-
tott juhakolban, aztán az országos 
találkozók sora. És most két mondat 
arról, miért ez a fejedelmi többes. 
Erzsi, a feleségem, kezdettől velem 
együtt járt ezen az úton. Kb. egy 
időben „tértünk” meg, bár mindket-
ten „jó katolikus” nevelést kaptunk, 
boldog házasságban éltünk, de 40 
éves korunk körül úgy éreztük, va-
lami több kéne. Hát megkaptuk!
A szolgáló bizottságban, főleg a 
szervezés szolgálatában, a kezde-
tektől 2006. májusáig mindketten 
benne voltunk, majd utána már csak 

Bemutatkozik a Szolgáló bizottság

D r .  M a r i k  J ó z s e f  é s  E r z s iD r .  M a r i k  J ó z s e f  é s  E r z s i
én. Aztán az élet és a kegyelem to-
vább vezetett minket, ebből lett az 
Emmánuel Közösség Magyarorszá-
gon, aminek 10 évig voltunk a ve-
zetői. Aztán amikor „kiöregedtünk” 
a közösségvezetésből, akkor a nem-
zetközi kapcsolatok ápolása lett a 
feladatunk, ebből nőtt ki a Város-
misszió is. Erdő Péter bíboros úr a 
bécsi városmisszión határozta el, 
hogy lesz budapesti is, és kézenfek-
vő volt, hogy a nemzetközi szereve-
ző csapatban a magyar Emmánuel 
közösségből is dolgozzanak (Erzsi, 
Madocsai Bea és én). Lisszabonban 
pedig elhangzott a számomra örök-
ké emlékezetes mondat: „És felké-
rem dr. Marik Józsefet a budapesti 
városmisszió szervezésére…”
Azt hiszem, nemcsak én éltem úgy 
meg, hogy különleges kegyelmi időt 
kaptunk azon a szeptemberi héten. 
Számomra különleges kegyelmi idő 
volt a felkészülés másfél éve is, kü-
lönösen azt tudva, hogy kb. 3 évre 
lett volna valójában szükség. Szá-
momra a felkészülés legnagyobb 
ajándéka volt, hogy végül mindig 
volt elegendő dolgos kéz, lelkes 
munkatárs, hogy létrejöhessen ez 
a csoda. És létrejött egy csapat, 
aki azt mondta, hogy a missziónak 
nincs vége! Folytatni kell. Köszönet 
a Bíboros úrnak, hogy ezt hivatalo-
san is elismerte, amikor idén feb-
ruárban létrehozta az egyházmegye 
Pasztorációs szakterületén belül a 
Missziós Referatúrát. Itt folytathat-
juk a munkát, ami ebben az évben 
már több alkalommal megvalósult 
különböző programokban (Rózsa-
füzér zarándoklat, Pünkösd a Gel-
lért hegyen és Máriaremetén, Soul 
& Gospel fesztivál a Westend tera-
szon, missziós képzés…)
És még nincs vége! Szeptember 20-
21-re virradóra ismét lesz Budapes-
ten „nyitott templomok éjszakája”, 
ismét lesz Keresztény Művészeti 
Hét és reményeim szerint sok plé-
bánia helyi missziókkal készül majd 
ezekre.
Azt mondom hát: valóban Reményt 
és Jövőt készít nekünk a mi Urunk 
és ez a jövő már itt is van! Az Úr 
közel! 

Dr. Marik József
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„Erőt kaptok!” ( ApCsel 1,8)

ki hat hónap intenzív előkészülete, 
melyet az ausztráliai Katolikus Ka-
rizmatikus Megújulás különböző 
megnyilvánulású és típusú csoport-
jainak küldöttei végeztek. A „Fogad-
játok az Erőt LIVE” ötlete 2006-ban 
a Syndey-i Nemzeti Szolgáló Bizott-
ság gyűlésén született meg.
Ennek a kezdeményezésnek a kü-
lönleges sikere nem csak annak a 
néhány embernek köszönhető, aki-
nek lehetősége volt a színpadon áll-
ni Sydneyben, hogy a Szentlélek új 
kiáradásáért imádkozzon. A siker 
azoknak az embereknek köszön-
hető, akik idejüket és energiájukat 
áldozták az eseményre, akik nagy-
lelkűen adakoztak, hogy segítsenek 
minket a haladásban és leginkább 
annak a lavinaszerű közbenjáró 
imádságnak, ami egész Ausztrá-
liából és Új-Zélandról szállt fel a 
mennybe.
A KKM nevében megköszönöm 
mindazoknak, akik valamilyen mó-
don közreműködtek, és köszönjük 
meg a Szentléleknek, hogy meg-
erősített és arra használt fel minket, 
hogy különböző módon megérintse 
sok fi atal életét. „Dicsőség legyen 
Annak, aki a bennünk munkálkodó 
erőnél fogva mindent megtehet bő-
ségesen azon túl is, amit mi kérünk, 
vagy megértünk!” Ef 3, 20.

Allan Panozza

Fordította: Hollósi Cecília

Ahogy leszállt az éj Barangarooban 
július 18-án pénteken, jeges szél 
fújt át a sydney-i kikötőn a több 
mint 150 000 zarándok csontjáig 
hatolva. Aztán este 7 óra előtt ki-
csivel a tér köré helyezett hatalmas 
TV képernyőkön megjelent a kér-
dés: „Készen vagytok?”, amire egy 
süketítő hangerejű válasz hangzott 
fel: „Igeeeen!” Aztán a D. Zaschen 
által vezetett Hillsong United Band 
kezdte el az első dicsőítő és imá-
dó dalt, megalapozva a hangulatot/
helyzetet a kiáradó örömnek, ami 
hamar felmelegítette a testet és a 
lelket, ahogy énekeltünk, táncol-
tunk és tapsoltunk Istenünk dicső-
ségére: „Kiáltsatok örömmel Jahve-
nak!” (33. Zsolt)
Ami a következő három órában tör-
tént, az olyan, mint egy lelki utazás, 
melyet a Hillsong csoport zenéje és 
dicsőítése vezetett, majd a Matt Ma-
her Band vett át. A programot Sam 
Clear vezette, aki éppen azon a hé-
ten érkezett meg 18 hónapos Föld 
körüli zarándoklása végállomásá-
hoz Sydneybe, mely alatt a keresz-
tények egységéért imádkozott. 
A fi atal zarándokokat egy hatásos 
dráma előadással kápráztatta el a 
Fiatalok Missziója Csoport és két 
megkapó tanulságtételt osztott meg 
velük a 25 éves sydney-i R. S. Jo Mas-
carenas és a volt londoni gengszter 
John Pridmore. Ezután Joe Grech Bí-
boros atya tartott a fi atalok hatalma 

tömegének egy tíz perces buzdítást 
arra bíztatva őket, hogy legyenek 
nyitottak a Szentlélek cselekedetei-
re és Jézus szeretetére.
A „Fogadjátok az Erőt LIVE” küldött-
ség tagjai mentek fel a színpadra, 
hogy Joe bíborossal együtt imádkoz-
zanak a Szentlélek kiáradásáért a fi a-
talokra. Ezután mindenki megújította 
keresztségi fogadalmát, és nyelveken 
imádkoztunk az egybegyűltekért. 
Ugyanebben az időben különböző ka-
tolikus karizmatikus csoportok tagjai 
kettes csoportokban lementek a za-
rándokok közé, hogy imádkozzanak 
azokért, akik további imaszolgálatot 
szerettek volna.
Legfőképpen az eseményt inspiráló 
három eredeti szándékért imádkoz-
tunk:
hogy lehetőség nyíljon a fi atalok 
számára Jézus szeretetével szemé-
lyesen találkozni.
hogy megkapják a Szentlélek ere-
jét.
hogy hirdessék az Örömhírt az 
egész világon.
Az ima ideje alatt Chris Ryan MGL 
atya felvitte a főoltárra az Oltári-
szentséget mély adorációra, amely 
végül a tömeg ünnepélyes megál-
dásával zárult.
Ahogy lélekben eggyé váltam a fi a-
talok hatalmas tömegével és 170 
különböző nemzet zászlója lobogott 
együtt a zene ritmusára, hálát ad-
tam Istennek, hogy így teljesedett 
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Immár negyedik alkalommal tar-
tottunk virrasztást Pünkösd szom-
bat este Budaörsön, a Kőhegyen a 
Szeplőtelen fogantatás tiszteleté-
re szentelt kápolnánál. A kápolnát 
1855-ben építtette egy budaörsi 
sváb lakos, akitől ezt a Szűzanya lá-
tomásban kérte. Csoda is kapcsoló-
dik a történetéhez: agyag bányászat 
közben rádőlt a föld Franz Wendler-
re és miután élve kiemelték az egy 

méter vastag agyag alól, arról szá-
molt be, hogy életét a Szűzanyának 
köszönheti, aki a kötényével védte. 
Az akkori plébános, aki addig nem 
támogatta a kápolna építését, ez-
után teljes odaadással az építkezés 
szószólója lett. Felesége halála után 
Franz testvérünk 25 évig remete-
ként élt a hegyen és gondozta a 
kápolnát. Halála után a fi a folytatta 
a remete életet a kápolna melletti 
sziklába vájt barlangban. A kápolnát 
1948-ban a kitelepítés után a tele-
pesek széthordták. Öt évvel ezelőtt 
a német kisebbségi önkormányzat 
vezetésével épült újra fel közada-
kozásból az eredeti tervek alapján. 
Budaörs ezzel, mint a tékozló fi ú el-
indult vissza az Atyához. 
 Ezen a szent helyen a Szűzanyá-
nak kedves környezetben, a hegyen, 
ami mindig az Isten közelségét jelen-
ti, kezdtük el Pünkösd szombat este 
kilenc órától a Szentlélek váró és hívó 
virrasztást Budaörs felett, mely éjfé-
lig tartott. Nem csak a magunk szá-
mára, hanem az egész városra kér-
tük a Lélek kiáradását. A kápolnától 
körbe nézve a város a lábunk előtt 
hevert. Csodálatos látvány felülről a 
kivilágított templom, az utcák, távo-

labb a bevásárló központok, az autó-
pálya kivilágított képe. 
 A virrasztás szervezője a Buda-
örsi Katolikus Karizmatikus Közös-
ség volt, a dicsőítést a budaörsi Te 
Deum zenekar vezette. A templom-
ban a szentmiséken az atyák hir-
dették a virrasztást, plakáton és 
szórólapokon keresztül is hívtuk a 
testvéreket. 
 Az imádság dicsőítéssel kezdő-
dött, majd az ApCsel 2. fejezete alap-
ján tanítás hangzott el a Szentlélek 
várásáról. Papjaink - plébános atya, 
káplán atya - is jelen voltak, a plébá-
nos a Pünkösd fontosságáról beszélt. 
Zenés dicsőítés és szóbeli imádságok 
negyedórás, ciklusban váltották egy-
mást. Volt közbenjáró imaszolgálat 
is, melyen a közösségünk tagjai szol-
gáltak. A hatvanfőnyi résztvevő kö-
zül sokan éltek ezzel a lehetőséggel. 
Imádkoztunk a város megtéréséért, 
a Szentlélek ajándékaiért, a plébániai 
közösségekért. A dicsőítéssel véget 
ért együttlét után személyesen meg-
szólítottuk a számunkra ismeretlen 
testvéreket. Egy egyetemista test-
vérpár elmondta, hogy ők budaörsi-
ek, csak Ausztriában élnek, rendsze-
resen ünnepekre haza jönnek, és az 
egyházközség honlapjáról értesültek 
a virrasztásról. Nagyon örülnek, hogy 
itt lehettek, és legközelebb is eljön-
nek. A hegyről lefelé jövet a testvé-
rek örömüket fejezték ki, milyen jó 
volt a hegyen az Úr közelében lenni, a 
Lélek jelenlétét érezni, jövőre feltét-
len folytassuk. Dicsőség az Úrnak!

Borlay Endre

Pünkösd kultúrájának terjesztésePünkösd kultúrájának terjesztése
Az ICCRS mind II. János Pál, mind XVI. Benedek pápa bízta-
tására arra kér minket, hogy terjesszük környezetünkben a 
Pünkösd kultúráját. Ezen a címen új rovatunk indul, segítve az 
országban a Szentlélek-tisztelet nagyobb elterjedését.

P ü n k ö s d i  v i r r a s z t á s  B u d a ö r s ö nP ü n k ö s d i  v i r r a s z t á s  B u d a ö r s ö n
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Részletek XVI. Benedek pápa beszédéből
a sydney-i Ifjúsági Világtalálkozón

A Szentlélek adományai által gaz-
dagodva lesz erőtök, hogy felülke-
rekedjetek a részleges látásmódon, 
az üres utópiákon, a múlandó örö-
mökön, azért, hogy a keresztény 
tanúságtétel következetességét és 
bizonyosságát kínálhassátok...
 A Szentlélek ajándékai, amelyek 
természetük szerint az egység felé 
vezetnek, még erősebben kötnek 
minket Krisztus Testének egészé-

hez (vö. Lumen gentium, 11), alkal-
masabbá tesznek, hogy az Egyházat 
építsük és így szolgáljuk a világot 
(vö. Ef 4,13). 
 Az Egyház életében való tevé-
keny és örömteli részvételre hív-
nak: a plébániákon és az egyházi 
mozgalmakban, az iskolai hittan-
órákon, az egyetemi lelkészségeken 
és a többi katolikus szervezetben. 
Igen, az Egyháznak növekednie kell 

az egységben, meg kell erősödnie 
az életszentségben, meg kell fi ata-
lodnia, és állandóan meg kell újulnia 
(vö. Lumen gentium, 4).”

A teljes beszéd olvasható: 

www.hirporta.hu/?m_op=view&id=15069

K e d v e s  f i a t a l o k !K e d v e s  f i a t a l o k !
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Gyermekként katolikus családban 
nevelkedtem, anyukám minden va-
sárnap elvitt minket a templomba 
és tanultam hittant is az általános 
és középiskolás évek alatt. De akkor 
amolyan üres fejtágításnak éreztem 
az egészet, mintha csak az iskola-
padban ültem volna. Hittem, hogy 
létezik valami Isten, de a templom-
ban nem találkoztam Vele, csak na-
gyokat unatkoztam a szertartáso-
kon. Kamaszként tipikus, mindent 
tudni akaró, kíváncsi ifjú voltam, 
kerestem, kutattam a világ nagy 
rejtélyeit, titkait, minden érdekelt, 
ami misztikus, okkult dolog volt, 
vagy az emberi lélek mélységeit 
kutatta. Szóval az UFO-könyvektől 
kezdve, a horoszkópokon át, a va-
rázslásos, jóslásos, boszorkányos, 
szellemidézéses könyvekig mindent 
faltam. 14 évesen már olyan kér-
déseim voltak, amire a papok nem 
nagyon tudtak számomra kielégítő 
választ adni (van-e reinkarnáció, 
miért van pokol, ha Isten minden-
ható és végtelenül szeret, stb.), 
ezért aztán még inkább az ezoteri-
kában és a New Age-ben kerestem 
a válaszokat.
Igaz, arra már nagyon korán rá-
jöttem, hogy a létezésünk célja a 
szeretet, és az abban való fejlődés; 
életem legnagyobb fájdalma mégis 
az volt, hogy ezt a hatalmas sze-
retetvágyat, és szeretni, adni aka-
rást nem tudtam kifejezni, meg-
valósítani. Szigorú neveltetésemnél 
fogva tele voltam gátlásokkal, nem 
mertem közeledni idegenekhez, és 
ezért többnyire alkohollal próbál-
tam feloldódni. Később, az egyete-
mi évek alatt pedig egyre több keleti 
vallást és egyéb misztikus fi lozófi át 
ismertem meg, valamint különböző 
gyakorlati rendszereket (jóga, me-
ditáció, chi-kung stb.), amelyek a 
személyiség fejlődését, kibontakoz-
tatását ígérték - s ezáltal reméltem, 
hogy majd oldódnak a gátlásaim, és 
jobban fogom tudni a szeretetemet 
kimutatni.
Ebben a nagy akarásban és próbál-
kozásban aztán két hosszabb kap-
csolatom is zátonyra futott, miköz-
ben önmegvalósításra törekedtem 

az elsőben, illetve egy „istennőt” 
faragtam magamnak a második-
ban. Amikor aztán az „istennőm” 
belefáradt abba, hogy minden körü-
lötte forog, egyszer csak elhagyott 
– én pedig majdnem belehaltam a 
csalódottságba és fájdalomba, még 
az öngyilkosság gondolata is meg-
fordult a fejemben. De aztán las-
san ebből a helyzetből is tanultam: 
megtapasztaltam milyen úgy sze-
retni valakit, hogy nem várok visz-
sza cserébe semmit, elengedni úgy, 
hogy a legjobbat kívánom neki, a 
boldogságot úgy, ahogy ő szeretné, 
akár más oldalán is. Később, mikor 
fél évvel a szakítás után kiderült, 
hogy rákos lett, mindenben mellet-
te álltam és még jobban belevetet-
tem magam a természetgyógyász 
praktikákba, elláttam mindenféle 
tanácsokkal, könyvekkel és csoda-
szerekkel, felkutattam a legjobb 
„csodagyógyítókat”. Mindez azon-
ban csak lelassította a daganat nö-
vekedését, de számottevő javulást 
nem hozott nála.
Ekkor jött el az ideje annak, hogy 
elinduljak arra a zarándokútra, amit 
már évek óta tervezgettem. Ez az 
el Camino Spanyolországban, egy 
800 km-es gyalogút, amelyről na-
gyon sok különös dolgot olvastam, 
hallottam már korábban. 30-40 na-
pig egyedül a pusztában lenni ön-
magában is nagy kihívás és érdekes 
feladat, mindenképpen jót tesz az 

ember önismeretének. Én azonban 
ennél sokkal többet vártam, hiszen 
tele voltam kérdésekkel: ki vagyok 
én? Ki a párom, ha nem az elveszí-
tett ex-barátnőm? Ki az Isten, és 
milyen is Ő? És egyébként is, ho-
gyan működik ez az egész világ, mi 
mozgatja? Valóban van e hatásuk az 
imáknak, vagy csak amolyan unal-
mas vershadarások ezek, amiket 
gyerekkoromban megtanultam? A 
sok-sok vallás és fi lozófi a között már 
alig ismertem ki magam; próbáltam 
egy saját vallást kreálni, mindenből 
kiszedegetni, ami tetszik, de igazá-
ból a tanulás során egyre nagyobb 
lett a bizonytalanságom - csak a cél 
volt világos számomra, a szeretet, 
de az út nagyon zavarosnak és szer-
teágazó labirintusnak tűnt. Nagyon 
sok mindenhez értettem, de mégis 
magányos voltam, kisiklott az éle-
tem és hiába próbáltam letagadni, 
egyedül nem boldogultam, hiány-
zott egy olyan lelki vezető, aki át-
látja ezt a káoszt és mutatni tudja 
nekem az utat. Bár ezt akkor még 
nem tudtam így megfogalmazni, 
csak hatalmas kérdőjelek voltak 
bennem. A kérdéseken kívül persze 
a volt barátnőm betegségét is be-
tettem a hátizsákomba, aki az indu-
lásomkor már nagyon rosszul volt, 
az orvosok már csak fél évet adtak 
neki (nem akarta megműttetni ma-
gát, mert ő is abban hitt, hogy nin-

Tanúságtétel

E l  C a m i n oE l  C a m i n o
– Megtérésem története
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csenek véletlenek, és neki tanulnia 
kell a betegségéből).
Már az út első napja elég kalan-
dos volt. Nagy túlsúllyal a hátamon 
vágtam neki a vándorlásnak, kb. 
18 kg-os hátizsákkal. Hiába mond-
ták, hogy 10-12kg-nál többet nem 
ajánlott vinni, én bepakoltam 2 napi 
hideg élelmet meg sok szükséges-
nek látszó dolgot, gondoltam, egy 
ilyen sportos embernek ez nem 
okozhat problémát. Viszont be kel-
lett látnom, hogy bizony elég rosz-
szul mértem fel az út nehézségeit... 
10-15km után már feltörte a cipő a 
lábamat és a hegyek meg a nehéz 
hátizsák annyira megdolgozták a 
térdemet, hogy alig tudtam lépni. 
Korábban is voltak már problémáim 
a térdemmel (kosárlabdás múltam-
ból kifolyólag), de ekkora fájdalmat 
még nem okozott soha. Persze sej-
tettem, hogy ez nem véletlenül tör-
ténik (korábban már foglalkoztam a 
betegségek lelki okaival, jelentésé-
vel), és igyekeztem megfejteni az 
okát, járás közben belemerültem a 
fájdalomba. Ekkor beugrott egy XI. 
századi történet, ami „véletlenül” 
éppen azon a helyen játszódott, 
ahol aznap jártam. És a főszerep-
lője egy Roland nevű vitéz volt, I. 
Károly híres hadvezére. Éppen itt, 
Pamplonánál vívott egy nevezetes 
csatát Roland vezér; tízszeres túl-
erővel álltak szemben a csapatai. A 
legenda szerint Rolandnak volt egy 

kürtje, amit ha megfújt volna, akkor 
jöttek volna a szövetségeseik a se-
gítségükre. De Roland nagyon büsz-
ke vezér volt, nem kért segítséget 
- így aztán odaveszett a serege az 
utolsó emberig.
Miközben ezen a történeten gon-
dolkodtam, a mellettem gyalogló 
középkorú asszonyka látva a bice-
gésemet, felajánlotta a botját segít-
ségül - de büszke Roland nem kért 
a segítségből, mondván, hogy egy 
sportos fi atal férfi  már csak nem fog 
segítséget kérni egy gyenge nőtől. 
Aztán ahogy haladtunk, egyre rom-
lott a helyzet, a terep is egyre ne-
hezedett, és mire felértünk a hegy-
csúcsra, már alig tudtam járni. És 
ott kezdődött egy hosszú lejtő, rá-
adásul hatalmas sziklákon keresztül 
- amit már egyáltalán nem tudtam 
egyedül megtenni. Így hát kény-
telen voltam megalázkodni és se-
gítséget kérni: egyik kezemmel az 
asszonyka vállára támaszkodtam, 
a másik kezemben a botját fogtam 
és így bicegtem lefelé a hegyről. 
Büszke Roland jól megkapta, és be 
kellett látnom, hogy nem szégyen 
mások segítségét igénybe venni, le-
hetőséget adva felebarátainknak a 
szeretetük kinyilvánítására. Ekkor 
értettem meg a középkori Roland-
legenda üzenetét is...
A nap végére végtelen béke és hála 
érzése töltött el, pedig nem volt 
másom, csak egy hálózsákom, amin 

feküdtem, meg néhány falat hideg 
élelmem – de éreztem, hogy Isten 
gondoskodik rólam, és hogy Ő hí-
vott el, Ő lát vendégül az úton.
Másnap ezzel a hálás de továbbra is 
kíváncsi lelkülettel értem egy Euna-
te nevű kis templomocskába, ahol 
a levetett büszkeségem már nem 
akadályozott benne, hogy talál-
kozzam Istennel. Ahogy beléptem 
a templomba, körülölelt valami le-
írhatatlan béke, nyugalom és sze-
retet. Annyira, hogy nem tehettem 
mást, térdre rogytam, és vagy fél 
órát bőgtem egyfolytában. Életem-
ben először éreztem Isten jelenlé-
tét, ahogy odajött hozzám és meg-
mutatta az Ő végtelen szeretetét és 
irgalmát. Egész életemben a szere-
tetben akartam fejlődni - de rossz 
helyen kerestem, hamis „mesterek-
ben” bíztam, saját erőmből, és má-
sok bölcsességéből akartam meg-
változni. Ott akkor megértettem, 
hogy nem kell sehová máshová 
fordulnom, hiszen egyedül Ő a sze-
retet és Őbenne van a megbocsá-
tás. Mint egy tükörben megláttam 
a saját bűnösségemet, megláttam, 
hogy mennyire gyarló vagyok az Ő 
hatalmas szeretetéhez képest, és 
ez nagyon mély bűnbánatra indí-
tott. Nagyon sok régi bűnöm jött fel 
a szívemből és nagyon sok fájdal-
mamat, lelki sebemet, magányomat 
is letettem Eléje, Ő pedig a karjaiba 
vett, mindent megbocsátott és sem-
mi mást nem tett, csak szeretett... 
Kb. 2,5 órát voltam ott bent, a fe-
lét bőgtem, hol térdelve, hol ülve, 
hol állva, a felét pedig csak ültem 
csendben a jelenlétében - és nem 
akartam sehová sem menni, csak 
megnyugodni Nála. Közben nem 
csak a saját bűneim bocsánatáért 
könyörögtem, hanem pl. az ezer 
évvel ezelőtti Roland vezér büszke-
ségéért is, aki miatt sok-sok ezer 
ember vesztette életét.
Végül csak azért indultam tovább, 
mert még az egész út előttem volt, 
és szerettem volna a végére járni, 
ha már egyszer nekivágtam. Innen-
től kezdve már tudtam, hogy nem 
jöttem hiába, hiszen megtapasztal-
tam Isten jelenlétét - és ez aztán 
az úton többször megismétlődött, 
többnyire teljesen spontán módon 
és váratlanul. Mikor már sokat gya-
logoltam, és nagyon elfáradtam, el-
csüggedtem, akkor mindig küldött 
valamit, vagy valakit segítségül: 
vagy egy zarándoktársat a magány 
ellen, vagy az angyalai jöttek és re-
pítettek szinte át a hegyeken, vagy 

...éreztem, hogy Isten gondoskodik rólam, 

és hogy Ő hívott el, Ő lát vendégül az úton

>>
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Isten maga ölelt át és vigasztalt meg 
a szeretetével újabb könnyzáporok 
közepette. Egyre több régi dicsőí-
tő dalszöveg jutott eszembe még a 
gyerekkoromból, amikor néha gitá-
ros mise volt a templomban. Meg az 
István a király rockoperából énekel-
gettem István és Gizella imáit, ami-
ket nagyon szeretek. Lassan meg-
tanultam imádkozni, és egyre nőtt a 
hitem is, ahogy válaszokat kaptam 
az imáimra.

Hazatérve az útról aztán rájöttem, 
hogy még nincs vége az útnak, hi-
szen minden nap egyre közelebb 
akartam kerülni Istenhez, egyre 
jobban megismerni Őt. Bibliaórákra 
jártam, ahol az önfeledt dicsőítés és 
a Szentlélek által vezérelt tanítások 
nagyon megérintettek, és sokat for-
máltak rajtam. Ide aztán elhívtam 
a már nagyon beteg ex-barátnőmet 

is, (akiért nagyon sokat imádkoz-
tam az úton, és persze meséltem 
is neki az élményeimről) és ő is 
megtért, majd a közbenjáró imák 
hatására meg is gyógyult a rák-
ból! (Ebben az időben alakult egy 
ökumenikus házi imacsoport a vá-
rosunkban, ahol több ilyen csodás 
gyógyulásnak is tanúi lehettünk). 
Isten nem volt erőszakos, hanem 
szépen lassan faragta le rólam a 
múltam felesleges maradványait, 
sorra megmutatta nekem, hogy 
milyen régi könyveket égessek el 
és milyen régi praktikákat hagyjak 
abba. Mint egy száraz szivacs, úgy 
kezdtem el magamba szívni Isten 
Igéjét, napi 2-3 bibliaórát is meg-
hallgattam mp3-on. A Biblia mellett 
több nagyon tanulságos könyvet is 
olvastam és ezek együttesen vezet-
tek el odáig, hogy végül teljesen át 
tudtam adni az életemet Jézusnak, 

beláttam, hogy nem szolgálhatok 
egyszerre több urat, nem űzhetem 
a régi életem keleti vallási gyakor-
latait sem, mert egy út vezet csak 
az Atyához, ez pedig Jézus Krisz-
tus. Tehát amire szükségünk lehet, 
azt megtaláljuk Őbenne, amit pedig 
nem kapunk meg Tőle, arra nincs is 
szükségünk.
A megtérésem után egy évvel már a 
szolgálatba is meghívott az Úr, a he-
lyi közösség lelkigyakorlataiba, vá-
rosmissziós szervezéseibe is bekap-
csolódtam, és a dicsőítő csapatban 
is felajánlottam a szolgálataimat. 
Isten pedig még azáltal is megmu-
tatta, hogy számít rám, hogy egy 
katolikus iskolába hívott el tanítani, 
ahol aztán nyíltan tudtam tanúsá-
got tenni és építeni az Isten orszá-
gát. Dicsőség az Úrnak! 

Szánthó Roland
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Magyar Sydney

É l m é n y e i m  a  M a g y a r  S y d n e y - nÉ l m é n y e i m  a  M a g y a r  S y d n e y - n

Amikor januárban hívtak a Magyar 
Sydneyre segítőnek, még nem volt 
sok kedvem elmenni. Pár hónappal 
később elolvastam Benedek pápának 
a sydney-i Ifjúsági Világtalálkozóra 
írt üzenetét (ajánlom mindenkinek 
a fi gyelmébe) és nagyon megörül-
tem. Nyilvánvaló volt az üzenetből, 
a Szentatya célja, hogy „tudatára 
ébredjetek annak, hogy a Szentlé-
lek folyamatosan és tevékenyen je-
len van az Egyház életében”. Ekkor 
éreztem úgy, hogy én is a részese 
akarok lenni ennek a találkozónak. 
Mivel az útiköltség Ausztráliába csil-
lagászati összegekbe kerül, ezért a 

püspökeink úgy döntöttek, hogy itt-
hon a világtalálkozóval egy időben, 
július 17-20. között legyen „Magyar 
Sydney” Egerben, ahol közel kétez-
ren gyűltünk össze fi atalok. 
 Vágytam arra, hogyha a Föld 
másik felén is, de lélekben mégis 
a pápával és a többi fi atallal, végső 
soron az Egyházzal együtt hívjam 
a Szentlelket. Biztos voltam benne, 
hogy egy ilyen imádság meghall-
gatásra talál. Ugyanakkor persze, 
mint karizmatikus, kerestem annak 
a lehetőségét is, hogy továbbadjam 
azt, amit én a Szentlélekről már tu-
dok, és amit Vele megtapasztaltam. 
Erre leginkább azokon a műhelye-
ken adódott lehetőségem, ahol se-
gítőként vettem részt Bartha Angé-
la mellett. 
 A programot nem sorolom fel 
részletesen, csak kiemelek néhány 
pontot, ami engem megragadott. A 
nyitó szentmisén Ternyák Csaba ér-
sek atya köszöntött bennünket és 
rögtön testvéri légkör alakult ki. A 
Körcsarnokban folytatódott a prog-
ram, aminek a csúcspontja a szent-
ségimádás volt, amikor maga Jézus 
fogadott bennünket és letehettük 
elé a terheinket, kérdéseinket. 

 Különösen is megragadott Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
katekézise, amelyben arról beszélt, 
hogy a megismert tanításba életet, 
lelket kell vinni. A Szentlélek jelen-
létének, működésének jele az, hogy 
az Egyház mélypontjaiban is fennma-
radt és mindig voltak tagjai között ta-
núk és vértanúk. Elgondolkodtató az 
a gondolat, hogy az emberi élet leg-
nagyobb kísértése nem a szex, vagy 
az alkohol, hanem az, hogy nem éri 
meg jónak lenni. A másik kiemelkedő 
élmény Beer Miklós váci püspök atya 
szentbeszéde volt, amiben arról be-
szélt, hogy annak ellenére, hogy ne-
künk fi ataloknak sokszor idegen az, 
amit az idősebbeknél látunk és for-
dítva, de ezeken túl kell lépnünk és 
mernünk kell magunkat papjainkra, 
püspökeinkre bízni és nekik is meg 
kell bízniuk bennünk. Ehhez az is 
hozzá tartozik, hogy mernünk kell az 
Egyházban új formákat keresni, úgy, 
hogy közben ragaszkodunk az örök 
értékekhez. A Magyar Sydney is en-
nek a jele volt, az egység tapasztala-
ta, ami a Szentlélek nagy műve. Hála 
és dicsőség Neki! 

Hummel Dávid 

ifjúsági referens
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Miközben lelkesedve már a témától, 
hogy a pápa az ifjúsági találkozón 
egész idő alatt a Szentlélekről fog 
beszélni, a számos műhely mellett, 
amit a megújulásból tartottunk, 
fontosnak láttuk, hogy a Magyar 
Katolikus Karizmatikus Megújulás 
(MKKM) sátrát is felállítsuk a töb-
biekével együtt.

Az Új Aratás Közösség tagjai segí-
tettek nekem ebben. Igen hasznos 
volt az a tapasztalat, amit ott sze-
reztünk.

Sokat dolgoztunk a sátor küllemével 
is, benne az Ige oltárát is felállítot-
tuk, lévén a Biblia évében járunk. 
Találkozók képeivel, a Szentlélekről 
szóló saját készítésű igekártyákkal, 
rejtvénnyel, Marana Tha-val, ko-
rábbi Hírlevelekkel, kiadványokkal, 
az ifjúsági találkozó plakátjával és 
szórólapjával hívtuk az embereket 
beszélgetésre.

A betérő fi atalok és korábban szü-
letettek igen különböző és érdekes 
palettájával találkozhattunk. Többek 

A z  M K K M  s á t r a  a  M a g y a r  S y d n e y - n .A z  M K K M  s á t r a  a  M a g y a r  S y d n e y - n .

előtt például nem volt világos, hogy 
mi is a karizmatikus megújulás, míg 
pl.: a Nyolc Boldogság Közösségről 
tudtak, de csodálkoztak, hogy azok 
is karizmatikusok. Mások meg elég 
jól ismertek minket a Szentlélek 
szemináriumokon keresztül. Voltak, 
akik imát kértek, voltak, akik meg-
pihentek nálunk.
Ha módotokban áll és más mozgal-
mak is állítanak sátrat, asztalt önma-
gukról, nevezzetek be ti is. Mi ma-
gunk is sokat profi tálhatunk belőle.

Bartha Angéla SSS

Többek előtt például nem 

volt világos, hogy mi is a 

karizmatikus megújulás...

Int
er

jú

Kristina Cooper interjúja Damian Stayne-nel, a Cor et Lu-
men Christi közösség alapítójával és a nagyon népszerű 
„Karizma Iskola” nevű tanfolyamok elindítójával, melyek 
az utóbbi években katolikusokat képeztek arra, hogy ho-
gyan használják a gyógyítás és prófétálás adományát. 
A Cor et Lumen Christi közösség 2008. október elején 
Magyarországon tart Karizma Iskolát és imanapot a gyó-
gyulásokért. Részletek a cikk végén.
 

GOODNEWS: Hány tanfolyamot tar-
tott eddig?
Damian: Az elmúlt 3 évben mint-
egy 30 tanfolyamunk volt több, 
mint 5000 résztvevővel. Angliában, 
Írországban, több ízben Lengyel-
országban, Portugáliában és Kelet-
Afrikában: Tanzániában, Kenyában, 
Ugandában.
G.: Miért érezte úgy, hogy szükség 
lenne egy ilyen iskola beindítására?
D.: Aggodalom töltött el az angol 
katolikus karizmatikus megújulás 
miatt, amiatt, hogy attól a néhány 
szolgáló embertől függünk, akik ha-
tásos, erős gyógyító, prófétáló, is-

Tanúságtétel, program ajánló

meret szava karizmával rendelkez-
nek (s akik többnyire idősebbek), 
hogyha meghalnak ezek a testvé-
rek, velük halnak a szolgálatok is. 
G.: Miért gondolja ezt?
D.: Azért gondolom, mert nagyon 
sok ember van, akik sosem kap-
tak megfelelő képzést, illetve nem 
ragadták meg a lényegét a gyó-
gyításba vetett hit erejének. Nem 
elég egyszerűen elhinni, hogy cso-
dák vannak, hanem el kell hinnünk, 
hogy Isten használni akar minket és 
ez nem olyasmi, amire mi magunkat 
lelkileg fel tudjuk tornázni, hanem ez 
Isten ajándéka és ez az az ajándék, 

amire igazán nagyon kell vágynunk 
és kérnünk kell. Nem nagyon tudunk 
hatékonyak lenni, nagy gyógyuláso-
kat látni a hit ajándéka nélkül.
G.: Ez az Ön saját tapasztalata?
D.: Igen. A mi közösségünk kezde-
tektől fogva imádkozik gyógyuláso-
kért és meg is tapasztaltunk számos 
testi gyógyulást, de ezek nem vol-
tak olyan mértékűek, mint amilye-
nek a Bibliában leírt ígéretek. Nem 
láttunk vakokat, süketeket, bénákat 
gyógyulni, holott Jézus ezt ígérte.
G.: Mikor változtak meg a dolgok?
D.: Úgy 4-5 évvel ezelőtt egy pap 
jött hozzánk Pottából (India), aki 
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tartott nekünk egy lelkigyakorlatot 
Chertseyben. Ez volt az első alka-
lom, hogy láttam valakit a vaksá-
gából meggyógyulni. 30 másodperc 
alatt történt. Semmi kétsége sem 
lehetett az embernek felőle. A kö-
vetkező évben, ahogy az szokásos 
volt, a mi közösségünk vezette a 
gyógyító imaszolgálatot az ünnepi 
konferencián és úgy éreztem, bűn-
bánatot kell tartanom a hitem hiá-
nyossága miatt és imádkoznom kell 
azért, hogy nagy csodák történje-
nek a konferencia alatt. Erősen 
éreztem, hogy Isten többet akar 
tenni és ezért több hitért imádkoz-
tam. Rászántam az időt, hogy való-
di bűnbánatot tartsak és gyóntam 
is. Szükségét éreztem, hogy tiszta 
lélekkel állhassak az Úr előtt, hogy 
használhasson, mivel a bűn akadá-
lya lehet annak, hogy meghalljam 
Istent és hogy a szolgálatom által 
működhessen az ő kegyelme, ere-
je.
G.: Mi történt?
D.: A gyógyító összejövetel utolsó 
napja előtti éjszakája volt. Szolgál-
tam a tömegben, miközben mások 
dicsőítettek és épp imádkoztam va-
lakiért, hogy erővel tudjon evan-
gelizálni, mikor valamit éreztem a 
hátamban. Felismertem, hogy ez az 
ismeret szava. Tudtam, Isten arra 
hív, hogy imádkozzam valakiért, 
akinek hátproblémája van. Megfor-
dultam és láttam, hogy egy nő ül 
ott tolószékben. Megrémültem és 
az első gondolatom az volt: ez túl-
zás, tolószékben ülő gyógyulásáért 
nem imádkozom. Megkérdeztem a 
hölgytől, hogy mi a baja és ő mond-
ta, hogy a háta. Féltem imádkozni 
érte, mert hátha semmi sem tör-
ténik, de tudtam, Isten azt akarja, 
bízzam abban a hitben, amelyért én 
magam imádkoztam. Összehívtam 
egy pár embert a közösségemből, 
hogy együtt imádkozzunk a nő fe-
lett. Őbenne nagy adag fájdalom-
csillapító volt és mindig nagy fáj-
dalmai voltak, ha állnia vagy járnia 
kellett. Azt mondta, évek óta nem 
járt már járókeret nélkül és nem 
telt bele pár perc ima, mikor felállt 
a tolószékéből és ment, futott körbe 
a teremben a legcsekélyebb fájda-
lom nélkül. A férje, aki a gondozója 
is volt, meg volt lepve, mikor látta 
a feleségét besétálni, mikor haza-
ért. Kapcsolatban maradtam vele 
és öt év eltelte óta is jól van és tel-
jesen normális életet él. Ez a gyó-
gyulás megváltoztatta számomra 
a dolgokat, segített a hitem növe-

kedésében és abban, hogy többre 
vágyjak. Aztán 2001-ben megalapí-
tottam a Karizma Iskolát, hogy ké-
pezzük és bátorítsuk az embereket 
hitre, hogy Isten használhassa őket 
erővel a karizmákban, beleértve a 
gyógyítást is. 
G.: Voltak más fontos dolgok is, ame-
lyek nagy hatással voltak Önre?
D.: Igen, a másik dolog az volt, hogy 
olvastam Smith Wigglesworth-ről. 
Ő egy alázatos pünkösdista Yorks-
hire-ből, aki a 20. század első felé-
ben működött. Bámulatos csodákat 
látott szolgálata során és rendkívü-
lien el volt telve a hit ajándékával. 
Megtanultam tőle, milyen ereje van 
a Parancsolás Szavának. Néha az 
emberek több mint háromnegyede 
meggyógyult az ő szolgálata so-
rán. Megvilágította a gyógyításba 
és csodákba vetett hit fontosságát, 
és akkor elkezdtem nap mint nap 
imádkozni és bűnbánatot tartani a 
csodákba vetett hitem hiánya miatt. 
Kértem Istent, használjon engem 
vakok, süketek, némák, mankóval 
járók, rákosok és egyéb gyógyítha-
tatlan betegségben szenvedők gyó-
gyítására. Sőt, halottak feltámasz-
tására.
G.: Aztán valóban megtapasztalt 
ilyen dolgokat?
D: Az első alkalom, amikor hit-
tel használtam a parancs szavát a 
nagy nyilvánosság előtt (korábban 
hébe-hóba éltem vele) az akkor 
volt, amikor Lengyelországban tar-
tottunk egy tanfolyamot. A gyógyító 
szolgálat alatt hirtelen Isten készte-
tését éreztem, hogy kérjem meg a 
rákos betegeket, hogy álljanak fel, 
mialatt én megparancsoltam a da-
ganatoknak, hogy tűnjenek el Jézus 
nevében. Egy nő meggyógyult, akit 
már több ízben operáltak rák miatt, 
de az mindig visszatért. 24 órán be-
lül eltűnt minden daganata. Mind a 
mai napig teljesen jól van. Azóta 
a legtöbb tanfolyam során láttunk 
parancsszóra történt gyógyulást. A 
leglátványosabb azonban az volt, 
amikor tavaly Tanzániába mentünk. 
Egy katolikus „Road Show” volt, ahol 
rengeteg ember volt jelen, az első 
nap 7000 ember (ami az utolsóra 

15000 lett). Ekkor jöttem rá, hogy 
nem lehet mindenkiért egyesével 
imádkozni, így hát a parancs sza-
vával imádkoztam egyszerre értük, 
hogy mindenféle problémákból és 
betegségekből gyógyuljanak meg, 
azokból, amelyeket megérzéseimen 
át Isten mondott nekem.
G.: Mi volt az eredmény?
D.: Hihetetlen volt. Nagyon sok em-
ber felállt és mondta, hogy meggyó-
gyult, és akkor azt hittük, félreér-
tették a kérdésünket, de a rendezők 
biztosítottak róla, hogy senki sem 
merné állítani, hogy meggyógyult, 
ha nem úgy lenne. Felvettünk vi-
deóra egy pár tanúságtételt, mert 
az emberek nem hisznek másképp. 
Az első napon például kb. 160 em-
ber állította, hogy ott azonnal meg-
gyógyult a látása. Ezután süketek, 
némák, bénák, rákosok gyógyultak 
meg. Egy nő tanúságot tett róla, 
hogy luftballon méretű daganata 
volt a nyakán 40 éve. Az orvosok 
azt mondták, veszélyes lenne eltá-
volítani műtétileg, az egyéb kezelés 
feltételei pedig nem voltak meg. Az 
éjszaka során teljesen eltűnt a da-
ganata. Amit látni lehetett, a ráncos 
bőr, ahol a daganat volt. A három 
nap alatt 15000 ember gyógyult 
meg. Az afrikaiakra annyira nagy 
hatást gyakorolt, amit Isten tett, 
hogy visszahívtak minket, hogy ve-
zessünk két katolikus „csodák útját” 
(vagy „csodarallyt”), az első ilyent 
Tanzániában.
G.: Angliában is ilyen látványos gyó-
gyulások történtek?
D.: Nem, Angliában visszafogottabb 
a dolog, gondolhatja, de ez válto-
zóban van. Elkezdtük látni mindazt, 
amit én az Újszövetség jeleinek hí-
vok - vakoknak, süketeknek és se-
beknek a meggyógyulása az ösz-
szejöveteleink alatt éppúgy, mint a 
gyógyíthatatlan betegségek növek-
vő számú gyógyulása. És tavaly a 
brentwoodi tanfolyam alatt először 
mondtam ki nyilvánosan parancs 
szavát Angliában. Azt sugallta ne-
kem Isten, hogy lépjenek ki azok az 
emberek, akiknek gondja van a vál-
lával, vagy karjával. Végeredmény-
képpen 5 ember, aki addig nem tud-

el kell hinnünk, hogy Isten használni akar minket 

és ez nem olyasmi, amire mi magunkat lelkileg 

fel tudjuk tornázni
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ta felemelni, vagy hajlítani a karját, 
ettől kezdve képes volt rá. A havi 
Megújulási Nap a Barátok Találko-
zó-házában londoni összejövete-
lén tavaly decemberben 50 ember 
gyógyult meg a parancs szava által 
látás-, süketség-, vagy járásprob-
lémákból. Nagyon megindító dolog 
látni a könnyeket a Jézus által meg-
gyógyított emberek arcán. Mindent 
felveszünk fi lmre, mivel rájöttünk, 
hogy kéne készítenünk egy felvételt 
és reméljük, hogy idővel elkészítünk 
egy videót/dvd-t, hogy bátorítsuk, 
erősítsük ezáltal mások hitét.
G. Ön szerint miért kevesebb a gyó-
gyulás, mint Afrikában?
D.: Szerintem ez a hit és a szükség 
kérdése. Ez Jézus idejében ugyan-
úgy volt. Nagyon sok embert még 
ő sem tudott Názáretben meggyó-
gyítani a hitük hiánya miatt. Meg 
tudom érteni, miért a galileai tó 
partján kezdte működését és nem a 
fensőbbségesen okoskodó Jeruzsá-
lemben. Úgy tűnik, hogy akik jobban 
tudatában vannak a szegénységük-
nek és segítségre szorultságuknak, 
azok között jellemzőbb az erős hit a 
csodákban.
G.: Jó a karizmatikus tanfolyam, a 
Karizma Iskolák visszhangja?
D.: Igen, nagyon jó. Az emberek 
nagyon fontosnak érzik, hogy nö-
vekedjenek a karizmáik megértésé-
ben. A tanfolyam többoldalú, vegyes 
profi lú. A középpontban a Biblia és 
a katolikus egyház tanítása áll a ka-
rizmákról és magyarázza a hit fon-
tosságát ebben. A résztvevőknek 
ezután lehetőségük van kipróbálni a 
gyakorlatban, amit tanultak, imád-
kozhatnak a tanfolyamot tartókkal, 
végül egy gyógyító szolgálat során 
másokért is.
G.: És tapasztalják a résztvevők, 
hogy gyógyulnak azok, akikért 
imádkoznak?
D.: Igen. Mert megtapasztalják a 
tanítás és a hittel teli környezet 
miatt a gyógyulásokat. Angliában 
egy tanfolyam minden negyedik, 
ötödik résztvevője találkozik fi zikai 
gyógyulással. Sajnos itt megáll a 
dolog. Folyton növekedni kell a hit-
ben. Azt hiszem, sokan közülünk 
nem imádkoznak hitért és nem tar-
tanak bűnbánatot a hitetlenségük 
felett, mert nem látjuk, mennyire 
a mi hitünkön múlik a dolog. Isten 
ajándékai egy bizonyos értelemben 
ingyenesek, másrészt viszont köz-
benjárással, engedelmességgel és 
önfeláldozással kell fi zetni értük. 
Afrikában a tanfolyam után azon-

nal a gyakorlatba ültették át, amit 
tanultak és beszámoltak róla, hogy 
nő a gyógyulások száma. Britanniá-
ban sajnos sokszor nincs rá tér, fó-
rum, hogy a gyakorlatba ültessük át 
az elméletet. Bátorítok mindenkit, 
hogy rendezzenek havonta gyógyító 
összejöveteleket, látogassanak más 
csoportokat, mert ha az emberek 
megragadnak a maguk kis bizton-
ságos csoportjában, akkor nem lát-
ják a növekvő számú gyógyuláso-
kat. Az én közösségemben például 
van egy epilepsziás tag és a fele-
ségem, Kati (Cath) jóindulatú agy-
daganattól szenved, amely minden 
imánk ellenére nem gyógyul, holott 
ha másokért imádkozunk, gyógyu-
lások történnek. Nemrég mondta 
apám, hogy a gyógyítás ajándéka 
nem a saját családunk és barátaink 
jólétét szolgálja. Igaza van. Ez első-
sorban az Ige megerősítésére és a 
királyság terjedésére szolgál.
G.: Ön rendszeres szolgálatként 
imádkozik egyes emberek gyógyu-
lásáért?
D.: Az embereknek más és más el-
hívásaik vannak. Én úgy érzem, fő 
karizmám a tanítás és buzdítás és az 
emberek bátorítása karizmáik hasz-
nálatára. Ez segíti az Egyházban a 
csodákkal és jelekkel járó evangeli-
záció modelljének újrafelfedezését, 
amit úgy érzem, elhanyagoltak, pe-
riférikusnak tekintettek. Ez a mód-
szer, hogy az Igét hirdetjük és az-
tán az Úrtól várjuk, hogy jelekkel 
és csodákkal megerősítse azt, ez a 
jézusi metodika és ez még ma is ér-
vényes és működő módszer. Minden 
alkalommal, amikor Igét hirdetünk, 
Ő „hozzáadja a tanúságát” (Zsid 2) 
és az emberek fi zikailag meggyó-
gyulnak.
G.: Ön szerint miért fontosak ma-
napság a jelek és csodák az evan-
gelizálásban?
D.: Az emberek ma fenyegetve és 
bizonytalanságban érzik magukat 
sok dolog miatt, és érezniük kell, 
hogy van valaki, aki jó és erős, aki 
szereti őket, meg tudja óvni őket és 
segíteni tudja őket. Szóval úgy ér-
zem, hogy Isten erejének megnyi-
latkozása fontos, leginkább a gyó-

gyítás területén. A csodák annak a 
jelei, hogy elközelgett az Ő orszá-
ga. Az elmúlt években megnőtt az 
érdeklődés és nyitottság a vallási 
dolgok iránt. Vegyük észre, hogy 
az embereket mennyire vonzzák a 
New-Age módszerei, illetve a „ter-
mészetgyógyászat”. Sokan hisznek 
a természetfeletti gyógyításban és 
oda mennek, ahol ezeket kínálják 
nekik és ezért fontos megmutat-
nunk, hogy a mi Istenünk nagyobb 
és erősebb, mint az összes többi is-
ten ott a piacon. Azt gondolom, az 
evangélium hihetősége a tét, és az 
emberek akarják tudni, hogy hol van 
az igazi szellemi hatalom. A jelek és 
csodák tisztán demonstrálják, hogy 
Jézus él és mindennek Ura.
G.: Ön rendez egy konferenciát jú-
liusban Csodák és jelek címmel a 
Megújulási Napon a Barátok Talál-
kozó-házában. Meséljen róla!
D.: Így van. Két konferenciát ren-
deztünk Chertseyben. A legutóbbin 
200 ember volt, és azt éreztük, Isten 
azt mondja nekünk, hogy tegyünk 
egy lépést előre a hitben és ren-
dezzünk egy nagyobbat. Lefoglaltuk 
ezt a bonyolult nevű helyszínt, ahol 
1100 ember fér el július 9-10-ére. 
Az egyetlen gond az volt, hogy eh-
hez 5000 fontra volt szükségünk két 
héten belül. Szóbeli felhívást tet-
tünk és három napon belül jött egy 
csekk a postán, amely a konferencia 
egész költségét fedezte, sőt még a 
10 000 darab szórólap nyomtatását 
is. Ezt megerősítésként éltük meg, 
hogy Isten a konferencia mögött áll, 
és hogy ez igazán fontos a katolikus 
egyház számára. Hisszük, hogy ez a 
konferencia bárki számára elérhető, 
és csak adományokból fedezzük a 
költségeket. Ez az első olyan angliai 
konferencia, amely a jelekre és gyó-
gyulásokra fókuszál. Eamonn Pugh 
és a csapata, akit sokan fognak is-
merni, fogja az imát és a szolgálatot 
vezetni. Az előadók közt lesz David 
Pytches püspök, Pat Collins testvér, 
és jómagam. A konferencia fő ré-
szeinek alapszerkezete a dicsőítés 
és imádás, igehirdetés és gyógyí-
tás és a Szentlélek erejében való 
szolgálat lesz, így hát lesz Istennek 

Isten ajándékai egy bizonyos értelemben ingyenesek, 

másrészt viszont közbenjárással, engedelmességgel és 

önfeláldozással kell fi zetni értük
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számtalan alkalma, hogy megerő-
sítse Szavát csodákkal és jelekkel. 
És lesz természetesen szentmise 
és szentségimádás. Hisszük, hogy 
ez a konferencia mindazok számára 

A Cor et Lumen Christi közösség a közeljö-
vőben Magyarországon tart karizma-iskolát 
és gyógyító szolgálatot. Nagyon jó lenne, ha 
minden közösségből legalább néhány testvér 
el tudna jönni! Előzetes regisztráció szüksé-
ges.

A Karizma Iskola előadásai
1. A karizmák és a Katolikus Egyház
2. A megkülönböztetés karizmája
3. A Szentlélek erejében szolgálni
4. Az ismeret szavának elnyerése
5. A hit adományával élni
6. Ima fi zikai gyógyulásért
7. Tanúságtételek
8. Belső gyógyulás és szabadítás
9. A prófétálás hatékonysága
10. Tanúvá lenni

Előadó: Damian Stayne és közössége, Anglia
Időpont:  2008. Október 2-4. csütörtök, péntek, szom-
bat, reggel 9-től, este 20 óráig.
Helyszín:  Ferences Mária Misszionárius Nővérek Kápol-
nája, 1146 Budapest, Hermina út 19. 
Regisztráció (5000,- Ft) és adománygyűjtés a helyszínen

9.00 Dicsőítés, 9.20 Tanítás, 10.30 Kávé-szünet, 11.00 
Tanítás, 12.00 Ebéd, 13.15 Dicsőítés, 13.30 Tanítás, 14.15 
Kávészünet, 14.30 Műhely-munka, 15.30 Szentségimádás, 
17.00 Szentmise, 18.00 Vacsora, 19.15 Dicsőítés, Tanítás

Csodás gyógyító szolgálat
Szeretettel várunk mindenkit
A váci Székesegyházban október 5-én vasárnap:
½ 10 órakor dicsőítés
10 órakor tanítás
11 órakor szünet
½ 12 órakor szentségimádás
½ 13 órakor ebédszünet
14 órakor tanítás
15 órakor ima egymásért
17 órakor tanúságtételek
18 órakor szentmise
19 órakor hálaadás –zárás
Előadó: Damian Stayne és közössége, Anglia

A váci gyógyító szolgálathoz nem szükséges előzetes reg-
isztráció, nincs fi x anyagi hozzájárulás, de a helyszínen 
adománygyűjtés lesz.
Érdeklődni lehet: Emmausz Közösség; tel: 222-53-06 zsfi -
erer@citromail.hu vagy katona.istvan@freemail.hu

fontos esemény lesz, akik érintet-
tek a megújulásban, de egy ennél 
jóval szélesebb kört is fog vonzani, 
és mindannyian nagy izgalommal 
várjuk.

A brit katolikus karizmatikus „Krisz-
tus Szíve és Fénye Közösség”, Da-
mian Stayne közössége honlapja:
www.coretlumenchristi.org
Forrás: www.ccr.org.uk/archive/gn0503/g01.htm

10 éves a vác-deákvári 

K é t  S z e n t  S z í v K é t  S z e n t  S z í v 
Katolikus Karizmatikus Közösség

1995-ben végeztem Szentlélek 
szemináriumot a Barátok tem-
plomának közösségében. Ezek után 
rengeteg adománnyal szolgáltam az 
Urat és a testvéreimet. Négy éven 

át két közösségbe jártam, mert az 
Úr azt kérte tőlem, hogy legyek híd 
a két közösség között.
1998-ban a Názáret közösségben a 
pesti regionális találkozóról néztünk 

egy videó fi lmet. Eközben hallottam 
meg, hogy a Szentlélek azt kéri 
tőlünk, hogy vigyük be a Megúju-
lást a plébániákra. Első reakcióm az 
volt, hogy ezt most nem, mert nem-
sokára szülni fogom harmadik gyer-
mekemet. De Isten mégis azt kérte 
tőlem, hogy vállaljam, és segítőket 
is ad mellém Édesapám és Öcsém 
személyében. Mindkét közösségben 
imádkoztak értem.
1998-ban megkerestük József 
atyát, aki arany miséjére készült. 
Azt mondtam Neki, hogy szeret-
nénk a templomban együtt imád-
kozni, dicsőíteni, engesztelni József 
atyáért is. Mivel Ő beleegyezett, 
1998. máj. 7-én megtartottuk első >>
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dicsőítő alkalmunkat. Sokat imád-
koztunk azért, hogy a nyugdíjba 
helyezett plébánosunk helyett oly-
an plébánost nevezzen ki a Püspök 
atya, aki a Megújulás mellé áll. Gyuri 
atya ilyen plébános! Isten meghall-
gatta az imáinkat! 2000. nyarán 
már tarthattunk Fülöp kurzust! Első 
Szentlélek szemináriumunkat sz-
intén 2000-ben indítottuk püspöki 
áldással és engedéllyel. A második 
Szentlélek szemináriumot 2003-ban, 
több házaspár is elvégezte. Az egyik 
házaspárnak sok éven keresztül 
nem született gyermeke. Imádsá-
gunk után az asszony fogant és szült 
egy szép kisleányt! Azóta már két 
gyermekük is született! A harmadik 
Szentlélek szemináriumot 2005-ben 
tartottuk. Majd 2006-ban regionális 
karizmatikus találkozónk volt. Ezt 

a napot közvetítette a Mária rádió 
élőben. Katona István atya tanított: 
„Győzelmünk a Szentlélek erejében” 
volt a téma. Kemenes Gábor atya 
vezette a Szentségimádást. Több 
gyógyulás, és szabadulás is történt. 
A negyedik Szentlélek szeminári-
umot 2007-ben tartottuk, ahol sok 
önátadást élhettünk meg és bőven 
megtapasztaltuk Isten kegyelem!

Közösségünk elkötelezettségei:
• Karizmatikus megújulás
• Cenákulum tartása kéthetente
• Béke Királynő Szövetség tagjai felé
• Szeretetláng kiáradásáért
• Nagyfalui engesztelés
2001-ben 24 órás imahadjáratba 
kapcsolódtunk be a Húsvét dá-
tumának egy helyre kerüléséért. 
Ezután a közösségben rendkívüli 

adományokat tapasztaltunk az Egy-
ház szolgálatára.

Célunk:
• Deákvár megújulása
• Közösségek egysége
Több testvérünk hitoktató, kari-
tászos, kórházi lelki szolgálatban 
vesz részt, dicsőítő zenekarban szol-
gál. Börtönpasztorációban is részt 
vettünk. Különböző helyekre hívtak 
minket tanúságot tenni. Sokan bér-
málkoztak és voltak első áldozók, 
mióta elindultak a szemináriumok. 
Fő feladatunk a második szombati 
evangelizációk és az ökumenizmus 
szolgálata
Védelmünk a Két Szent Szív, ima, 
rózsafüzér. Mindig a Szűzanyával 
együtt munkálkodunk!

Berczeli Jánosné Ilona

A deákvári katolikus ka-
rizmatikus közösséggel 
akkor kezdődött a kapcso-

latom, amikor 2000 őszén részt vet-
tem az ott tartott Szentlélek szemi-
náriumon. A szeminárium alatt sokat 
jelentettek nekem Csáki Tibor atya, 
és a csoportvezetők tanúságtételei. 
Egyre jobban vágytam a Szentlé-
lekben való újjászületésre. A végén 
megtapasztalhattam a személyes 
Pünkösdöt, a Szentlélek ajándékai-
nak érezhető növekedését.

A szeminárium végeztével kezdtem 
járni a közösség hetenkénti össze-
jöveteleire. Éreztem, hogy összeköt 
bennünket a közös hit és a szeretet.
A közösség tagjainak bíztatására 
vettem részt jó néhány ménfőcsa-
naki kurzuson, amelyeket a Szent 
András Evangelizációs Iskola és a 

T a n ú s á g t é t e l e k  a  k ö z ö s s é g b õ lT a n ú s á g t é t e l e k  a  k ö z ö s s é g b õ l
Ismerőseim bíztatására el-
végeztem a Szentlélek sze-
mináriumot. Szükségesnek 

éreztem az elkezdett út folytatását, a 
lélek gondozását. A karizmatikus ima-
csoportban van erre lehetőség. Az 
imádság mellett élménybeszámolókat 
is tartunk egy-egy zarándokút után. 
Sort kerítünk a névnapok megünnep-
lésére, egy kis eszem-iszom, dínom-
dánommal.
Liebhardt László vezetésével folya-
matosan képezzük magunkat kü-
lönféle szakirodalom segítségével. 
Ezek nem csak hitünk elmélyítését 
segíti, hanem emberi tulajdonsá-
gaink, jellemünk formálását is.
Jézus mondta: ha nevemben ket-
ten-hárman összejöttök én is ott 
vagyok közöttetek.
Bíztatok mindenkit, jöjjön és ápol-
gassa lelkének kertjét!

Dichter Józsefné Magdi

Mi a Szentlélek szeminá-
riumon 2003-ban vettünk 

részt. A Szentlélek kiáradása olyan 
örömmel töltött el, amilyet előtte 
sohasem éreztünk! Hogy ez a Tűz 
ki ne aludjon, Ilike ajánlására kerül-
tünk a vác-deákvári Két Szent Szív 
Közösségbe, melyről előtte nem is 
tudtunk vagy a hirdetések teljesen 
elkerülték fi gyelmünket, pedig úgy-

Szent Ignác Iskola szervezett. Eze-
ken nagyon sokat tanultam, és a 
hitem is elmélyült. Az általam veze-
tett iskolai diák lelkigyakorlatokon 
ezekből a kurzusokból is merítek és 
tovább adok sok mindent.

A közösség később is szervezett 
Szentlélek szemináriumokat. Ezeken 
már a vezetők között lehettem.
Az utóbbi években e megnöveke-
dett feladataim miatt csak nagyon 
ritkán megyek el az összejövetelek-
re, mégis érzem, hogy a közösség a 
magáénak tekint.

Nagyon fontos a számomra, hogyha 
lelkigyakorlatot vezetek vagy egy 
nehezebb lelki beszélgetést folyta-
tok, mindig számíthatok a közösség 
tagjainak a háttérimájára.

Lobmayer Imre

mond, mi is rendszeres templomba 
járók voltunk, és vagyunk.
Mivel nagyon elfoglaltak vagyunk, 
időhiányra, fáradtságra hivatkozva 
vonakodtunk, de a Szentlélek tüze, 
ereje lángra lobbantotta a szívünket, 
lelkünket, és megnyitotta a szemün-
ket! A közösségben olyan erőre talál-
tunk, amely megerősít hitünkben és 
nem hagy eltávolodni a Jóistentől!

Keddenként az Oltáriszentség je-
lenléte mindig felüdít fáradtságunk-
ból. Imádkozunk az elhunytakért, a 
szenvedő betegekért, rózsafűzért 
mondunk, dicsőítünk, Szűz Máriá-
hoz fohászkodunk. 

Szeretettel ajánljuk mindazoknak, 
akik az Úr közelében akarnak élni.

Ujszegi házaspár
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A Tábor-hegyi Napok a Nyolc Boldog-
ság Katolikus Közösség nyári ifjúsági 
tábora. A tábort 1996 óta rendezzük 
meg a Nagykanizsa közelében lévő 
Homokkomáromban. Mivel a magyar 
Egyházban a Biblia, a világegyház-
ban pedig Szent Pál éve van, ezért 
az idei mottónk: „Isten szava eleven 
és hatékony…” (Zsid 4,12). A délelőt-
ti tanításokat az osztrák származá-
sú, Izraelben élő Theresia nővérünk 
tartotta, ezt követte a szentmise. 
Délutánonként különböző témákban 
voltak fórumok, mint például a Szent-
írásról , ahol egy római katolikus és 
egy református lelkésszel lehetett 
beszélgetni, vagy a Bárány Tanítvá-
nyairól, ami egy három éves képzése 
a Közösségnek fi atalok számára, és 
amire második éve köteleződnek el 

fi atalok a Tábor-hegyi Napokon. Este 
pedig imaestek voltak, ahol a dicső-
ítésen keresztül nagy kegyelmeket 
kaptunk és megtapasztalhattuk a 
Szentlélek kiáradását. A követke-
zőkben három fi atal tanúságtételét 
olvashatjátok, akik részt vettek az 
idei táboron. Jövőre a Tábor-he-
gyi Napok július 21-26. között lesz 
Homokkomáromban, ahová minden 
16-35 év közötti fi atalt szeretettel 
várunk! A részletekről tavasszal ér-
tesülhettek.

Versegi Beáta-Mária nővér 

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség     

Az idei Tábor-hegyi Napok (THN) a negyedik, amin részt vettem. Eddig 
mindegyik más volt a számomra, másért volt jó. Úgy érzem, idén az Úr a 
bizalomra tanított.
A tábor elején a jövőmmel kapcsolatos kérdések gyötörtek. Tudni kell rólam, 
hogy első éves voltam egy főiskolán, ahova azért jelentkeztem, mert úgy 
gondolom, Isten szeretné, ha így szolgálnám Őt. Mi tagadás, én is szeret-
ném ezt csinálni, de egyre inkább úgy látom, nem ad megélhetést. Dacos 
voltam Istenre, hogy én igyekszem hagyni, hogy vezessen, erre Ő egy olyan 
helyre küld, ahol nincsenek nagy kilátások a jövőre nézve. Kérdőre vontam 
és úgy éreztem, tartozik azzal, hogy válaszoljon. A tábor második estéjén az 
imaest keretében szentírási igéket lehetett kapni. Az ige, amelyet kaptam, 
a Kivonulás könyvéből volt. Amikor elolvastam, minden egyes szava szíven 
ütött. A következő volt: „Nézd, előtted küldöm angyalomat, hogy őrizzen 
utaidon, és elvezessen arra a helyre, amelyet kijelöltem.” (Kiv 23,20) Nagy 
öröm töltött el, hogy Isten mennyire fi gyel rám és mennyire a gondomat 
viseli. Ennek köszönhetően a hét folyamán sokkal szabadabbnak és nyitot-
tabbnak éreztem magam. Biztosan éreztem, hogy az Úr gondoskodik rólam. 
Egy másik este például nagy bizalommal és békével mentem ki imát kérni, 
holott azelőtt ez nehezemre esett. Azt ugyan nem mertem megmondani, mi 
az, amiért szeretném, hogy imádkozzanak, de ez nem is volt akkora gond, 
mert kis idő után rákérdeztek, hogy imádkozzanak-e azért. 
Azt hiszem, felsorolni sem tudom, mi mindent kaptam azon a héten, és 
azóta is érzem a hatását. A THN-ek a számomra mindig egy hatalmas lö-
ketet adnak, hogy utána - amennyire tudok - hűséges lehessek az Úrhoz a 
következő THN-ig.   

Hornung Erzsébet

Számomra a Tábor-hegyi Napok 
(THN) mindig a béke ideje, ahogy 
a szeretett tanítványok is megél-
hették. Azonban idén nem indult 
simán az út, ami odavezetett. Idén 
voltam másodszor THN-en, a tava-
lyihoz képest ez teljesen ellenkező 
módon kezdődött. Vihar, szél, eső, 
mintha dézsából öntötték volna. 
Most a szenvedéssel és kitartással 
kezdődött a lelkigyakorlat, aztán 
szépen lassan megjött a jó idő, és 
megjött a béke is. Ilyen intenzív he-
lyen, mint a homokkomáromi tábor 
hegye, meglehetősen sok tapaszta-
latot szerezhet az ember, és Isten 
nagyon közel képes jönni. Ezt a biz-
tonságos és védett közeget, ahova 
mindig is vágyik, olykor menekülne 
is az ember, itt magától értetődő 
természetességgel találja meg. Ez 
a hely, amire mindig úgy tudok gon-
dolni, hogy „a hely, ahol olyan jó!” A 
tanítások nagyon megragadóak vol-
tak a maguk hétköznapi és egysze-
rű nyelvén. Szelíden, de erőteljesen 
érintették a szíveket, kit jobban, kit 
kevésbé. Mint mindenhol, a gyü-
mölcsök nem egyszerre és hason-

lóan érnek be, de beérnek, ez örök 
reménység. Ami a Nyolc Boldogság 
Közösség nagyon erős karizmája, 
hogy ennyire Lélekben imádkozni 
kevesen tudnak, ezen a táboron is 
látványosan megtapasztalható volt. 
Hogy Istent nagyon egyszerűen, 
modern és képies módon közel tud-
ják hozni, egy-egy szép dekoráció-
val és a hiteles lelkületükkel, most 
is nagy hatással volt rám. Nagyon 
sokat köszönhetek nekik, ezeknek 
a kitartó, lelkes embereknek, akik 
igazi példák a számomra. 

Idén meglepett a kispapok nagy-
számú jelenléte. Jó volt látni ennyi 
megszentelődésre készülő fi atalem-
bert. Sok erőt tudnak adni együtt.
De mint minden lelkigyakorlatnak, 
és a táborhegyi történetnek különö-
sen, tanulsága, hogy élni kell az ott 
kapott kegyelmeket! Sajnos le kell 
jönni a hegyről, de Isten van any-
nyira kegyes, hogy jövőre ugyanott 
újra vár, hogy találkozhasson ve-
lünk.

Kovács Gergely
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Moór István vagyok, piarista szer-
zetesnövendék. Nagy öröm volt 
számomra, hogy a Tábor-hegyi Na-
pokon növendéktársaimmal és elöl-
járómmal együtt vehettem részt. A 
lelkigyakorlaton legjobban az öröm-
ről szóló tanítás érintett meg, mivel 
erre nagyon vágyom és úgy érzem, 
bár nem hiányzik teljesen az életem-
ből, mégis sokkal örömtelibb életet 
szeretnék élni, már csak azért is, 
hogy tanúságot tudjak vele tenni. Az 

egyik esti ima során volt szó annak 
szükségéről, hogy inkább Jézusra fi -
gyeljünk, mint a saját problémáinkra 
és így növekedjen bennünk az öröm 
és a vidámság, valóban szabad éle-
tet élhessünk. A következő nap végi 
imaesten pedig Isten kegyelméből 
úgy találkoztam Jézussal, mint a 
Boldogságommal. Erről az érzésről 
sokkal többet írni nem tudok. Érez-
tem, hogy Isten jelen van és elhit-
tem, hogy ebben a jelenlétben nincs 

többé lehetetlen, itt életek változhat-
nak meg. Ezt a lelkigyakorlat végén 
megtapasztaltam, amikor növendék-
társaimmal szűk körben megosztást 
tartottunk. Nagy öröm volt látni, 
hogy nemcsak én egyénileg találkoz-
tam az Úrral, hanem a többiek is, és 
a kapcsolatainkban levő sebek gyó-
gyulni kezdtek. Hála legyen Istennek, 
hogy egyéni és közösségi életemben 
egyaránt cselekedett!

Moór István SchP

Pr
og

ra
mo

k

>>

P r o g r a m o kP r o g r a m o k
A Karizma iskola előadásai
Krisztus Fénye és Szent Szíve Közössége, Anglia
Az Emmausz Közösség meghívására ok-
tóber 2-4-ig 9-20 h között a Hermina úti 
kápolnában (Ferences Mária Misszioná-
rius Nővérek Kápolnája, 1146 Budapest, 
Hermina út 19.) Damian Stayne előadó és 
közössége Angliából Karizma Iskola cím-
mel 3 napos rendezvény-sorozatot tart 
elsősorban közösségvezetők, közbenjáró 
testvérek, és más szolgálók számára. Re-
gisztrációs díj: 5000.- Ft 
Jelentkezés: tel.: 222-5306; fi ererzs@gmail.com, 
vagy katona.istvan@freemail.hu

Csodás gyógyító szolgálat Vácott
Krisztus Fénye és Szent Szíve Közössége, Anglia
Október 5-én a Váci Székesegyházban 
egész napos gyógyító összejövetel Da-
mian Stayne és közössége szolgálatával 
9.30-tól 19.00-ig az Emmausz Közösség 
szervezésében.
Info: tel.: 222-5306; zsfi erer@citromail.hu, 
vagy katona.istvan@freemail.hu

Szeretet Földje Missziós Iskola
Idén is újra lesz Missziós Iskola! Első alka-
lom az idei Szeretet Földje Találkozó lesz 
október 11-én, szombaton, Törökbálinton. 
Ide várunk minden érdeklődőt. (A prog-
ram ingyenes)
Az Iskola célja egy missziós látásmód ki-
alakítása és begyakorlása. Törökbálinton 
közös imával, előadásokkal, egyéni mun-
kával, kirándulással, stb. Volt önismereti 
nap, beszéltünk az Egyház és az Ország 
helyzetéről, az evangelizáció és misszió 
alapjairól, a különböző imamódokról, a 
Szentlélek ajándékairól, stb. 

Szeretet Földje Találkozó
Időpont: 2008. október 11. szombat; 
helyszín: Törökbálint
A program:
- Lelki nap a katolikus templomban 9.00-
16.00 óráig. Téma: életrendezés - kibon-
takozó élet Krisztusban. - Képzőművésze-
ti kiállítás - Zenés program a művelődési 
házban, 18 órától
További információ: www.zarandok.hu, 
tel.: 06-23/330-585, 06-30/33-88-245

Lelki nap Zakariás atyával (India)
2008. szeptember 6-án 8.30-17.30 között 
– Pécsett a Pálos templom

Program: dicsőítés, előadások (szinkron 
tolmácsolással), szentségimádás, közben-
járás gyógyulásért és gyónási lehetőség.
Zakariás atya Margharita nővérrel együtt 
tartott lelkigyakorlatot 2007. augusztu-
sában Pécsett. Ennek hanganyagát eddig 
több, mint 3500 alkalommal hallgatták 
meg. www.plebania.net/kephangtar/
info: www.karizmatikus.hu Email: kariz-
matikus@katolikus.hu

Hétvége sorozat egyedülálló szülőknek
Emmánuel Közösség
Az Emmánuel Közösség ismét szervez Bu-
dapesten három hétvégéből álló hétvége-
sorozatot egyedülálló szülők részére.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, kü-
lön élő vagy soha meg nem házasodott 
szülőknek
Az időpontok: 2008. szeptember 20-21., 
október 25-26. és november 15-16.
Gyakran az elvált, özvegy, külön élő szü-
lők egyedül maradnak a fájdalmukkal, 
kétségbeesésükkel, gyötrő kérdéseikkel: 
a plébániákon. Ritkán találnak kifejezet-
ten nekik szóló programot, sőt - valljuk 
be - templombajáró testvéreik részéről is 
néha értetlenséget, elutasítást, vádakat 
kapnak.
Kérjük, ha van olyan ismerősötök, akit ér-
dekelhet ez a program, hívjátok föl rá a 
fi gyelmét.
Információ: tel.: 06/30-476-9659, info@
emmanuel.hu; www.emmanuel.hu 

Megszelídül a gyász okozta bánat
Szeretettel hívjuk és várjuk közösségbe a 
gyászoló testvéreket, az elhunytak hoz-
zátartozóit, akkor is, ha nem találkozott 
sohasem Isten szeretetével, akkor is, ha a 
gyász fájdalma eltávolította tőle, akkor is, 
ha szeretne megismerkedni olyan embe-
rekkel, akik az élet nehézségei közt meg-
fogják egymás kezét.
Külön csoportokat indítunk
- özvegy nők és férfi ak részére, időpontok: 
2008. szept. 1.; okt. 6.; nov. 3.; dec. 1. és
- szülőjét, gyermekét, barátját gyászolók-
nak, időpontok: 2008. szept. 15.; okt. 20.; 
nov. 17. dec.15.
A találkozásaink minden csoportnál 18: 00 
-tól 19: 30-ig tartanak a Kelenföldi Szent 
Gellért Templomban.
A foglalkozásokat Tegzes Katalin s.a. nő-
vér, Kovács Ferenc diakónus és  Kovácsné 
Treer Mária lelkigondozó vezetik.

2008. okt.28, 29, 30-án a „Tahi lelki na-
pokra” hívjuk a gyászolókat.

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
Budapest, Örökimádás Templom, Üllői út 77.
Imaest (dicsőítés és agape) minden hónap 
utolsó szombatján 19.00 órai kezdettel.
Éjszakai szentségimádás minden hónap 
második csütörtökén a 18 órai misét kö-
vetően a reggel 8 órai miséig.
Imaórák:
- reggeli dicséret: kedd, szerda, csütör-
tök, péntek 7.00-kor
- esti dicséret: kedd, szerda, szombat, va-
sárnap 18.40-kor 

Isteni Szeretet Közösség
2045 Törökbálint, Baross u. 2.
Gyógyító szentmisék Minden hónap első 
és harmadik hétfőjén 18.30-kor gyógyí-
tó szentmisét tart Gável Henrik atya. A 
szentmisék után szentségimádás és köz-
benjáró ima lesz. 

PÉCS – Betánia közösség
- Dicsőítő alkalom a pécsi Irgalmas Temp-
lomban minden hónap első szerdáján: 
20.00-22.00 óráig
- Virrasztás Pécs városának és Magyaror-
szágnak ébredéséért. minden hónap ne-
gyedik péntekén 22.00-3.00-ig: (felelős: 
dr. Flach Ferenc: 30/4586402)

A Ménfőcsanaki Árpádházi Szt. Margit 
Evangelizációs Centrum programjai
A Szent Ignác Lelkiségi Iskola programjai
Szeptember 19-21 Szabadító szolgálat, 
Ménfőcsanak 
Október 10-12 Mária Magdolna belső gyó-
gyító szolgálat, Ménfőcsanak és Kunszent-
márton 
November 7-9 Keresztút belső gyógyító 
szolgálat (azoknak, akik már vettek részt 
belső gyógyító szolgálaton), Ménfőcsanak 
November 21-23 Kiképző kurzusokat vég-
zett testvérek találkozója, Ménfőcsanak
December 12-14 Mária Magdolna belső 
gyógyító szolgálat, Ménfőcsanak
Információ, jelentkezés: Beke Tünde-Lí-
dia OSB Obl.-nél, tunde.lidia@t-online.hu 
e-mail címen vagy az Evangelizációs Cent-
rum címén: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Hor-
gas u 4. További információ: http://szen-
tignac.ujevangelizacio.hu

A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus 
Karizmatikus Közösségek programjai
Állandó helyszínünk: Szent György temp-
lom. (Eltérésről külön megjegyzés vagy 
értesítés.)
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Állandó programjaink
Elsőszombati szentmise 15.00-kor váro-
sunk és hazánk megtéréséért és megúju-
lásáért.
Minden hó 11-én a Lourdesi ájtatosság 
után a betege gyógyulásáért végzett 
szentségimádás és közbenjárás
Minden hó 4. csütörtökén az esti szentmise 
után szentségimádás bibliai szövegek imád-
kozásával, a keresztségben és bérmálásban 
kapott kegyelmek hatékony működéséért, 
magunk és egyházunk minden tagja számá-
ra. Utána nagyközösségi alkalom dicsőítés-
sel, tanítással, szolgálattal ápr. 24-én.
Minden hónap utolsó szombatján 19.00-
24.00 között papi szerzetesi hivatásokért 
szentségimádás.
Péntekenként 15.30 - 16.30 Szolgálók 
szentségimádása a Szent István temp-
lomban.

ZIKKARON – A Hét Láng Közösség 
nyitott ima-összejövetele.
Az őszi alkalmak időpontjai: október 16. és no-
vember 20. (A hónap harmadik csütörtöke).
Időpont és helyszín: este 6 órától 8 óráig 
az Apáczai Csere János Gimnáziumban 
(Bp. V., Papnövelde utca, a Központi Sze-

mináriummal szemben).
Aki szeretné Istent dicsőíteni velünk 
együtt, azt szeretettel hívjuk és várjuk 
erre az alkalomra.

Szeged
Minden hónap első péntekén este 8-kor 
közösségi szentmise a Felsővárosi Mino-
rita templomban.
Minden páratlan hónap harmadik szombat-
ján fél 3-tól közösségi dicsőítő alkalom a Fel-
sővárosi Minorita kolostor dísztermében.

Az öröm sodrában – Emmánuel Közösség
A missziónak nincs vége! A Városmisszi-
ón elkezdett „Kezeket fel!” dicsőítő este-
ket folytatjuk! Dicsőítés, tanúságtételek, 
szentségimádás
Időpont: minden hónap első csütörtökén 
este 19.00 - 20.30 között
Helyszín: Lehel-téri Árpádházi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér
www.emmanuel.hu

Az Új Jeruzsálem közösség nyitott al-
kalmai:
Keddenként 18.00-tól a Krisztus Király Misz-
sziós Központban, Budapest, Fehérvári út 
168-178. C.lépcsőház 171-es kapucsengő

Nyitott ima és dicsőítő alkalom
Elízeus Közösség
Dicsőítés imával és énekkel, buzdítás, ta-
nítás, tanúságtétel, olykor kiscsoportos 
beszélgetés és közbenjáró ima szerdán-
ként 19.00-től 20.30-ig a Béke Királynője 
Lelkészségen, Budapest, VIII. Tömő u. 
31.

INFORMÁCIÓK
A pécsi Országos Találkozó hanganyagai
Az alkalomról az alábbi videó és hang-
anyagokat rendelhetitek meg:
1 db DVD a legfontosabb mozzanatokról 
kb. 4 órában
1db CD lemez a teljes hanganyagról mp3 
formátumban
2 CD lemezt csak az elhangzott énekekből
Igényeiteket a pkke@chello.hu e-mail cí-
men, vagy postán az Országos Tanács 
irodájában (1116 Budapest, Fehérvári út 
168-178. C.lépcsőház) adhatjátok le.
A Találkozón elhangzott énekekek:
www.plebania.net/kephangtar

DVD a Városmisszióról
Megjelent a szeptemberi városmissziót 
bemutató DVD. 1000,- Ft-ba kerül és a 
Kórház utca 37-ben vásárolható meg.

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.
Felelős szerkesztő: Bartha Angéla SSS; Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor, 

Tördelés, design, nyomda: Bicskei István / www.b-gs.hu   Szerkesztőség címe: 1032 Budapest, Kiscelli út 77. 
Telefon: 367-5037; E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com; http://www.karizmatikus.hu  A Hírlevél előállítási költsége 200 Ft. 

Példányszám: 1000 db. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését.
 Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 

Köszönjük!

Jól látható formában került középre 
az MKKM emblémája.
A képen evezősöket látunk. Nem ki-
mondottan az olimpiai események 
miatt, s nem is csupán azért, mert 
ebben a magyarok nagyon jók, ha-
nem sokat mond az ő együttműkö-
désük. Az Egyházban, a közösség-
ben sokan sokfelé húzunk, mások 
meg éppen pihenőt tartanak, mond-
ván elfáradtam, a másik úgyis jobb, 
miért én húzzak…? Mindezt meg le-
het tenni, csak hova jutunk?
Együtt nagyon szép dolgokat tu-
dunk megélni.
Ha valaki jól megnézi a képet, az 
emberek rajta hátrafelé eveznek 
- hiszen akkor nem is látják, hogy 
merre mennek?!
Azért van ott a vezető, aki az üte-
met is adja.
A mi esetünkben a Szentlélek: 

„Mert akiket Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fi ai.” Róm 8, 14
Ő a mi drága vezetőnk, csak enge-
delmeskednünk kell neki. Merjük 
bátran belevetni magunkat irányí-
tásába, hogy ne csak az evezősök-
nek, de nekünk is megjelenjen az 
életünkben:
„Isten nem a félénkség lelkét adta 
nekünk, hanem az erőét, a szerete-
tét és a józanságét.” 
2 Tim 1, 7
Nagy várakozással tekintünk a ta-
lálkozó elé azzal a fi úval együtt, aki 
végül is mondandónkat láthatóvá 
tette a plakáton, neve Bujk Béla.
 Kérem imáitokat és a fi atalok 
aktív részvételét, hogy találkozónk 
a Szentlélek friss szelét hozza Egy-
házunkba!

Bartha Angéla 

az NSZB elnöke

Ifjúsági életünk

Az Országos Katolikus
Karizmatikus Ifjúsági Találkozó

p l a k á t j á h o zp l a k á t j á h o z

Remélhetőleg már több helyen is 
láthatta olvasónk az első Ifjúsági 
Találkozónk plakátját.
Mit is jelentenek ezek a jelek?
Sokan nem tudják, hogy nem csak a 
tűz, de a víz is a Szentlélek szimbólu-
ma, amely a megújulást, a frissessé-
get és az életet hozza számunkra.
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H í r l e v é l
A  M a g y a r  K a t o l i k u s  K a r i z m a t i k u s  M e g ú j u l á s  H í r l e v e l e

R a c i o n á l i s  é s  i n t u i t í v  e l e m e k  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e nR a c i o n á l i s  é s  i n t u i t í v  e l e m e k  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e n

Dr. Kovács Gábor atya Kerub cikkeinek korábban elkezdett közre-
adását folytatjuk. Olvassátok őket szeretettel, beszélgessetek róla 
közösségeitekben és alkalmazzátok mindennapokban.

A lelkek megkülönböztetése karizma. Sokak számára 
ez annyit jelent, hogy nem racionális. A lelkek meg-
különböztetését mint teológiai műveletet szembeál-
lítják a lelkek megkülönbözteté sének karizmájával. 
Kenneth Hagin például kizárólag az intuitív megkü-
lönböztetést tekinti a „szellem” működésének. 
A szembeállítás nem szerencsés. Egyrészt: a teológi-
ának is karizmatikusnak kell lennie. Ha pusztán racio-
nális műveletekből áll, nem is teológia, mert minden 
olyan ismeret, amelynek Isten maga az elsődleges 
tárgya, a Szentlélektől való. (A teremtményekből Is-
tent csak mint hátteret, mint másodlagos tárgyat is-
merhetjük meg.) Másrészt: akármilyen elemi erővel 
jelentkezik is a megkülönböztetés karizmája, nem 
nélkülözheti az összevetést a krisztusi hit tartalmá-
val, ez pedig racionális teológiai művelet. 
Mohamednek állítólag Gábriel angyal diktálta a Ko-
ránt, benne a jézusi kinyilatkoztatás relativizálásával 
és a Szentháromság tagadásával. A keresztény hívő, 
aki Isten országát már megismerte a jézusi tanítás és 
a Szentlélek világosságában, nem szorul külön lelki 
megvilágításra, hogy az Iszlámot elvesse: egyszerű-
en összeveti krisztusi hitével, és mert ezt elfogadja, 
elutasítja azt.  A karizmatikus elem itt az evangé-
lium befogadásában áll, a többi egyszerű logikai mű-
velet: a kettő nem lehet egyszerre igaz. Mohamed 

karizmatikus élménye hatalmas erejű volt ugyan, 
de, legalábbis tévedéseiben, nem származhatott jó 
angyaltól. Tehát, legalább részlegesen, a sötétség 
hatalmaitól származott. Ez a megkülönböztetés egy-
felől teológiai gondolatmenet, másfelől valódi kariz-
matikus ajándék, mert az evangélium igazságának 
Szentlélektől ajándékozott felismerésén alapul. 
A megkülönböztetés leglényegében nem racionális 
folyamat, amint maga a hit sem az. Ez nem jelenti 
azt, hogy a ráció működését kizárja vagy mellőzheti; 
hanem azt jelenti, hogy túl a ráció teljesítőképes-
ségének határain, valami megkülönbözteti bennünk 
az istenit a nem-istenitől. Ez a „valami”, ahogy nem 
egyszerűen a ráció működése, nem is egyszerűen az 
ösztön, a fantázia, az érzékek, a tudattalan, az ér-
zelmek vagy az intuitív képesség működése. Valami, 
ami több bennünk az emberinél; a Szentlélek meg-
nyilvánulása, „kenete” bennünk. „Fel vagytok kenve 
a Szent által, és mindent tudtok” (1Jn 2,20). „A lelki 
ember ...  mindent megítél” (1Kor 2,15).
Ez a kenet csak úgy válhat aktívvá bennünk, ha föl-
használja emberi képességeinket: a rációt, az ösz-
tönt, a fantáziát, az érzékeket, a tudattalant, az 
érzelmeket vagy az intuitív képességet. Lényegi mi-
volta szerint azonban ajándék, a Szent kenete. „Az ő 
kenete megtanít titeket mindenre” (1Jn 2,27).

K a r i z m a t i k u s  t á r g y i l a g o s s á gK a r i z m a t i k u s  t á r g y i l a g o s s á g
Az eddigiekben megállapítottuk, hogy a lelkek meg-
különböztetését a Szentlélek végzi bennünk. Márpe-
dig a Szentlélek Isten, aki nem tévedhet. Levonhat-
juk-e ebből azt a következtetést, hogy a karizmatikus 
megkülönböztetés tévedhetetlen? 
Igen és nem. Igen, mert Jézus megígérte Egyházá-
nak: „Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet 
majd titeket a teljes igazságra” (Jn 16,13). Nem tör-

ténhet meg, hogy Jézus Egyháza elveszít valamit a 
rábízott igazságból. 
Nem, mert a Szentlélek a földi életben nem műkö-
dik bennünk teljes közvetlenséggel, hanem emberi 
képességeinken keresztül, amelyek mindig működ-
hetnek hibásan is. Loyolai Szent Ignác külön fi gyel-
meztet bennünket arra, hogy a Szentlélektől lángra 
gyújtott képességek hajlamosak saját konstrukciói-
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kat összetéveszteni az isteni igaz-
ság lényegi magvával. 
Hogyan lehet ezt az „igent” és „ne-
met” összeegyeztetni?
Itt kap szerepet az Egyház hierar-
chikus struktúrája. Protestáns test-
véreink ennek szerepét fölösleges-
nek, önkényesnek tartják, pedig 
– minden emberi visszaélés elle-
nére, amely a történelem során a 
hierarchikus hatalommal történt, az 
inkvizíciótól a fi zetett búcsúcédulá-
kig – egyedül ez a struktúra nyújt 
garanciát az annyi kárt okozó ka-
rizmatikus szubjektivitással szem-
ben, amelyben mindenki önkénye-
sen a saját véleményét azonosítja a 
Szentlélek vezetésével.  
Három elvet kell megfogalmaznunk: 
1.) Amit a hatalma teljességével élő 
hierarchia (a pápa vagy a pápával 
egységben lévő püspöki testület) 
visszavonhatatlanul az Egyház hi-
tének jelent ki, az tévedésmentes 
igazság.
2.) A hierarchiának joga van lelkiis-
meretben kötelezni a hívőket akkor 
is, amikor nem tévedésmentesen 
tanít. 
3.) Amit akár egy egyén, akár egy cso-
port a Szentlélek vezetésének minősít, 
az – bármilyen bizonyosnak látszik is 

– nem tévedhetetlen, hanem alá van 
vetve a hierarchia ítéletének. 
Minderről bővebben a 2. vatikáni zsi-
nat Lumen Gentium konstitúciójá-
nak 25. pontjában olvashatunk, amit 
fontos összevetni a 12. ponttal. 
Egyéni vagy csoportos megkülön-
böztetésünk tehát nem ad tévedhe-
tetlen bizonyosságot. Elegendő gya-
korlati bizonyosságot adhat azonban 
a határozott cselekvéshez, hiszen 
cselekvésünk a hétköznapi életben 
sem tévedhetetlen bizonyosságokon 
alapul. Hogy nincs megmérgezve 
az ebédem, vagy hogy a gyóntató-
atyám érvényesen pappá van szen-
telve, azt csak gyakorlati bizonyos-
sággal tudom, de ez a cselekvéshez 
tökéletesen elégséges. Viszont ami-
kor egyházi elöljáróim felülbírálják 
gyakorlati bizonyosságaimat, nekik 
kell engedelmeskednem.
Avilai Szent Teréz gyakori vízióiban 
rendszeresen látta Jézust. Elöljáró-
ja, Hieronimo Grácián egy alkalom-
mal fölszólította: kérdezze meg az 
Urat,  Madridban vagy Sevillában 
létesítsenek-e új sarutlan Kármelt. 
Jézus azt mondta Teréznek: Madrid-
ban. Teréz közölte ezt Gráciánnal. 
Grácián viszont megparancsolta, 
hogy az új ház Sevillában létesüljön. 

Teréz minden vita vagy habozás nél-
kül engedelmeskedett. Amikor Grá-
cián azt kérdezte tőle, miért vetette 
alá magát az ő parancsának Jézusé-
val szemben, azt válaszolta: „Abban 
mindig tévedhetek, hogy valóban az 
Urat láttam-e. Abban viszont, hogy 
helyes az elöljárónak engedelmes-
kedni, nem tévedhetek.”
Ez a karizmatikus tárgyilagosság.
Grácián atya viszont (aki különben 
nem volt rossz szándékú ember, de 
egyéni elgondolásai elragadták) job-
ban tette volna, ha hallgat a karizma-
tikus megkülönböztetésre. A sevillai 
házban a sátán rengeteget ártott a 
nővéreknek, kimondhatatlanul sokat 
szenvedtek. A madridi ház viszont na-
gyon jól jött volna a sarutlan Kármelt 
sújtó üldözés idején, könnyebben véd-
hették volna magukat az udvarnál és 
a nunciusnál. Az eset tipikus példája 
annak, amikor valaki önkényesen és 
a Szentlélek ellenére él a hierarchikus 
hatalommal. A karizmatikus személy 
helyesen teszi, ha engedelmeskedik a 
hierarchiának; de a hierarchia is böl-
csen teszi, ha odafi gyel a karizmati-
kus üzenetekre, és fi gyelmes, gondos 
megkülönböztetésnek veti alá őket. 
Ehhez természetesen idő szükséges, 
nem szabad türelmetlenkednünk.

M e g k ü l ö n b ö z t e t é s  a  g y a k o r l a t b a nM e g k ü l ö n b ö z t e t é s  a  g y a k o r l a t b a n
Egy protestáns lelkipásztornak ne-
hézségei voltak a prédikálásban. 
Gyülekezetével jó kapcsolata volt. 
Az emberek szerették. Megkapta tő-
lük a szükséges anyagi támogatást 
is. És mégis, ahányszor a szónoki 
pulpitushoz lépett, valami fojtogató 
gátlást érzett. Nem tudott fölsza-
badultan beszélni. Mintha a pulpitus 
megbénította volna. Nem értette a 
dolgot. Nem tudott belenyugodni. Az 
Úrhoz fordult; imádkozni és böjtölni 
kezdett, hogy kapjon világosságot. 
Hét napon keresztül folytatta.
A hetedik napon a gyülekezeti terem 
emelvényén imádkozott, ott térdelt 
nem messze a pulpitustól. Négy-
szemközt volt az Úrral. Egyszer, 
amint fölemelte a tekintetét, úgy tűnt 
neki, hogy meghasadt a mennyezet. 
A tetőgerendán, pontosan a pulpitus 

fölött,  mintha egy embernagyságú 
majom csimpasz ko dott volna. Meg-
értette, hogy amit lát, nem anyagi, 
hanem szellemi valóság. A pulpitust 
egy démon tartotta kötelékben. 
„Gyere le onnan!” – mondta a szel-
lemnek. Az válaszul még jobban 
megkapaszkodott a gerendában. 
Eszébe jutott a Szentírás: „Nevem-
ben ördögöket űznek” (Mk 16,17); 
„Még az ördögök is engedelmes-
kednek nekünk a te nevedben” (Lk 
10,17). Másodszor így parancsolt a 
démonnak: „Gyere le onnan az Úr 
Jézus nevében!” Az idegen lény a 
pulpitusra zuhant. Aztán leugrott 
az emelvény deszkájára. 
„Menj ki innen!” – parancsolta a lel-
kész. A démon dacosan bámult rá. 
„Jézus nevében azonnal menj ki in-
nen!” A majomszerű alak lemászott 

az emelvényről a gyülekezeti terem 
padlójára. A lelkész utána. 
Amikor megállt, ráparancsolt: „Jézus 
nevében menj tovább!” Négy-öt lépé-
senként a démon megállt és visszate-
kintett, mintegy tiltakozva és remény-
kedve, hogy nem kell tovább mennie, 
de újra elhangzott a parancs Jézus 
nevében, és a behatoló szellem foly-
tatta útját egészen az ajtóig. Annyira 
természetes volt a látomás, hogy a 
lelkész kinyitotta neki az ajtót.
„Eredj ki, Jézus nevében!”
A tisztátalan lélek ellenkezve enge-
delmeskedett. A gyülekezeti épület 
lépcsőjén megint megállt.
„Nem állhatsz meg! Jézus nevében 
menj tovább!”
A démon elérte a járda szélét. 
„Gyerünk! Tovább! Jézus nevében! 
Megtiltom neked, hogy ebbe a te-
rembe még egyszer belépj!”
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A nagy majom átfutott az utca má-
sik oldalára, és eltűnt a Zöld Bunga-
ló nevű mulatóban. 
A  mulató a következő nap estéjén 
leégett. Ettől a naptól kezdve könnyű 
volt prédikálni annál a pulpitusnál. 

Érezte ezt a lelkész, de érezték a hí-
vek is, sőt amikor vendég prédikátor 
járt a gyülekezetben, ő is megérezte. 
A démoni befolyás ebben az esetben 
nem személyre, hanem helyre vonat-
kozott. A hét napon át imádkozó és 

böjtölő prédikátornak Isten a szelle-
mek megkülönböztetésének rendkí-
vüli karizmáját adta, amely látomás-
ban nyilvánult meg. Ez kivételes, de 
előforduló eset. Az egyszerűbb for-
mák jóval gyakoribbak.

D é m o n o k  a  s z e n t m i s é nD é m o n o k  a  s z e n t m i s é n
Avilai Szent Teréz (1515-82) írja 
Önéletrajzában (38. fejezet):

Egy alkalommal, midőn a szentál-
dozáshoz járultam, lelki szemeim-
mel láttam – de tisztábban, mint 
ahogy a testiekkel észlelhettem 
volna – , két démont, rendkívül 
utálatos alakban, akik, úgy vettem 
észre, a szarvaikkal fogták körül 
annak a szerencsétlen papnak a 
torkát. Ugyanakkor láttam az én jó 
Uramat, abban az ő felséges alak-
jában, amelyről beszéltem, az os-
tya színében, amelyet azok a bű-
nös kezek nyújtottak felém; mert 
hiszen világos, hogy azok voltak; 
s én megértettem, hogy az a lé-
lek a halálos bűn állapotában van. 
Milyen rettenetes dolog volt az, én 
jó Uram, látni ezt a Te szépségedet 
olyan utálatos alakok környezeté-
ben! Remegve és félve álltak ezek 
a démonok a színed előtt, s úgy 
láttam, hogy szívesen elmenekül-
tek volna, ha Te elengeded őket. 
Annyira meg voltam zavarodva, 
hogy most sem tudom, miképpen 
tudtam megáldozni. Nagy félelem 

szállt meg, s úgy gondolkoztam, 
ez a látomás aligha van Istentől, 
mert Ő Szent Felsége mégsem 
engedhetné meg, hogy én lássam 
annak a léleknek szomorú állapo-
tát. Azonban az Úr maga mondta 
nekem, hogy imádkozzam az ille-
tőért, s hogy azért engedte meg 
nekem ezt a betekintést, mert azt 
akarta, hadd lássam, mekkora az 
ereje a konszekráló szavaknak; 
s hogy akármilyen elvetemült le-
gyen is a pap, aki azokat kimondja, 
az Úr mégis lejön a színek alá; s 
hadd lássam az ő végtelen jóságát 
abban, hogy ellenségének kezeibe 
adja magát; szóval, hogy mindezt 
üdvös dolog tudni nekem is, meg 
másoknak is. Azt is megértettem 
belőle, mennyivel inkább kötele-
sek a papok jók lenni, mint akárki 
más; s hogy mily rettenetes dolog 
az, ha valaki ezt a legméltóságo-
sabb Oltáriszentséget méltatlanul 
veszi magához; s hogy mennyire 
rabszolgája az ördögnek az a lélek, 
amely halálos bűn állapotában van. 
Mindez nagy lelki hasznomra volt, 

s alaposan megérttette velem azt, 
hogy mivel tartozom Istennek. Ál-
dott legyen érte mindörökké!

Ez a sok szempontból tanulságos 
történet – melyben a démonok 
hatalma az ember fölött a halálos 
bűnben nyilvánul meg, nagyon va-
lószínűen pszichikai behatolással 
egybekötve – a megkülönbözte-
tésnek ugyanazt a rendkívüli, láto-
másban érvényesülő  formáját mu-
tatja, mint a protestáns prédikátor 
korábban elbeszélt története. Avilai 
Teréznek gyakran voltak ilyen láto-
másai, amelyekben Isten a képi fan-
táziát használta föl természetfölötti 
mondanivalójának közlésére. Hang-
súlyoznunk kell azonban, hogy a 
megkülönböztetés legtöbbször nem 
ezen a rendkívüli módon történik, 
hanem sokkal prózaibb, egysze-
rűbb eszközökkel. Arra is érdemes 
fölfi gyelni, hogy a látomásban Isten 
mennyire használja a fantáziában 
már jelenlevő képeket (a démonok-
nak szarvaik vannak, ami egybe-
esik a hagyományos ördögábrázo-
lással).
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Láttunk példákat a megkülönbözte-
tés rendkívüli ajándékára. Egy pro-
testáns prédikátor nagy majomként 
látja függeni a mennyezeten a pré-
dikálást akadályozó rossz szellemet. 
Egy katolikus misztikus szarvas ör-
dögök formájában látja a miséző 
papot befolyásuk alatt tartó gonosz 
lelkeket. Az ilyen látomások azonban 
kivételes jelenségek. A lelkek meg-
különböztetése legtöbbször sokkal 
egyszerűbb módon, minden rendkí-
vüli jelenség nélkül megy végbe. 
A Kerub  elektronikus levelezőlistán, 
amely az angyalokkal és démonok-

kal foglalkozik, bőséggel van alkal-
mam gyönyörködni a Szentléleknek 
ebben az ajándékában, ahogy az 
hívő testvéreimben működik.  
Egy mélyen hívő mérnök metsző 
világossággal feltárja egy apoka-
liptikus fenyegetés logikai inkor-
rektségét, hozzátéve: „Mindezeket 
elégségesnek tartom a megkülön-
böztetéshez”. Valóban, tökéletesen 
eleget mondott. A Szentlélek műkö-
dik a hívő értelmen keresztül. 
Egy egyetemista lány ugyanerről a 
prófétai fi gyelmeztetésről világosan 
érzékeli, hogy hiányzik belőle az iste-

ni szeretet tényezője, csak félelmet 
ébreszt. Ez a nővérünk így mutatko-
zott be a listán: „Nem vagyok kariz-
matikus.” Valójában, anélkül, hogy 
gondolt volna erre, a lelkek megkü-
lönböztetésének karizmáját gyako-
rolta, tiszta és meggyőző módon.
Egy igen szerény karizmatikus kö-
zösségvezető a többiek véleményét  
kéri egy, a bibliai hitet torz módon 
tálaló megnyilvánulásról, ezzel a 
megjegyzéssel: „Bennem furcsa 
érzéseket ébresztett. Valahogy az 
egész megközelítése sántít.”  Ezek 
a furcsa érzések, a sántítás érzé-
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kelése a megkülönböztetés adomá-
nyának intuitív jelentkezései. A torz 
eszmék démoni eredetűek.
Személyes tapasztalatom szerint a 
megkülönböztetés sokszor jelent-
kezik nagyon halvány, távolinak, 
gyöngének tűnő intuíció formájá-
ban. Így érzékeltem egy imaösz-
szejövetelen a megtévesztés lelké-
nek jelenlétét. Csak körülbelül egy 
hónap múlva derült ki teljes bizo-
nyossággal, hogy valóban súlyos 
tévtanok voltak jelen a rendszeres 
résztvevők egy csoportjában (bő-
vebben szóltam az esetről a démoni 
ellenállással  kapcsolatban).

Az ilyen halvány intuíciókat óvatosan 
kell követni, mert lehetnek az embe-
ri fantázia művei is, de mégis érde-
mes fi gyelembe venni őket, főképpen 
az imádságban, amivel nem okozunk 
bajt. Emlékszem egy imaösszejöve-
telre, amikor úgy éreztem, hat tisz-
tátalan lélek van jelen. Homályos ala-
kokként jelentek meg képzeletemben. 
Magamban imádkozni kezdtem, hogy 
Jézus ereje semmisítse meg befolyá-
sukat a jelenlevőkre. Képzeletemben 
sorra kidőltek, mint a kuglibábuk; 
egymás után öten. A hatodik áll-
va maradt. Ismételten imádkoztam, 
hogy az Úr semmisítse meg a hatodik 

démon befolyását is, de mindvégig azt 
éreztem, hogy ezt az egyet nem tu-
dom „kilőni”. Talán valaki a résztvevők 
közül olyan súlyosan egy téveszme 
vagy rossz szokás rabságában volt, 
hogy ez meghiúsította a szabadító 
imát. (Senkit se lehet szabaddá tenni 
akarata ellenére.) Az összejövetel en-
nek megfelelően alakult: a Szentlélek 
erőteljesen működött, de hiányzott az 
elemi átütő erő. Mindamellett a mai 
napig élek a gyanúval, hogy az egész 
csak az én képzeletem játéka volt.  
Ezzel a lehetőséggel mindig számolni 
kell, mert a Szentlélek működése az 
egyénben nem tévedhetetlen.
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Kis latin nyelvtan
Boldog ember vagyok, Isten tenye-
rén hordoz. Ha fájdalmak, keserű-
ségek érnek, általában huszonnégy 
órán belül fel tudom dolgozni azo-
kat. Valamikor azonban ez nem volt 
így, és a szorongások, feszültségek, 
amelyek négy évtizeden át hatal-
mukban tartottak, még itt lapulnak 
tudattalanomban, s olykor feltör-
nek.  Néhány évvel ezelőtt egy este 
meglehetősen kínos lelkiállapot-
ba kerültem. Másnap, fokozatosan 
evickélve kifelé az álom ködéből, e 
latin szavakkal ébredtem:

ORIGO ASCENDENTIBUS

Az egész úgy hatott rám, mint egy 
matematikai kifejezés. Origónak, 
kezdetnek hívják a koordináta-
rendszer nullapontját; ascendens 
emelkedőt jelent, s számomra vala-
mi függvénytani vagy vektoralgeb-
rai kifejezésnek tűnt; összefüggé-
sükben nézve a szavakat, az origo 
alanyesetben van, az ascendentibus 
többes szám részesesetben, s az 
egész annyit jelent: kezdet emelke-
dőknek. Nem volt értelme. Elköny-
veltem a félálom játékaként.
Azonban, míg más álmait lassan 
elfelejti az ember, ez a kifejezés 
vissza-visszatért fantáziámba, egé-

szen addig, amíg lassan föl nem 
ismertem, hogy másképpen is le 
lehet fordítani. Az origo nemcsak 
főnév lehet, hanem ige is, még-
hozzá egyes szám első személy; az 
ascendentibus nemcsak részeseset 
lehet, hanem elöljárószó nélküli „-
tól, -től” eset is (ablativus); így ér-
telmezve a mondat ezt jelenti: „Fel-
menőktől származom.” És így már 
volt értelme.

Lehet, hogy Isten azt akarja tudatni 
velem: érzelmi problémám eredete 
valahol felmenőim, őseim életében 
van?

Csekély pszichológiai műveltségem-
mel úgy tudom, érzelmeket nem le-
het örökölni, csak alkatot. Érzelmi 
sebeit saját személyes múltjában 
szerzi az ember, a magzatkortól kez-
dődően. A probléma csak úgy lehet 
öröklött, ha egy démoni befolyást 
örököltem. A karizmatikus irodalom 
ezt lehetségesnek mondja. 
Attól kezdve nemcsak önmagamért 
imádkoztam, hogy belső konfl iktu-
saimtól szabaduljak, hanem ősei-
mért is, nevezetesen azért, akinek 
a problémát köszönhetem; megbo-
csátottam neki, és számára is bo-
csánatot kértem az Úrtól; miséztem 
is érte; közben pedig Jézus nevében 

parancsoltam a feszültséget okozó 
démonnak, hogy távozzék el tőlem.
Szívesen olvasok drámai szabadulá-
sokról szóló történeteket, és szíve-
sen írnék is ilyet, de hirtelen válto-
zást nem tapasztaltam. Az érzelmi 
probléma fokozatosan enyhül, olyan 
módon, hogy amikor felbukkan, 
mind kevésbé és kevésbé veszem a 
szívemre. Ma sem tudom, valóban a 
megkülönböztetés adományát kap-
tam-e aznap reggel, vagy a fantázi-
ám (esetleg éppenséggel a démon?) 
játszott velem. De ha felmenőim 
valamelyike imáim és miséim révén 
hamarabb szabadul a tisztítótűztől, 
az mégiscsak jó dolog, és aligha le-
het démoni befolyás gyümölcse. 
Továbbadom a történetet, mert ér-
dekes, és mert akármi is volt a hely-
zet az én esetemben, ez is lehet a 
megkülönböztetés egyik formája: 
Isten szavakat helyez a fantáziába. 
Nagyon határozottan kell azonban 
hozzátennem, hogy a képzelődés-
ből származó álkinyilatkoztatások-
nak és az ilyeneken éldelgő hisz-
terikusoknak se szeri, se száma. 
Szívesebben elfogadom, hogy ma-
gam is egy vagyok ezek közül, mint 
hogy végeérhetetlen nyavalygásai-
kat szent komolysággal hallgassam, 
és ezzel önámításukban bűnrészes 
legyek.


