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Jézus megmentett minket 
a Szentlélek újjáteremtő 
és megújító fürdője által. 
(vö: Tit 3,5)

Szentlélekben megújult 

Új Esztendőt kívánunk 

a Megújulás minden tagjának.
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A próféta olyan ember, aki Istenért szól, 

Istenből szól azért, mert Isten üzenetet ad 

rajta keresztüli egy bizonyos embernek vagy 

hallgatóságnak.

A prófétai lét?A prófétai lét?
Elhangzott a Katolikus Karizmatikus Országos 
Találkozón 2009. november 7-én délelőtt, 
Budapesten. Előadó: Bruce Yocum

Nagyon-nagyon örülök annak, hogy 
itt lehetek veletek és remélem, tudok 
adni nektek valamit, ami segítségetekre 
lesz, hogy megerősödjön a karizmatikus 
megújulás, és hogy mint mozgalom pró-
fétaibbá váljunk az Egyházban. 
Arra kértek, hogy a reggeli első előadás-
ban arról beszéljek, hogy mi a próféta. 
Az elmúlt években olvastam kb. 50 
könyvet a keresztény próféciáról és több 
száz más könyvet is, és ennek ered-
ményeképpen a gondolataim teljesen 
összezavarodtak. De akarok mondani 
nektek egy sarkalatos dolgot, egy tényt. 
Sok évvel ezelőtt írtam egy könyvet a 
próféciáról. És abban az időben amikor 
’76-ban ezt írtam, csak 2 komoly könyv 
létezett a keresztény próféciáról. Csak 
két könyv 2000 év alatt. Amikor elkezd-
tem dolgozni a második könyvön, - ez 
25 évvel később történt - akkor már 40 
darab tudományos munka, könyv szüle-
tett meg a próféciáról, a keresztény pró-
féciáról. Szóval az első 2000 évben 2 db 
és az elmúlt 25 évben pedig 40 darab. 
Miért? Ennek azt gondolom az egyik fő 
oka a karizmatikus megújulás. Annak a 
2000 évnek ugye a legtöbbjében az em-
berek úgy gondolták, hogy a prófécia az 
valami, ami már a múlté. Olyan dolog, 
ami az Ószövetségben történt, valószí-
nűleg az Újszövetségben is megtörtént, 
de az Egyházban ilyen már nincs. Vagy, 
ha mégis megtörténik az Egyházban, az 
nagyon ritka és csak a szenteknél for-
dulhat elő. Aztán elkezdődött a Karizma-
tikus megújulás.
A karizmatikus megújulás azt mondta, 
hogy a prófécia egy teljesen normális 
dolog, olyannyira, hogy Isten várja azt 
tőlünk, hogy prófétáljunk. Azt mondta a 
megújulás, hogy sok ember prófétálhat 
és ehhez még szentnek sem kell lenni. 
A karizmatikus megújulás gyümölcse az 
Egyházban, hogy az Egyház megismerte 
a prófétálást.

A kérdésre tehát, hogy mi a prófécia, 
vagy ki a próféta, a válasz kicsit bonyo-
lult, komplikált. Ennek ellenére szeret-
nék mégis egy egyszerű választ adni. 
Bonyolult kérdésre lehet egyszerű vá-
laszt adni. Mondok egy példát: Vegyük 

azt a kérdést, hogy „Isten jelen van-e 
az Eucharisztiában?” Első ránézésre a 
válasz nagyon egyszerűnek tűnik. Igen, 
igen, jelen van az Eucharisztiában. De 
hogyha egy kicsit tovább mész, bonyo-
lultabbá válik ez a dolog. Hogyha Isten 
jelen van az Eucharisztiában, akkor Is-
ten jelen van itt közöttünk is. Jézus azt 
mondta, „ahol ketten vagy hárman egy-
begyűlnek az én nevemben, ott vagyok 
közöttük”. Tehát Isten jelen van az Eu-
charisztiában, Isten jelen van itt is. Mi a 
különbség?
Szóval így válik egy kicsit bonyolulttá az 
az egyszerű kérdés, hogy az Eucharisz-
tiában jelen van-e Isten. Isten jelen van 
az Eucharisztiában, de egy más módon, 
mint ahogy jelen van itt most közöttünk. 
Nagyon jó. Akkor milyen módon van je-
len Isten az Eucharisztiában? Isten az 
Eucharisztiában az Úr teste és vére által 

kiválaszt, hogy beszéljen Isten nevében 
egy kiválasztott társaságnak, egy hall-
gatóságnak. Isten eldönti, hogy szólni 
akar hozzád, Ő választ valakit, az Ő Lel-
ke által inspirálja ezt az embert, hogy ő 
(mármint ez az ember) Isten nevében 
szóljon tehozzád. Ezt nagyon tisztán 
látjuk a Kivonulás könyvében. A Kivonu-
lás 4. fejezetében Isten kiválasztja Mó-
zest, hogy beszéljen a fáraóval. Mózes 
nem akarja ezt megtenni azért, mert 
fél. Ezért elkezd kibúvókat keresni. Az 
első kibúvó, amit talál: „Én nem tudok 
beszélni. Én egy nehéz beszédű ember 
vagyok. Válassz valaki mást!” Azt mond-
ja Isten Mózesnek: „Van megoldásom a 
számodra. A te testvéred Áron jól be-
szél. Te odamész a fáraóhoz, elmondod 
Áronnak, hogy mit mondjon, és Áron 
lesz a te prófétád.” A teljes rész a Ki-
vonulás könyve 4. fejezet 10. versétől a 
16. versig tart: 
A Kivonulás könyvének a 7. fejezetében 
ez még érthetőbben le van írva: a 7. fe-
jezet első két verse: „Az Úr ezt mondta 
Mózesnek: »Lásd, olyanná teszlek a fá-
raó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred 
Áron, pedig prófétád lesz. Te mondj el 
neki mindent, amit én parancsolok ne-
ked. Testvéred Áron, meg beszéljen a 
fáraóval, hogy bocsássa el országából 
Izrael fi ait.«”
Tehát a próféta olyan ember, aki Iste-
nért szól, Istenből szól azért, mert Isten 
üzenetet ad rajta keresztül egy bizonyos 
embernek vagy hallgatóságnak. 
Itt pedig felmerülhet egy probléma: el-

van jelen. Hogyan lehetséges ez? Nem 
úgy néz ki ez mintha az Úr teste és vére 
lenne. Mi lenne, ha Jézus egyszer csak 
itt megjelenne közöttünk, úgy hogy lát-
hatnánk? Akkor az ő jelenléte egy kicsit 
más módon történne meg, mint ahogy 
az Eucharisztiában van jelen. Akkor ho-
gyan írjuk le azt, ahogyan az Isten jelen 
van az Eucharisztiában? 
Erről a kérdésről elkezdtek aztán a teo-
lógusok beszélgetni és válaszokat is 
kerestek. Krisztus jelen van lényegileg 
az Eucharisztiában. Nekünk szerencsé-
re ezek miatt a komplikált dolgok miatt 
nem kell aggódnunk, mert nagyon egy-
szerű választ tudunk adni a kérdés-
re: Isten jelen van az Eucharisztiában, 
igen! Oké, és ez csak egy példa, amit 
elmondtam. 

Ezért most mondok egy nagyon egysze-
rű dolgot arról, hogy mi, vagy ki a pró-
féta. A próféta olyan ember, akit Isten 
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kezdheted ezt úgy feltüntetni, mintha ez 
egy nagy misztérium lenne. „Isten rajtam 
keresztül beszél, ez különleges.” Sokáig 
így gondolkodtam erről én is, amikor elő-
ször kezdtem tapasztalni a prófétálás 
működését és ennek az eredménye nem 
volt éppen jó. Először, az első alkalom-
mal, amikor tapasztaltam a prófétálás 
működését, egy ima-összejövetelen vol-
tam, és azt gondoltam, „milyen csodála-
tos ez, Isten akar szólni rajtam keresztül” 
és nagy izgalommal teltem el. „Ez annyira 
fontos, és én olyan fi atal vagyok” - kb. 
20 éves voltam akkoriban. „Ilyen fi atalon 
már Isten rajtam keresztül akar beszélni 
ezekhez az emberekhez.” Nagyon nagy 
izgalommal teltem el, nagyon büszkévé 
váltam. Olyannyira, hogy amikor végül 
felálltam és elkezdtem prófétálni, azon-
nal elájultam. Nagyon drámai volt, de az 
embereken ez nem segített. Mindenki 
nézett engem, ahogy elmondom az Úr 
igéjét, aztán elájultam. Úgyhogy az ima-
alkalomnak le kellett állnia, engem meg 
kivittek. Egy kisebb szobába vittek, hogy 
felélesszenek. Én mondtam az emberek-
nek, akik ott élesztgettek engem, hogy: 
„Nézzétek mit csinált velem az Isten…”
Azt mondták nekem: „Nem-nem, nem 
Isten csinálta ezt, hanem te csináltad 
ezt magadnak azért, mert nem érted mit 
jelent prófétálni”. Egyik oldalról valóban 
nagyon különleges dolog, hogy Isten 
szólni akar hozzánk. De a másik oldalról 
nézve ez teljesen normális.
Minden nap, amikor imádkozol, Isten 
jelenlétébe lépsz be. Ez bámulatos, kü-
lönleges, mégis normális. Isten benned 
él az Ő Lelke által. Ahogyan Pál apostol 
mondja „a te tested a Szentlélek temp-

loma”. Ez egészen lenyűgöző, de egy 
keresztény ember számára ez egy nor-
mális dolog. Ezzel élünk minden nap. Ke-
vésbé lenyűgöző dolog, hogy Isten pró-
fécia által szól hozzánk, mint az, hogy 
bennünk él. Normálisnak kellene lennie 
annak, hogy Isten prófécia által szól az 
ő népéhez. Amikor Isten szól valamit, 
annak nem kell egy teljesen új felfede-
zésnek lennie. 

Az egyik problémája a karizmatikus 
megújulásnak, hogy állandóan új kije-
lentések után vágyakozik. Valami külön-
leges újdonságra Istentől. De ilyenből 
nincs olyan sok. A legtöbb dolog, amit 
Isten próféciában szól hozzánk az olyan, 
amit már mélyen belül tudunk.
Ez az Ószövetségben is így volt. Ami-
kor a nagy próféták, pl. Jeremiás, Izajás 
prófétálták, hogy Isten népe forduljon 
el a bálványoktól, ebben semmi újdon-
ság nem volt. Tudták ők ezt nagyon 
jól, hiszen ez volt az első parancsolat. 
De mégis hiteles prófécia volt. Hallom, 
ahogy sok ember azt mondja, hogy ami-
kor prófétálást hallunk, az általában egy 
nagyon egyszerű dolog, talán nem is 
annyira fontos. Azt halljuk, hogy Isten 
azt mondja, hogy „veletek vagyok”, vagy 
„szeretlek téged”, vagy ehhez hasonlót. 
Mi olyan fontos ezekben?
Hadd illusztráljam ezt. Először is a leg-
nagyobb próféták is hasonló dolgokat 
szóltak. Aggeus könyvének az elején 
Aggeus próféta azt mondja, ez az Isten 
igéje a ti számotokra: „Veletek vagyok.” 
Ennyi. Ez volt a prófécia: „Veletek va-
gyok.” Hiteles prófécia volt, meg van 
írva a Szentírásban, – fontos lehet tehát. 

Most szeretnék szólni a feleségekhez, 
minden feleséghez, aki most itt van, 
minden házas asszonyhoz. Te tudod, 
hogy a te férjed szeret téged. Igaz? Ha 
ezt tudod, akkor nem is kell ezt elmon-
dania. Igaz? Na most hadd beszéljek a 
férjekhez. A te feleséged tudja, hogy te 
szereted őt, nem kell tehát ezt elmon-
danod neki. Igaz? Hiszen már tudja. A 
valóságban a feleségek nem így gondol-
kodnak, bár tudják, hogy a férjük szereti 
őket. Az ugyanis egészen más, amikor 
te azt el is mondod nekik, még 40 év 
házasság múltán is.
Amikor Isten a valóságban szól hoz-
zánk, az egészen más. Ha tudjuk, hogy 
az Isten szól, ha hisszük, hogy az Isten 
szól, és Isten azt mondja, hogy „veled 
vagyok”, ezt teljesen máshogy értel-
mezzük. Lehet, hogy szenvedsz, beteg 
vagy és Isten azt mondja neked: „Tu-
dom, hogy szenvedsz, veled vagyok.” 
Ha tudod, hogy Isten mondja ezt, ez 
hatalmas változást hoz. 
Lehet, hogy pénzügyi problémáid van-
nak, nem tudod, hogyan fogod kifi zetni 
a számlákat, és ebben a helyzetben Is-
ten szól hozzád, és azt mondja: „Tudom, 
tudom milyen nehéz most Neked, de én 
vagyok a te apukád és én gondoskodom 
rólad!” Ha tudod, hogy Isten szólt hoz-
zád és hallod ezt, teljesen máshogy hat 
rád. Tehát a próféciának nem kell valami 
nagyon különlegesnek lennie, nem kell 
valami újdonságot tartalmaznia, nem 
kell egy ilyen különleges kijelentésnek 
lennie. Az a fontos, hogy maga Isten 
szól. A legtöbb prófécia, amit hallunk, 
az arról szól, amit már úgyis tudunk. 

Az Országos Találkozó Isten Az Országos Találkozó Isten 
fiatal szőlőmunkásainak szemével fiatal szőlőmunkásainak szemével 
Tanúságtétel

Nagy izgalommal, lelkesedéssel várakoz-
tunk, készültünk a Találkozóra. Sokan vál-
laltunk valamilyen szolgálatot, így mind-
annyiunk számára mást és mást jelentett 
november 7-e. Íme, néhány beszámoló:

A találkozón én a zenei szolgálatban vettem 
részt. Nemrég kerültem be a zenekarba, ami 
számomra fontos volt és nagy izgalommal 
mentem el a találkozóra. Nagyon szeretek 
zenélni, főleg Istennek. Ezt a találkozó alatt 
különösen is megtapasztaltam. Az elején 
még nem annyira éreztem, hogy Isten ott 

lenne, de a dicsőítésben, ahogy telt az idő, 
éreztem, hogy Isten jön. Isten egyre köze-
lebb jön. És szereti, amit csinálok. A legin-
kább ezt a mise utáni dicsőítés alatt éreztem, 
amikor mi voltunk és Isten. Senki más. És 
teljes volt a harmónia, a közösség, a bizton-
ság. Azt éreztem, hogy nagyon jó, hogy áld-
juk az Urat, a mi egyetlen Urunkat! És ezt az 
Úr meghálálta úgy, hogy kiárasztotta ránk/
rám szeretetét és kegyelmét. És ennél cso-
dálatosabb dolog nincs a földön! (Tomi, 19)

Bár a gyermekszolgálatban voltam, megérin-
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Az ICCRS  Európai találkozója Budapesten Az ICCRS  Európai találkozója Budapesten 
November 5-8. között 30 ország 80 küldötte vett részt Máriabesnyőn a Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás vezetőinek európai találkozóján. Ez a találkozó nagyrészt a találkozásokra és az európai meg-
újulás közös útkeresésére adott alkalmat. Azon túl, hogy egy-egy ország milyen kihívások elé néz, 
Isten terve az Egyházban épül és nagyszerű dolog, hogy időnként együtt eszmélünk rá arra, hogy 
Isten népe vagyunk a nyelvi és kulturális különbségeinkkel együtt. Néhány fontosabb gondolat, ami a 
találkozón elhangzott:

Michelle Moran – az ICCRS elnöke
Amíg néhány éve Isten arra hívta Euró-
pát, hogy álljon fel és álljon ki a keresz-
tény értékek mellett, most arra hívja, 
hogy térdeljen le és alázattal imádkoz-
zon ugyanezért.
Nem a pihenés és lazítás időszaka vár 
ránk, hanem az erőteljes közbenjárás 
és elkötelezett szolgálaté. Egyre inkább 
fontos, hogy Isten tervét keresve találjuk 
meg a módját annak, hogy megtérésre 
és megújulásra hívjuk az embereket.

Johannes Fichtenbauer – az ENC elnöke
Európában a politika és közélet terén a 
keresztény értékek jó része kereszttűz 
alatt van (az eszmék, a fi atalság, a boly-
gó ökológiai egyensúlya szintjén), és a 
Karizmatikus Megújulás kulcsszerepet 
játszik abban, hogy Isten terve meg-
valósuljon. Egyrészt azért, mert lénye-
géből fakadóan jelen van mindenhol és 
sokszínű eszközöket használ az evange-
lizációra, másrészt, mivel az ökumeniz-
mus klasszikus fogalmától eltérőén az 

egyének és közösségek szintjén nyújt 
teret a kommunikációra a különböző fe-
lekezetek között, ami így a párbeszéden 
túl megvalósulhat a közös célokért való 
munkában is. Előadásában többször 
hangsúlyozta: fontos, hogy felelősséget 
vállaljunk a társadalmi szintű problémá-
kért azokkal az eszközökkel, amelyekkel 
rendelkezünk (közbenjárás, böjt, ke-
resztény politikusok, prófétai-társadal-
mi, politikai és kulturális kiállás az er-
kölcstelen magatartással szemben). 
Ha a végidőkre gondolunk, akkor sok te-
kintetben megvalósulni látjuk Isten ígé-
reteit, ha viszont a Katolikus Egyházra 
nézünk, akkor azt látjuk, hogy készen 
áll Krisztus második eljövetelére? Isten 
készíti az Egyházat és nekünk ekként 
kell rá tekintenünk: látnunk kell, mit ké-
szít Isten, hogyan fog kinézni akkor. A 
hit szemével kell néznünk, hogy azt lás-
suk, amit hittel várunk, és nem azt, ami 
most tényszerűen elénk tárul. Legyünk 
nyitottak arra, hogy együttműködjünk a 
klérussal.  

tett Isten. Tudom, e kettő nem zárja ki egymást, de bevallom, 
nem is reménykedtem benne, hogy valami úton-módon lélekben 
is ott tudok majd lenni a Találkozón. Aztán még a délelőtt folya-
mán sikerült átmennem a csarnokba, – a Szentségimádás közben 
értem oda. Talán fél óránál sem voltam ott többet, de mélyen 
megindított és megérintett. Kinyílhattam, odaadhattam az Úrnak 
mindazt, ami napok óta szorított belülről. Csodálatos volt érezni 
azt, hogy Ő megért, noha én magamat sem értem, elfogad, pe-
dig neheztelek magamra, átölel, és feltétel nélkül szeret, pedig 
meg sem érdemlem… meghatott. Jó volt előtte leborulni, és a 
könnyeimben mindent Őrá, Ő elé helyezni. Megszabadultam, fel-
lélegeztem, feltöltődtem, megerősödtem. Ezt kaptam a drága Úr 
Jézustól a Találkozón. (Ági, 19)

Számomra sokat jelentett az előtte való napi szentmise, amit a 
találkozóért ajánlottunk fel. A prédikáció alatt a másnapi előadó, 
Bruce beszélt nekünk és röviden elmondta, hogy miről fog tanítani 
a találkozón. Ráébredtem, hogy Isten akár egem is prófétául ren-
delhet, ha akar, és ez nem rajtam múlik, és nem nekem kell akar-
nom. Ez azért is volt jó, mert tudtam, hogy másnap nem fogom 
hallani a tanítást, mert szolgálatot vállaltam a recepción. Nagyon 

jó volt fogadni az érkezőket, főként azokat, akiket ismertem. 
Tudtam, hogy jönnek, és vártam a velük való találkozást! 
Jó volt, hogy szolgálóként azért részt tudtam venni a záró 
szentmisén, és áldott a mi Istenünk, hogy az anyagiak is 
összejöttek! (Szonja, 19)

Apró Jézuskák... A november 7-i találkozón a gyermekszol-
gálatban vettem részt, amit hihetetlenül élveztem. Egyálta-
lán nem bántam meg, hogy lemondtam a „nagyok” prog-
ramjáról. Tudom, hogy sokkal többet adtak nekem azok 
a gyerekek, akikkel együtt voltunk, mintha egy héten ke-
resztül tanítások tömkelegét árasztották volna rám. Minden 
egyes szempárban folyamatosan ott ragyogott az a fény, 
amit sajnos a felnőttekében már egyáltalán nem vagy csak 
pillanatokra lehet látni. A kis-, közép- és nagycsoportos óvo-
dások valahogy a természetüknél fogva nyíltak és őszinték, 
– legyen szó örömről vagy bánatról, kérésről vagy kérdésről. 
Ők azok, akikben még ott van a mennyország lenyomata. A 
legkönnyebben bennük látom meg a Jóistent. Apró Jézus-
kák, akiktől mindig erőt kapok. Nem véletlen, hogy ilyeneké 
a mennyek országa. (Peti, 19)

Jude Muscat – ESCI képviselő 
A megújulást Isten egységre és nem 
egyformaságra hívja. Jézus áldozatában 
testvérek lettünk és ez az, ahová vissza 
kell térnünk minden alkalommal, amikor 
nehéz a közösséget megélni egymással. 
Legyen bennünk alázat arra, hogy el-
kezdjük újraépíteni kapcsolatainkat egy-
mással (a közösségeink között, a plébá-
nia, papjaink és közösségeink között, ill. 
a más felekezetű testvérekkel). 

Ifjúság
A találkozó alatt az ifjúsági szolgálatok 
képviselői időnként külön találkoztak és 
imádkoztak a fi atalokért, beszélgettünk 
a fi atalok helyzetéről, evangelizációjáról, 
tervekről, szükségletekről és lehetősé-
gekről. A mostani találkozón a fi atalok 
feladata volt megválasztani az új ifjúsági 
képviselőt az ICCRS európai bizottság-
ba (ESCI), és megválasztottuk Sidó Évát 
európai ifjúsági képviselőnek. Imádkoz-
zunk érte és a fi atalokért! 

Kis Orsolya, Erdély

Nyáron ismét lesz Lelkes Napok! 
Augusztus 6-11 között, Csillebércen várunk Benneteket! A www.karizmatikus.hu –n januártól minden információt megtaláltok 
majd, és a jelentkezés is megkezdődik. Jézus és mi biztosan ott leszünk! Gyertek Ti is! Simon Zsófi a
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Pünkösd missziójaPünkösd missziója
Az ICCRS mind II. János Pál, mind XVI. Benedek pápa bíztatására arra kér minket, hogy terjesszük környezetünkben a Pünkösd 
misszióját. Ezen a címen új rovatunk indult, segítve az országban a Szentlélek-tisztelet nagyobb elterjedését.

Ima és elköteleződésIma és elköteleződés

Az előző évekhez hasonlóan, közel 200 
európai közösségvezető és közösségek-
ben szolgáló testvér érkezett az idei 
ENC konferenciára: voltak horvátok, er-
délyiek, litvánok, szlovákok, osztrákok, 
svájciak, angolok stb. – és ketten Ma-
gyarországról is: Bartha Angéla és én. 
Nekem ez volt a hatodik alkalom, hogy 
részt vehettem rajta, s mindig olyat és 
úgy kapok rajtuk, amire éppen akkor 
szükségem van – s ami előbbre visz a 
következő év egészében. Sokan már – 
legalább látásból – ismertük egymást. 
Nagyszerű alkalom ez a találkozásra, az 
ismerkedésre és az ismeretszerzésre, a 
közös épülésre, hogy tágabb környeze-
tünkben, – más országokban is lássuk, 
hogy mi a helyzet, hogyan működnek a 
közösségek. Egy nagy erőssége minden 
ilyen konferenciának: beadjuk a közösbe 
a kincseinket – bármilyenek is legyenek 
azok. Ugyanakkor alkalom arra is, hogy 
megpihenjünk, kikapcsolódjunk. Na-
gyon sok szolgáló nem, vagy alig szakad 
ki a szolgálatából, s lassan felőrlődik, 
pedig szüksége lenne a pihenésre is... 
Az idei konferencia sok tekintetben kü-

lönbözött a korábbiaktól. Például auszt-
riai testvérek csütörtöktől vasárnapig 
ott helyben közbenjártak a hétvégéért 
és a résztvevőkért. Ennek áldásait mind-
annyian tapasztalhattuk magunkon. Kü-
lönleges volt a berlini fal leomlásának 
20-ik évfordulója alkalmából tartott há-
laadás: együtt adtunk hálát a szabadság 
lehetőségéért Európában. A képviselt 
nemzetek közül négyből (litván, román, 
ukrán és magyar) egy-egy ember tanú-
ságot tett arról, hogy mit jelentett neki 
a kommunizmus bukása. Megdöbbentő 
volt hallani, hogy Isten a XX. századi ül-
döztetések alatt is mennyire munkálko-
dott s milyen bölcsen tette... Ugyanezen 
az estén a hálaadás mellet közbenjár-
tunk az Európában jelenleg folyó ten-
denciák miatt.
A hétvége fő előadója Johannes Hartl vi-
lági teológus volt, aki Augsburgból jött. 
Olyan közössége van, ahol igyekeznek 
megvalósítani a hét 7 napján a folya-
matos imát, közbenjárást, dicsőítést. 
A téma az imádság volt, különös te-
kintettel a „24/7-es” imádságra, vagyis 
a folytonos, 24 órán keresztüli imára. 
Rendkívül fontos, hogy a mi személyes 
életünk, szolgálatunk, – tulajdonképpen 
mindenünk – az Istennel való szemé-
lyes kapcsolatból induljon ki. Ez nem 
új gondolat. De számomra most elemi 
erővel hatott az, hogy mindenek előtt 
való az ima! És milyen ima? Az az ima, 
amelyikben Istent ismerjük meg, ame-
lyikben kialakul két szív – Istené és az 
enyém – közötti élő kapcsolat. A közös-
ségeinknek pedig Isten templomaivá 
kellene válniuk: a templom az a hely, 
ahol Isten lakik, s ami az imádság he-
lye is. S mi hányszor előrébb tesszük 

a szolgálatot, azt, hogy valamit meg-
beszéljünk egymással, vagy csináljunk 
valamit, ahelyett, hogy csak Jézussal 
lennénk! Márta példája könnyebb, mint 
Máriáé, könnyebb szolgálni, mint fi gyelni 
és hallgatni a Mestert. De melyik a leg-
jobb? Lehet, hogy azért nem olyanok a 
gyümölcseink, mint amilyennek kellene 
lenniük, mert nem a legjobbat válasz-
tottuk? Közösségeinkben fel kell építeni 
az „imádság házát”, s magunkban is ezt 
kell tennünk. Csak az Istennel való kö-
zösségből fakadhat a szolgálat és a jó és 
szép gyümölcsök.
Sokan tudtuk ezeket eddig is. De csak 
tudtuk, nem éltük. A konferencián 
volt arra alkalom, hogy imádkozzunk 
a Szentlélek, mint az Imádság Lelké-
nek kiáradásáért. Ezt az imát a Lélek 
megnyilvánulásai is kísérték, de ennél 
fontosabb, hogy megváltoztatta a kap-
csolatunkat Istennel: az Imádság Lelke 
– és csak Ő egyedül – képes bennünk 
megvalósítani azt, hogy édes legyen 
Jézussal lenni, hogy vágyjunk utána. 
Isten Lelke át tudja változtatni, élettel 
tudja megtölteni az imáinkat, a közös-
ségeinket, az életünket. Ehhez pedig 
munkatársakat keres: olyanokat, akik a 
szívéhez simulnak s meg akarják hallani 
szívének dobbanását.
Még egy dolgot szeretnék megosztani 
a hétvégéről. Ez pedig az elkötelező-
dés. Társadalmunk egyre mentesebb 
az elköteleződéstől. Pedig szükség van 
rá: személyes és közösségi szinten egy-
aránt. Talán ha össze kellene foglalni ezt 
a hétvégét: elköteleződés az imában.
Legyünk készek Isten terveibe belelátni 
és megvalósítani őket!

Papp Zoli

>>

Növekedni, de hogyan?Növekedni, de hogyan?
Az ENC
A 90-es évektől Erdélyben is teret hó-
dított a Szentlélek a karizmatikus kö-
zösségek által. Különleges volt megélni 
azt, hogy a legtöbb közösség valóban 
a Szentlélek ösztönzésére jött létre. 

Egymást felfedezve a kis imacsoportok, 
közösségek közös terveket, programo-
kat készítettek. Mivel nem volt tapasz-
talatuk, ezért számtalan problémával 
kellett szembenézzenek. Küszködtek a 
képzés hiányával, elfogadással, identi-

tásuk keresésével. A Szentlélek mégis 
lépésről-lépésre vezette ezeket az ima-
csoportokat, közösségeket. Egy-egy 
képzés, amelyért külföldre kellett utazni, 
nagyon költséges volt, viszont jól fogott 
a hazatért testvér tudása és tapasztala-
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ta, hogy azáltal méginkább növekedhes-
sen a közösség. Mi is Erdélyben ugyan-
úgy, mint más országokban, a kezdeti 
lelkesedés után sok hiányosságunkat 
felismertük. Amikor egy bizonyos létszá-
mot meghaladtak a közösségeink, még 
több probléma ütötte fel a fejét. Hogyan 
segítsünk az embereknek, hogy hiteles 
keresztény életet tudjanak élni? Hogyan 
segítsünk, hogy a múltban kapott sé-
rüléseik, problémáik begyógyuljanak? 
Hogyan szervezzük meg közösségeink 
életét? Mi a látása Istennek a közös-
ségeinkre nézve? Hogyan építsünk ki 
működő struktúrákat? Hogyan hozzunk 
létre kiscsoportokat?

Néhány testvér, akik egy vezetőképzé-
sen vettek részt külföldön, elhatározták, 
hogy Erdélyben is elkezdenek egy kép-
zést. Hála Istennek ennek 9 éve folyto-
nossága van. 5 évig Vezető- és Munka-
társképző Iskola volt a neve, majd 4 éve 
átalakult Jézus Tanítványainak Iskolájá-
vá, amelynek összesen 173 résztvevő-
je volt. Ezeknek a képzéseknek igen jó 
gyümölcsei voltak a közösségekre néz-
ve. Azt is mondhatjuk, hogy a közössé-
gek jelenlegi vezetői és szolgáló teamjei  

nagyrészt mind ebből a képzésből kap-
tak növekedést. 
Ezidő alatt úgy 2000 után néhányan 
részt vettünk az ENC (European Net-
work of Communities) képzésén. Az a 
látás és vízió, amit ők hordoztak a kö-
zösségekre nézve, nekünk nagy segít-
séget jelentett. Azóta is részt veszünk 
a képzéseiken, ami nagy áldást jelent 
a közösségeinkre nézve. 2 évvel ez-
előtt egy szolgáló testvért, Gavin Far-
leyt, közülük meghívtuk Erdélybe, hogy 
a közösségeink teamjeinek tartson egy 
4 éves képzést. Minden évben egy hét-
végét jelent ez a képzés, ahol minden 
közösség teamje részt vesz, és amit 
tanultak, megpróbálják valóra váltani 
a közösségeik életében. A képzés által 
sok áldást tapasztaltunk meg. Azt tart-
ja a mondás: „amit mások felfedeztek, 
mi már nem kell felfedezzük”. Ez törté-
nik ezeken a képzéseken is, amit hosszú 
évek folyamán az ENC felfedezett, azt 
adja át. Azóta tudatosabban építjük fel 
közösségeink életét odafi gyelve a Szent-
lélek vezetésére és a struktúrákra is. Az 
ENC nem gyakorol nyomást a közössé-
gekre, hanem segítséget kínál fel a kép-
zései által, tiszteletben tartja az egyes 

közösségek identitását, sajátosságát. Az 
ENC-hez több kelet- és nyugat-európai 
közösség tartozik. Évente van egy nagy 
képzésük általában november végén. 
Minden közösség beadhatja a közösbe 
azt, ami náluk már jól működik, hogy 
ilyen módon is segítsük egymást.
Bővebben itt lehet megtudni róluk rész-
leteket: www.enc.li 
Ma az irigység, önzőség világát éljük, – 
ha valaki valamit tud, azt megpróbálja 
eltitkolni, véka alá rejteni. Azt gondolom, 
hogy az ENC pont az ellenkezőjét teszi, 
világosságot gyújt, és a tartóra teszi, 
hogy mindenkit megvilágítson a fény. 

Az EKKM SZB nevében Dánél József

PapjainkPapjaink

Zselepszki György Fábián atyaZselepszki György Fábián atya

Ebben a hónapban a papi arcél rovatban  Zselepszki György Fábián karmelita atyához látogattunk. Fábián atya harmadik éve 
a Keszthelyi Karmelita Rendházban látja el szolgálatát. Megjelenése erőt és szelídséget sugároz.  „Önmagáról, múltjáról nem 
sokat, illetve egyáltalán nem beszélt” –vallja Kovács Sándor atya, akivel hosszú éveken át nagy lelki egységben és szeretetben 
szolgált együtt. „Élete középpontjában Jézus és a Jézus iránti szeretet áll. Lelki és imaélete kisugárzik, sokakat vonz.” Elmélyült 
Jézus-kapcsolata felejthetetlenül misztikussá teszi szentmiséjét, az átváltoztatást, az Oltáriszentségben valóságosan jelenlevő 
Jézus imádását.  Valódi áhitat és szentségimádás minden szentmiséje.

Először elhívásáról kérdezem: 
-14 éves lehettem, mikor a plébáno-
som többször megkérdezte, mi szeret-
nék lenni. S mikor azt találtam mondani, 
hogy tulajdonképpen pap, íratott velem 
egy levelet a kisszemináriumba, amit a 
postás Regőczi atyához kézbesített. Így 
kerültem hozzá. Itt találkoztam a kárme-
lita atyákkal is, akik oda jártak gyóntat-
ni, misézni.
Onnan jöttem át két év múlva, 1949-ben 
a Kármelbe, aztán 1950-ben feloszlat-
ták a rendet és katonai szolgálat címén 
munkaszolgálatra vittek Leszerelés után 
is itt maradtam és innen vonultam be 
Regőczy atya ajánlásával az egri sze-
mináriumba, majd 1962-ben szenteltek 
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Szegőné dr. Bódy Zsuzsa és Németh Mihály Szegőné dr. Bódy Zsuzsa és Németh Mihály 
OT tagok SopronbólOT tagok Sopronból

pappá. Ahogyan lehetőségem nyílt rá, 
1989-ben visszatértem a Kármelbe.

-Mikor és hogyan érintett meg a Meg-
újulás?
-Szeged mellett Tápén voltam plébános, 
amikor szegedi egyetemisták, akik átad-
ták életüket Jézusnak, kerestek helyet 
közös imához. Hívtam őket, imádkozza-
nak Tápén. Ennek a közösségnek lettem 
lelki vezetője.
-Most hogyan látod a karizmatikus meg-
újulást?
Ez a Szentlélek műve. Akik elkezdték, 
fölfedezték a Szentlélek adományait. 
Ahogyan az ősegyházban is, akik el-
fogadták Jézust megváltójuknak, meg-
kapták a Szentlélek adományait, és ez 
rendkívül fontos.
A keresztények jelentős része megelég-
szik vasárnapi misével, és nem használja 
az adományokat. Szt. Pál 1Kor 12,13,14. 
fejezete is kinyilatkoztatás, és bárki, aki 
megtér és komolyan veszi a lelki életet, 
az kap lelki adományokat. Aki nem tö-
rekszik erre, nem kap ajándékokat.

-Talán legtöbben Kunszentmártonból is-
mernek. Mit emelnél ki ezekből az évek-
ből?
 2000-től 2006-ig volt templomigazgató-
ként az épület felújításának irányítója és 
részben végrehajtója, szakács, lelkigya-
korlat-vezető, és szívélyes házigazda. Élő 
közösség épült általa a helyi hívekből és 
az ország minden részéből hozzá járók-
ból. 
„Mindenütt épít, a szó lelki és fi zikai ér-

telmében is. Lelki és anyagi befekteté-
seinek mértéke heroikus: hogy miket 
alkotott és épített, felsorolni is nehéz 
lenne. 
Szinte szünet nélkül folytak a lelkigya-
korlatok és ezzel párhuzamosan az épü-
let-felújítások. 

-Mikor odakerültem, csütörtökön meg-
szerveztük a lelkigyakorlatokat és pén-
teken már jöttek is a hívek három és fél 
napos lelkigyakorlatra És ez így ment hat 
és fél éven át.
Volt egy eset, hogy már egymillióval tar-
toztam a kőműveseknek. Jött egy vál-
lalkozó, és kérdi, hogy érzem magam. 
Mondom neki, hogy nagyon jól, hogy 
milyen a Gondviselés, hogy mennyire 
bízom Benne, hogy annyira tudok Neki 
örülni! Azt mondja erre, hogy ő is bí-
zik benne, és letett két borítékot 3 millió 
forinttal. Ez az az eset, mikor majd le-
estem a székről. Aztán jön a rendfőnök 
és kérdi, hogy vagyok, mennyivel tarto-
zom? Én?–mondom , a munkások tar-
toznak nekem 2 millióval. 

-Mesélj nekünk jelenlegi papi szolgála-
todról. 
Ahol megfordult, mindenütt élő közös-
ségeket teremtett, és hagyott maga 
után. 
Minden nap állhatatosan és örömmel 
végzi a zsolozsmát és mondja a szent-
misét, amelyben misztikusan éli át a 
ténylegesen jelenlévő Krisztussal való 
találkozást. Szentmiséjét Padre Pio mi-
séjéhez tudnám hasonlítani. 

-A legfontosabb, hogy Istennel minél 
nagyobb lelki egységben legyünk, és 
az ima köt össze minket. Erre példa a 
gyóntató pap vagy a közbenjáró által a 
hívőnek mondott lelki útmutatás, melyet 
Isten küld. A szentmiséken, ahol nem én 
misézek, ott a helyem a gyóntatófülké-
ben. Nagyon sok ismeretlen és ismerős 
jön hozzám gyónni.

-Hogy érzed magad Keszthelyen?
-Mióta itt vagyok, volt két Alfa-kurzus, 
egy Szentlélek szeminárium, és most 
nyaggatnak a hívek, hogy tartsunk va-
lamilyen újabb szemináriumot. Katona 
István atya Imaszeminárium könyve 
alapján egész évre kiterjedő szemináriu-
mot kezdtünk. 

-Szentignáci lelkigyakorlatokat is vezetsz!
- Mócsy atya, akivel még az egri szemi-
náriumban találkoztam, (és akivel külö-
nösen mély és bensőséges lelki kapcso-
latban volt szemináriumi éveitől kezdve 
/K.Z/) rendszeresen tartott lelkigyakor-
latokat és vele több, mint harminc 8 na-
pos szentignáci lelkigyakorlaton voltam. 
Ez alapján végzem az eredeti szentig-
náci lelkigyakorlatot.

És befejezésül ismét paptársát, Kovács 
Sándor atyát idézem: „Már nem tudom, 
ki mondta egyszer róla:<száz évenként, 
ha terem ilyen ember>-Így igaz. Sokan 
vannak, akik megköszönik őt a Gondvi-
selő Istennek”

Kiss Zoltán

>>

Németh Mihály

Felnőttkori megtérő vagyok. Születésem után ugyan megkeresztel-
tek, de a szűkebb családi és a szocializmus társadalmi környezetének 
hatására vallástalan módon nőttem fel. 1990-ben, lányom születé-
se kapcsán fordultam a Jóisten felé, aki komoly kéréseimre komoly 
elfogadással válaszolt. Elkötelezett, vasárnapi kereszténnyé váltam, 
elsőáldozó és bérmálkozó lettem és feleségemmel egyházi házassá-
got kötöttünk. A belső szomjúság és az intellektuális érdeklődés a 
New Age mélységei felé vitt el. 2000-ben egy Szentlélek-szeminárium, 
majd egy azt követő belső gyógyító lelkigyakorlat hozta el számomra 
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Boldogok a békességszerzők…Boldogok a békességszerzők…
Magyar-magyar kiengesztelődési találkozó Budapesten

Nem múló jóérzéssel gondolok vissza 
a 2009. november 9-i kiengesztelődé-
si napunkra, amelyet a Krisztus Király 
Missziós Központban tartottunk meg. 
A résztvevők Erdélyből, a Vajdaságból, 
Szlovákiából és az anyaországból érkez-
tek. Mindannyian magyarok, akik a tria-
noni döntés következtében különböző 
államok polgáraivá váltak. A csaknem 

kilencven éves szétszakítottság, a nem-
zeti összetartozás érzésének gyakran 
tudatos rombolása, az ismerethiány és 
az érzéketlenség sajnos nagyon sok fe-
szültséget gerjesztett a magyarországi 
és a határon túli magyarok között. Az öt 
évvel ezelőtti, december 5-i érvényte-
len népszavazás pedig nagyon nehezen 
gyógyuló sebet ejtett kisebbségben élő 

nemzettestvéreink szívén. „Tehát már 
nektek sem kellünk, végképp magunk-
ra maradtunk…” – hangzott fel a néma 
kiáltás tízezrek lelkében. S a fájdalom, 
a magárahagyottság érzése azóta alig 
csökkent…

Ezeknek a problémáknak a tudatá-
ban kezdtük el szervezni Sidó Éva ara-

hitéletemben nyomot hagyott, bár a ka-
tolikus oldal – főként pap nagybátyám 
hatására – erősebbnek bizonyult. Fiatal 
koromban az egyházban lévő problémá-
kat látva elbizonytalanodtam, hogy itt 
van-e a helyem, de az Úr megtartott és 
későbbiekben meg is tanított, hogy he-
lyesen értékeljem az egyház és a test-
vérek problémáit.
Sokáig vasárnapi keresztény voltam, 
míg 2001-ben sokéves vívódás után el-
mentem a Szentlélek-szemináriumra. Itt 
Jézus komolyan vette, hogy vele akarom 
élni az életemet. Ezt követően viharos 
gyorsasággal tapasztaltam meg saját 
magam és családtagjaim életében Isten 
elmondhatatlan szeretetét, gyógyítását, 
szabadítását. Bekapcsolódtam a kariz-
matikus közösség életébe kiscsoport-ve-
zetőként, majd a gyógyító, szabadító és 
tanító szolgálatba. Utóbbiakat főként a 
Szent András Evangelizációs Iskola és 
a Szent Ignác Lelkiségi Iskola kurzusai 
keretében gyakorlom. 2007 óta a Bol-
dog Apor Vilmos Katolikus Karizmatikus 
Közösséget vezetem Németh Mihállyal 
közösen.
Az OT-nek 2 éve vagyok tagja.

A soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus 
Karizmatikus Közösséget képviseljük. 
1975-ben alakult, a megtérések, az igé-
nyes lelkiélet, a betegek szolgálata ér-
dekében. A közösség többnyire Szent-
lélek-szemináriumot végzett tagok házi 
csoportjait fogja össze.
Aktív csoportjaink száma nyolc, ez a 
tagság jelenleg hatvan főt számlál. A 
csoportok a város több plébániáján il-
letve a város környékén működnek. A 
közösség tevékenysége során számta-
lan olyan program vagy szolgálat, lel-
kiség alakult, amelyek beépültek a vá-
rosi hitéletbe, szolgálva, gazdagítva azt. 
Felismertük, hogy a megújulás másik 
feladata a missziók mellett a hiányok 
felismerése, valamint a Szentlélek indí-
tása szerint a hiányok betöltésének kez-
deményezése, elindítása. Amikor az új 
program, szolgálat felnő, megérik, akkor 
azt önálló útjára kell bocsátani.
Lelkigyakorlatok, kurzusok, lelki napok, 
szentségimádások és dicsőítések, köz-
benjárások tartoznak azon programja-
inkhoz, melyekkel helyben és távolabb 
hozzájárulunk a Pünkösd kultúrájának 
terjesztéséhez.

a személyes Pünkösdöt, Isten szereteté-
nek, gyógyításának és szabadításának 
megtapasztalását. Betöltött a Szentlélek 
és küldetést adott. Világi lelkipásztori ki-
segítő – egyházmegyei   egy éves tan-
folyamot végeztem. Missziós gyakorlati 
képzést az új evangelizáció kurzusain 
szereztem. Mérnök vagyok, biztonság-
technikai szakterületen dolgozom.
Egy házi imacsoportot, valamint 2007 
óta a Boldog Apor Vilmos Katolikus Ka-
rizmatikus Közösséget vezetem – utób-
bit dr. Bódy Zsuzsával közösen. Szol-
gálok a Szent András Evangelizációs 
Iskolában és a Szent Ignác Lelkiségi Is-
kolában. Feleségemmel háttérszülőként 
dolgozunk a soproni Szent Orsolya Anti-
óchia Közösségben, szolgálva a fi atalok 
misszióját.
3 éve vagyok az Országos Tanács tagja.

Szegőné dr. Bódy Zsuzsa 
Foglalkozásomat tekintve neurológus és 
pszichiáter szakorvos vagyok, 2 gyer-
mek édesanyja és nagymama. Keresz-
tény családban nőttem fel. Szüleim ve-
gyes házassága (katolikus-evangélikus) 
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Egy rendhagyó pécsi közösségEgy rendhagyó pécsi közösség
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endhagyók vagyunk olyan szem-
pontból, hogy nincs elnevezésünk, 
és nincs hagyományos értelemben 
vett közösségvezetőnk sem. Ez 

bennünket egyáltalán nem zavar, ebben 
van békességünk.
1991 telén alakultunk, bár mi akkor ezt 
még nem tudtuk. Csupán indítást érez-
tünk arra, hogy egy-egy alkalommal 
csupán azért jöjjünk össze, hogy dicső-
ítsük az Istent a kapott kegyelmekért. 
Az alakuló csapatban 4 fi atal házaspár 
vett részt, akik közül hárman egy hit-
tancsoportba jártunk, de a házasság-
kötés, majd a gyerekek születése révén 
folyamatosan elmaradtunk a csoporttól. 
A 4. pár akkoriban költözött Budapestről 
Pécsre és szerettek volna hasonló életál-
lapotú és korú párokkal megismerkedni, 
hogy a budapesti közösségeiket elhagy-
va új közösséget találjanak.
Elhatároztuk, hogy minden hónap utolsó 
csütörtökén összejövünk az Úr Jézus ne-
vében és dicsőítünk. Mivel gyermekeink 
felügyeletét nem tudtuk állandó jelleg-

gel megoldani, azt a fogadalmat tettük, 
hogy addig jövünk össze ezekre a havi 
alkalmakra, amíg gyermekeink felügye-
letét meg tudjuk oldani.
Az első pár alkalom után azonban ki-
derült, hogy mindenki sűríteni szeret-
né az imatalálkozókat, mert túl kevés 
a havi egy alkalom. Ezt követően ismét 
azt mondtuk: Uram, ha kedves neked, 
hogy összejöjjünk és dicsőítsünk, akkor 
oldd meg, hogy hetente össze tudjunk 
jönni. Tulajdonképpen ezzel vette kez-
detét szolgálataink sora, ami odáig ju-
tott, hogy egy időben ki kellett monda-
ni, hogy heti egy estét mindenki köteles 
családi körben tölteni, és nem vállalhat 
közösségi szolgálatot.
1995-ben a négy család (egyikünk édes-
apjának jóvoltából) nagy telket kapott 
ajándékba, ahol rengeteg imádság és 
kétkezi munka nyomán, banki kölcsönök 
nélkül 5-8 év alatt felépült a négylakásos 
sorház. Heti egy közös vacsora (előtte 
imádság) a gyerekekkel, nyaranta - ki-
használva a helyi adottságokat - egy 

hétvége táborozás helyben (szintén a 
gyerekekkel), ősszel szüret, és sok-sok 
egyéb közös munka, szolgálat, ünneplés 
– mikor mi adódik. Dicsőség Istennek!
Azóta nagyon sok idő telt el és a közösség 
fennmaradt. Jelenleg 18 főből áll, lelki ve-
zetőnk Gál Péter atya. A közösség hétfő 
esténként jön össze a pécsi pálos temp-
lomban dicsőítésre és szentségimádásra. 
Szolgálataink az évek folyamán nem sokat 
változtak, inkább azt mondhatjuk, hogy 
letisztult a kép, a sokféle elköteleződésből 
mára néhány meghatározó szolgálat ma-
radt, ami a közösség éves menetrendjét 
is meghatározza. Január végén, február 
elején indul az éves Szentlélek-szeminá-
rium, ami gyakorlatilag pünkösdig tart. A 
„piros füzet” által ajánlott tematikát kiegé-
szítettük rávezető-ismerkedő alkalmakkal, 
a küldetési misét követően pedig egy kö-
zösségekbe való meghívással, amin azon 
közösségek vezetői is részt vesznek, akik 
szívesen befogadják az újonnan végzet-
teket. Ennek köszönhetően több közösség 
alakult már, akikkel igyekszünk kapcsola-

di közösségvezetővel azt a találkozót, 
amellyel a magyarok közötti kiengesz-
telődést, közeledést kívántuk szolgál-
ni. Biztosak voltunk benne, hogy Jézus 
Krisztusban ki kell engesztelődniük a 
testvéreknek, van gyógyulás a sebek-
re, és van közös jövőnk is. Ugyanakkor 
egyelőre nem állt szándékunkban egy 
nagy, demonstratív találkozót szervezni, 
inkább teret akartunk engedni a szemé-
lyességnek, a megosztásnak és az el-
mélyült imádságnak is.

A találkozó reggelén őszintén szólva ki-
csit szorongtam is. Vajon hogyan sül el 
ez az egész? Lehet, hogy csak feltépjük 
majd a sebeket, de a gyógyulást már 
nem tudjuk közösen megélni..? Az ösz-
szegyülekező tizenhárom ember, főként 
karizmatikus közösségek vezetői, képvi-
selői – köztük Bereczki Béla az erdélyi 
és Bartha Angéla a hazai NSZB vezető-
je, Nagy Róbert magyarországi és Vajda 
Károly vajdasági plébános – szerencsére 
mind nagyon nyitott szívvel érkezett. A 
rövid bevezető és Éva megrendítő ta-
núságtétele után mindenki szót kapott, 
hogy megossza érzéseit és gondolatait. 
Már maga az őszinte kibeszélés is gyó-

gyító hatású volt! A jó hangulatú ebéd 
után kezdtünk hozzá a közös imához, 
hogy a kérdéskör minden részletét át-
adjuk az élő Jézus kezébe. Az imádság 
egy ihletett pillanatában spontán mó-
don került sor a kölcsönös bocsánatké-
résre egymás félreértése, megalázása, 
az egymás feletti ítélkezés miatt... Ezek 
után személyesen is békét ajánlottunk 
egymásnak és megöleltük egymást. 
Mindezt persze nem csupán a saját ne-
vünkben tettük meg, hanem az általunk 
képviselt nemzetrészek tagjainak nevé-
ben is. Dicsőség Istennek, hogy mindez 
erőltetett sémák és formák nélkül, a szí-
vek szabadságában történhetett meg!

Az imát követő szentmisében könyörög-
tünk, hogy ez a keresztény kiengeszte-
lődési folyamat haladjon tovább és tel-
jesedjen ki közöttünk, valamint azért is, 
hogy folytatódjék tovább a magyarok és 
a térségben élő többi nép tagjai között. 
Nagyszerű volt ráébredni, hogy a szent-
misén felemelt Eucharisztiában, Krisztus 
Testében mindannyian egyek vagyunk!

A nap fontos eredményeket hozott. Érez-
hető volt a felszabadulás, az igaz testvé-

riség érzésének megerősödése. Lelkünk-
ben leomlottak a falak és megszűntek az 
egymás közötti határok. Átéltük és ki is 
mondtuk, hogy összetartozunk, igazából 
egyetlen közösség tagjai vagyunk. Fon-
tos volt kimondani azt is: kölcsönösen 
szükségünk van egymásra, nem csak a 
kisebbségi magyaroknak az anyaorszá-
giakra, de az ittenieknek is a határon túli 
magyarok lelki-szellemi értékeire, kipró-
bált magyarságára. Segítenünk kell egy-
mást, hiszen elsősorban egymásra szá-
míthatunk. Megemlékeztünk arról, hogy 
–számos prófécia szerint– a magyarság-
nak missziós küldetése van Európa szá-
mára, amelyet csak az összes magyar 
hívő összefogásával teljesíthetünk be.

Végül felmerült egy határokon átnyúló 
közösségi szövetség megalakításának 
terve, valamint az a gondolat is, hogy a 
találkozót új tagok bevonásával folytat-
ni kell a jövőben! Boldogok a békesség-
szerzők, mert őket Isten fi ainak fogják 
hívni. (Mt 5,9) Valóban boldogok va-
gyunk, hogy Isten gyermekei és munka-
társai lehetünk hatalmas megváltó-gyó-
gyító művének kiterjesztésében!

Kunszabó Zoltán
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ProgramokProgramok
A Győr-Ménfőcsanaki Árpádházi Szt. Mar-
git Evangelizációs Centrum
A Szent Ignác Lelkiségi Iskola programjai
január 8-10: Mária Magdolna belső gyógyító 
szolgálat; február 5-7: „Isten szeretete” - Isten-
nel való kapcsolatunk gyógyulása; március 26-28 

Kereszt út belső gyógyító szolgálat; május 
28-30: Mária Magdolna belső gyógyító szolgálat 
április 16-18: „Betániai Mária” – imaformák a 
személyes imához; június 25-27. Szabadító szol-
gálat; július 6-11: „Megkülönböztetés Szt. 
Ignác alapelvei szerint” – Krisztus katonája 

kurzus; július 12-16: „Énekek éneke” – bensősé-
ges Istenkapcsolat; szeptember 24-26: „Betániai 
Mária” – személyes ima; október 15-17: Mária 
Magdolna belső gyógyító szolgálat; december 
3-5: „Isten szeretete” - Istennel való kapcsola-
tunk gyógyulása

Együtt JézusbanEgyütt Jézusban
Hat éve vagyok a Lélekszemináriumot is 
szervező pécsi közösség tagja. 
2003-ban nagy töréspont volt az éle-
temben: felbomlott a családom. Ekkor 
kaptam hívást a közösségbe. Egy egy-
ség felbomlott az életemben, kaptam 
helyette egy másikat! Én nem láttam 
az elején ilyen tisztán. Vívódtam, vajon 
tényleg itt van-e a helyem. Éreztem, 
hogy ez már egy kialakult közösség. Judit 
testvérem és kolléganőm (Isten kegyel-
méből később bérma-keresztanyám) ki-
tartóan hívott. Éreztem, az Úristen eb-
ben a töréspontban kegyelmeket készít 
elő, de azt hittem, menni fog ez nekem 
egyedül is! Judit elmondta, hogy egye-
dül elsüllyedek. IGEN-t mondtam végre, 
Dicsőség az Úrnak! Megtapasztalhattam 
azt a hihetetlen erőt, amit Krisztus az 
övéinek ad, ha egységben vannak vele.
Mit kaptam a közösség által? Kezeket, 
amik elkaptak, amikor süllyedtem vol-
na, észrevétlenül tartottak, de biztosan. 
A hozzájuk tartozás végtelen örömét! 
Emlékeztek régi, gyermekkori karácso-
nyokra, mikor teljesen átjárja szívünket 

az öröm, a reményteljes izgalom, hogy 
kapunk valamit. Ezt éreztem és időnként 
szinte ugráltam, mikor hétfőn esténként 
a közösségbe indultam. Megkaptam a 
Jézusban való EGYÜTTlét örömét. Azt, 
hogy EGYÜTT ünnepeljük, éljük meg őt!
Megkaptam a Jézusban való együttLÉT 
örömét. Azt, hogy csak vagyunk, és nem 
kell semmit se tennünk, csak az Oltári-
szentség előtt együtt LENNÜNK. Csoda 
volt ez az életemben, mert Mártaként 
éltem eddig, aki mindig csak tesz-vesz, 
és nem tud igazán szemlélődni. Később 
azt is megtapasztalhattam, hogyan le-
hetünk együtt Krisztusban, amikor nincs 
hétfő. Más napokon is velem voltak Jé-
zussal együtt a szívemben. 
Az Úristen sohasem hagy minket egye-
dül, gondoskodott róla, hogy Jézusban 
való megerősödésemhez naponta mel-
lettem lehessen valaki: a kolleganőm. 
Végtelen erők forrása volt az, amivel Ju-
dit és férje, Laci által megajándékozott 
a jó Isten.
Megkaptam a BIZTONSÁG kegyelmét. 
Azt, hogy bármikor tanácsot kérhetek 

tőlük, odamehetek hozzájuk. A „min-
dig-tenni” Márta lét nem szűnt meg egy-
szerre. Az elején kitaláltam, mindenképp 
segítek Zsókának, hisz a 9 gyermek mel-
lett annyi feladata van. Később jöttem rá: 
az Úr azért engedte ezt meg, hogy me-
legedhessem az otthonukban! Így volt 
ez tavaly is, mikor Krisztivel németez-
tünk. Nem értettem, miért köszöni meg. 
Megint csak melegedtem. Melegedtem, 
mikor Tibivel énekeltünk és Judittal sze-
mináriumi csoportot vezettünk, minden-
kit külön-külön fel tudnék sorolni.
Megtanultam, hogy nem szabad fél-
nem a sebektől: az Úristen azzal a seb-
bel, amit kaptam a családom felbom-
lásán keresztül kaptam új utat nyitott 
meg számomra. Sebeinken keresztül 
is vezethet minket, cselekedhet az éle-
tünkben! Sosem hagy egyedül, mert 
kimondhatatlanul szeret és ezzel a sze-
retettel ajándékoz meg a közösségben 
is! Dicsőség neki érte!

K.R.

Tanúságtétel a „Rendhagyó Pécsi Közösségből”

tot tartani. Ennek egyik módja a havon-
kénti evangelizáció – ahogy elneveztük, a 
„harmadik hétfő” –, amikor a hétfői alkal-
mat nyitottá tesszük a már szemináriumot 
végzett testvérek, a pécsi közösségek, 
valamint minden érdeklődő számára. Di-
csőítés, tanítás és tanúságtétel az állan-
dó program, amit vagy szentségimádás, 
vagy közbenjáró ima követ, végül dicső-
ítéssel zárul. 

Évek óta hagyomány, hogy a húsvéti 
és a szilveszteri vacsorát közösen fo-
gyasztjuk el. Ezek az ünnepek, az év 
végi hálaadás, a szilveszteri közös játék, 
beszélgetés és dicsőítés, természetesen 
gyermekeinkkel együtt a családi prog-
ram része is egyben.
A közbenjáró, ill. szabadító imaszolgálat 
Gál Péter atya vezetésével alkalomsze-
rűen történik. Erre külön meghívással 

Péter atya választja ki a testvéreket és 
az időpontot.
Zenei szolgálatunk jelenleg havi egy al-
kalommal szolgál vasárnapi szentmisén, 
de dicsőítő szolgálatban szívesen ve-
szünk részt más közösségek által ren-
dezett összejöveteleken, evangelizációs 
alkalmakon. 

H.L.
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 � A kurzusok helye:
„Árpádházi Szt. Margit” Evangelizációs Centrum, 
9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelent-
kezés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evangelizáció 
2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, e-mail 
tunde.lidia@t-online.hu vagy szentignacis-
kola@gmail.hu . Honlap: http.//szentignac.uje-
vangelizacio.hu
Kérésre küldünk szórólapot, akár többet is. Hírein-
ket havonta 2-3-szor a hirekcsanakicentrum@
yahoogroups.com listán küldjük ki azoknak, akik 
feliratkoznak.

Soproni Boldog Apor Vilmos Katolikus Ka-
rizmatikus Közösség
Állandó helyszínünk: Szent György templom.
Állandó programjaink
Elsőszombati szentmise 15.00-kor városunk és 
hazánk megtéréséért és megújulásáért, - változó 
helyszíneken
Minden hó 11-én a lourdesi ájtatosságot köve-
tően kb. 18.45-től szentségimádás a betegek gyó-
gyulásáért a Szent György templomban
Minden hónap 4. csütörtökén az esti szentmi-
se után szentségimádás és közösségvezetői meg-
beszélés a Szent György templomban
Péntekenként 15.30-tól szolgálói szentségimá-
dás a Szent István templomban.

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Ho-
mokkomárom
8777 Homokkomárom, Ady u. 2.
2010. január 29–31. Szent Illés hétvége
Természetjárással egybekötött csendes, imád-
ságos hétvége, melyre szeretettel várunk min-
denkit, aki elfáradt a munkában, a családról való 
gondoskodásban, a tanulásban, vagy az egyházi 
szolgálatban. A hétvége programja: rész-
vétel a Közösség liturgiáiban (laudes, vesperás), 
szentmise, szentségimádási lehetőség, rózsafüzér, 
elmélkedéssel egybekötött kirándulás. Péntek es-
tétől szombaton 17.00 óráig szilencium.

 �2010. február 01.– július 26. Názáret-év
A Názáret-év egy lehetőség olyan fi ataloknak, akik 
szeretnének jobban belegyökerezni az imába, mé-
lyebben megismerni Istent, és megtapasztalni a 
közösségi élet erejét és szépségét. Ez idő alatt a 
fi atalok: részt vesznek szolgálatainkban, liturgiáin-
kon. Hetente fél nap egyéni és ugyancsak fél nap 
közös képzésük van. Kéthetente pedig lelki kísérést 
biztosítunk számukra. 
A lelkigyakorlatokra jelentkezés: 30/520-51-
71-es telefonszámon, vagy e-mailen: hk.vendeg@
gmail.com
Szeged
Minden hónap első péntekén este 8-kor közössé-
gi szentmise a Felsővárosi Minorita templomban.
Megszelídül a gyász okozta bánat
Szeretettel hívjuk és várjuk közösségbe a gyászoló 
testvéreket, az elhunytak hozzátartozóit,

 ➡ akkor is, ha nem találkozott sohasem Isten sze-
retetével,

 ➡ akkor is, ha a gyász fájdalma eltávolította tőle,
akkor is, ha szeretne megismerkedni olyan embe-
rekkel,

 ➡ akik az élet nehézségei közt megfogják egymás 
kezét.
 � Külön csoportokat indítunk
 ➡ - özvegy hölgyek és férfi ak részére, idő-
pont: 2010. jan. 4.; febr. 1.; márc. 1.; ápr. 12.; 
máj. 3.; jún. 7.

 ➡ - szülőjét, gyermekét, barátját gyászo-
lóknak, időpontok: 2010. jan. 18.; febr. 15.; 
márc. 22.; ápr. 19.; máj. 17.; jún. 14.

A találkozásaink minden csoportnál 18: 00 -tól 
19: 30-ig tartanak a Kelenföldi Szent Gellért 
Templomban.
A foglalkozásokat Kovács Ferenc diakónus és Ko-
vácsné Treer Mária gyásztanácsadó vezeti.
Emmánuel Közösség

 �Az öröm sodrában
Nyitott esték mindazoknak, akik szeretnének ve-
lünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült 
szentségimádás és az egymásért való imádság ke-
gyelmeiben.
Időpont: minden hónap első csütörtökén este 
19.00 - 20.30 között (július és augusztus kivéte-
lével)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, info:www.

emmanuel.hu

 �Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség Miskolcon három hét-
végéből álló hétvégesorozatot szervez egyedülálló 
szülők számára.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 
vagy soha meg nem házasodott szülőknek
Az időpontok: 2010. február 27-28., március 27-
28. és április 17-18.
A hétvége-sorozatról az érdeklődőknek jelentkezé-
si lapot küldünk a helyszín és az időpont megadá-
sával. A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról 
is.
Információ: tel.: 06/30-476-9659, 
Email: info@emmanuel.hu; 
Internet: www.emmanuel.hu

 � Ifjúsági esték fi ataloknak 
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közötti 
fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, el-
mélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik csütörtökén 
este 19.00 - 21.00 között, 
Helyszín: Szent Gellért kápolna (lazaristák), Bu-
dapest XI. ker. Ménesi út 26.

Siloe Közösség
(budaörsi katolikus karizmatikus közösség)
Közösségünk rendszeresen nyitott dicsőítő alkal-
mat rendez, ahol imádkozunk testi és lelki gyógyu-
lásokért.

Legközelebbi időpontok: jan. 19., február 16 és 
márc. 16.(kedd) este 20:00 óra
Helyszín: Budaörs, Mindszenty József Általános 
Iskola
Minden hónap első keddjén,  20:00-tól Szentség-
imádás a budaörsi templomban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
(Megközelítés: A Mindszenty iskola Budaörsön, 
közvetlenül a templom háta mögött található, ide 
a Budapest Móricz Zsigmond körtérről induló 40-es 
és 240E buszokkal lehet eljutni. Leszállás a Temp-
lom tér megállónál.)
további info: nyuli@silicon.hu

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

Új Jeruzsálem Közösség
Egy este Istennel
Az Új Jeruzsálem Közösség nyitott alkalma hét-
főnként 18.00 - 21.00-ig a Tamás Alajos Közösségi 
Házban, Bp. II. Rómer Flóros u. 4. 
Info: www.uj-jeruzsalem.hu

Isteni Szeretet Közösség 
Minden héten, szerdán és szombaton 19 órá-
tól 21 óráig nyitott imaösszejövetel, melynek prog-
ramja: dicsőítés (Szakály László), tanítás, tanúság-
tétel, közbenjáró ima.
Helyszín: Törökbálint, Baross Gábor u.2. Megkö-
zelíthető: 172E (csak hétközben) és 272-es busszal 
a Kosztolányi Dezső térről, leszállás a Szent István 
utcai megállónál
Információ: Regina Collins nővér, 23/339-029 

Ima papi és szerzetesi hivatásokért
Minden hónap első csütörtökén papi és szer-
zetesi hivatásokért imádkozunk az Örökimádás 
templomban. 
Dr. Erdő Péter bíboros úr vezeti ezeket az estéket, 
amikor ideje engedi. 
Bíztatlak Benneteket az imádságos részvételre a 
papok évében, amikor kétszeres buzgósággal sze-
retnénk a hivatásokért imádkozni.
Az esték programja: 
Imaóra (rózsafüzér és litánia): 17 óra
Szentmise: 18 óra
Ui: a templom honlapján pár nappal az alkalom 
előtt tájékozódhattok, ki vezeti a soron következő 
imádságot: www.orokimadas.hu

Szeretet Földje Szolgálat
Nemzeti Imanap, 2009. január 18., Szent Margit 
ünnepén
Nemzeti Imanap plakátja, az imafüzet és az elmél-
kedő füzet a www.zarandok.hu honlapról

Mama és Papa
Beszúrt szöveg

Mama és Papa
Aláhúzás

Mama és Papa
Kiemelés
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Vezetőképző Bruce YocummalVezetőképző Bruce Yocummal

N
ovember 8-án, mint egy hagyo-
mányként, megtartottuk az Or-
szágos Találkozó után az Országos 
Tanácsot a vezetőképzővel együtt. 

Mintegy 80-an gyűltünk össze az or-
szágból és határainkon túlról is. 
Bruce Yocumot arra kértük, hogy első-
sorban a próféciák megkülönböztetésé-
ről beszéljen. 
Néhány gondolat a tanításból:
1. Az újszövetségben szereplő prófétai 
szavak mintegy 90-95%-ban bátorítást, 
megerősítést adnak. Olyat, amelynek 
tartalmáról tudunk, mégis szükségünk 
van rá, hogy halljuk.
2. Előfordul olyan prófécia is, bár elég rit-
ka, amikor új útmutatást kapunk. Ez kü-
lönösen nagy fi gyelmet igényel. Először 
meg kell értenünk, és csak utána tudunk 
válaszolni rá. Ez időbe telik, a közössé-

gi élet folyamatába értjük meg igazán. 
Beszélgetni kell a közösség tagjainak és 
felelőseinek arról, hogy is vonatkozik ez 
rájuk, és ennek alapján cselekedni.
3.Mindannyiónknak  kell fi gyelnünk, 
hogy mit is mond Isten. Ez nem azt je-
lenti, hogy próféciát akarunk hallani, ez 
csak egy módja annak, ahogy Isten szól. 
Az a lényeg, hogy vegyük észre, Isten 
mit is akar nekünk mondani. Különböz-
tessük meg, hogy egyes személyekhez 
szól vagy az egész közösséghez.
4. Isten azt kívánja, hogy tudjuk, mi az 
Ő akarata. Nem rejti el és nem is csak 
a kiváltságosoknak mondja el. Legyünk 
hát nyitottak rá.
Bruce nagyon sok dolgot elmondott 
még aznap, főleg a megkülönböztetés-
ről. Tanítása letölthető a www.karizma-
tikus.hu honlapról.

Ezen a napon több prófécia is kaptunk. 
Ebből írunk le egyet, melyhez hasonló az 
ICCRS konferencián is elhangzott, ezért 
egyfajta megerősítés is számunkra a 
nov. 8-án elhangzott szó:
„A szentség, az életszentség útjára 
hívtalak meg benneteket. Én vagyok a 
Szentség, Én vagyok az Élet és az Út. 
Én vezetlek titeket. Ne féljetek a rá-
tok váró kemény megpróbáltatásoktól. 
A Vigasztaló gyöngéden vezet titeket. 
Hagyjátok, hogy vezessen. Jellé tette-
lek titeket a nemzetek számára, fénylő 
jellé. Nemcsak az Országotok, hanem az 
egész világ számára. Veletek vagyok, ne 
féljetek! Ámen.”
Vegyük hittel ezeket a szavakat és mer-
jünk még inkább a Lélek vezetésére ha-
gyatkozni!

Bartha Angéla

K é r j ü k ,  t á m o g a s dK é r j ü k ,  t á m o g a s d
személyi jövedelemadód 1%-val

az Immánuel Életünk Krisztus Alapítványt, 
amely a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos programjait és céljait segíti elő!

Adószám: 19666749-1-41
Számlaszám: 11703006-20060226

További részletek: www.karizmatikus.hu

Megjelent a XVIII. Országos Karizmatikus Találkozó DVD felvétele! Megrendelhető a karizmatikusiroda@gmail.com email címen, 
1500 Ft hozzájárulással, amely fedezi az előállítási-, és a postai költségeket. Az irodából való elvitel esetén 1000 Ft-ba kerül.

További részleteket kérjetek e-mailben Pelády Tamástól.



MKKMMKKM

M
E

L
L

É
K

L
E

T
M

E
L

L
É

K
L

E
T

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

Dr. Kovács Gábor atya Kerub cikkeinek korábban elkezdett közreadását folytatjuk. 
Olvassátok őket szeretettel, beszélgessetek róla közösségeitekben és alkalmazzá-
tok mindennapokban.

M e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e kM e g s z á l l o t t  t e r ü l e t e k
Paul Long presbiteriánus misszionárius egy zairei faluban 
akarta hirdetni az evangéliumot. Törzsbeli ismerőse, egy 
volt keresztény, akinél megszállt, a törzsi varázslók negye-
dében lakott, nem messze a „szellemek dombjától”. Mivel 
a domb kiváló helynek látszott a szónoklásra, a prédikátor 
elhatározta, hogy onnan szól a falu népéhez. Megkérte há-
zigazdáját, hogy hívja össze „dob-morzéval” a lakosságot. 
– Itt nem tudsz imádkozni – fi gyelmeztette a bennszülött. 
– Ez a terület a szellemeké.
– Istennél az nem számít semmit – mondta öntudatosan 
Long. 
– Majd meglátjuk.
A nép összejött. A törzsi varázslók is ott voltak. Nem visel-
kedtek ellenségesen, ellenkezőleg, jókedvűen mosolyog-
tak. A misszionárius örült a barátságos fogadtatásnak, föl-
ment a dombra, hogy belekezdjen beszédébe, és ...
... És egyetlen hangot se tudott kinyögni. 
Sötétség borult rá. A halál jelenlétét érezte. Láthatatlan, 
jéghideg kéz fojtogatta. Egy gonosz hatalom nyomása ne-
hezedett rá, amellyel szemben tehetetlen volt. Megnémul-
va állt a tömeg előtt, nem jött ki hang a torkán. A varázslók 
most már hangosan nevettek. Mintha a pokol hahotáját 
hallotta volna. Le kellett jönnie a dombról szégyenszemre, 
anélkül, hogy egy árva szót is prédikált volna. 
– Itt nem bírok beszélni – mozdult meg a nyelve nagy ne-
hezen.
– Nem tudtad, hogy itt nincs hatalmad? Ez a terület a szel-
lemeké. 
– Istennek nincs területe a faluban?
– De igen. Volt egy keresztény kápolna a falu végén. Már 
nem áll, de az a terület még mindig a te Istenedé. 
– Hívd össze oda az embereket – kérte házigazdáját. – Még 
egyszer meg akarom próbálni.
És odaszólt a fővarázslónak:
– Gyere te is, te hatalmas! Hallj valamit Istenről!
A fővarázsló azonban nem volt hajlandó elhagyni saját te-
rületét.

- Itt maradok. Ez az én helyem. Itt van hatalmam.
A kápolna már nem állt, de alaprajza még látszott, ahol a 
fűtetőről  lecsorgó eső árkot mosott a talajba. A prédikátor 
megkereste azt a helyet, ahol valamikor a pulpitus lehetett. 
Mintegy hetvenen jöttek a faluból, és tülekedve igyekeztek 
mindnyájan a volt kápolna területén belül összezsúfolódni. 
A „primitív” bennszülöttek a szellemi hatalom érzékelésé-
ben messzemenően intelligensebbnek bizonyultak a racio-
nalista euro-amerikai kultúránál.
Long a Szentlélek erejét érezte. Még soha nem sikerült 
baluba nyelven ilyen jól prédikálnia. Tódultak ajkára a sza-
vak. Hallgatói fellelkesültek, elhatározták, hogy újjáépítik a 
kápolnát, és a faluban újból keresztény közösség alakult. 
A misszionárius levonta a következtetést: nem szabad le-
becsülnie az Ellenség szellemi hatalmát, és világos isteni 
vezetés nélkül nem szabad behatolnia a démonok uralma 
alatt álló területre. 
Már a Csapásmérés című cikkben (0026) megjegyeztem, 
hogy Harold Hill vakmerősége, amellyel egymaga besétált 
egy spiritiszta szeanszra, gondolva magában: „Istennek 
egyetlen gyermeke is túlerő az ellenség táborában”, bár 
egy konkrét alkalommal sikeresnek bizonyult, nem köve-
tendő példa. Isten mindenható, de nem mindig hatalmaz 
föl bennünket mindenre. Ha ez ilyen egyszerű lenne, elég 
volna egyetlen szabadító imát végezni a mindenségért, és 
a sátán minden hatalmát egy szempillantás alatt elveszíte-
né. Nem, „Lucifer osztályrésze” a történelem végéig meg-
marad, és harcainkat lépésről lépésre, változó esélyekkel 
kell megvívnunk. Egyes ellenséges területek könnyebben 
fölszabadíthatók, mások jobban meg vannak erősítve. Aki 
győzni akar, annak tájékozódnia kell. A gonosz elleni harc 
nem pusztán erkölcsi, hanem karizmatikus feladat is. Ef 
6,17 szerint szükségünk van a Lélek kardjára, ami a „rhéma 
Theu”, Isten beszéde (az általános érvényű szó a „logosz”, 
a „rhéma” a konkrét beszéd). Vagyis szükségünk van a lel-
kek megkülönböztetésére és a Szentlélek adott helyzetre 
vonatkozó indításaira. 
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S z e l l e m i  k o n t e x t u sS z e l l e m i  k o n t e x t u s

Tá r g y ak  s z e l l e m i  k o n t e x t u s b anTá r g y ak  s z e l l e m i  k o n t e x t u s b an

A pünkösdi/karizmatikus mozgalom ál-
talános tapasztalata, hogy az egyes 
helyeknek különböző szellemi össze-
függései, meghatározottságai vannak. 
(Félreértések elkerülésére: itt a „szelle-
mi” szót nem fi lozófi ai, hanem biblikus 
értelmében használjuk, pneumatikus 
kontextusról van szó. A „pneumatikus” 
szó értelmét korábban részletesen ki-
fejtettem.) 
Bill Subritzky  egy alkalommal az ottani 
püspök meghívására a szingapúri angli-
kán székesegyházban tartott előadáso-
kat a szabadító szolgálatról. Előadásai 
közben a Szentlélek azt mutatta neki, 
hogy a templomban démonok vannak 
jelen. Kényesnek tartotta volna ezt szó-
bahozni, de Chiu püspök egyszercsak 
megszólalt: „Bill, én úgy érzem, itt dé-
monok vannak.” Abban a pillanatban Bill 
vízióban látta a halál lelkét, amint fekete 
angyalként áll a torony csúcsán.  Amikor 
ezt közölte a püspökkel, az így kiáltott: 
„Igen! A második világháborúban a ja-
pán megszállók elfogták a Szingapúrban 
talált összes ausztrál ápolónőt. A háború 
után a katedrális altemplomában exhu-
málták a holttestüket – ott gyilkolták le 
valamennyit.” Ezután körmenetben vo-
nultak végig a templomon, imádkozva, 
hogy szűnjék meg fölötte minden go-
nosz befolyás. Amikor az altemplomban 
az exhumálás helyére értek, Bill pün-
kösdi szélzúgást hallott, és mindnyájan 

a Szentlélek kenetét észlelték magukon, 
amely olyan erős volt, hogy a püspököt 
a földre döntötte. Megtisztultnak érez-
ték a helyet. Minden démont kiparan-
csoltak a katedrálisból. Ezután hatalmas 
keresztény ébredés kezdődött Szinga-
púrban. 
Ilyenkor a szó fi zikai értelmében nem a 
démonok „változtatnak helyet”, hiszen 
ők nem helyhez kötött lények. A hely 
kerül új szellemi kontextusba, a démo-
nok helyett a jó angyalok uralma alá. 
Ebben a kontextusban a Szentlélek ere-
je jobban érvényesül. Isten mindenható 
így is, úgy is; de az embernek szabadon 
kell a Megváltó erejével olyan szellemi 
kontextusra törekednie, ahol a jó angya-
lok támogatásával nyitottabbá válhat a 
Szentlélek tevékenysége előtt. Az em-
ber a maga testi-lelki egységében vesz 
részt ebben a folyamatban, tehát térbeli 
meghatározottságával is. Emlékezzünk 
vissza, hogy Avilai Szent Teréz tapaszta-
lata szerint nem mindegy, milyen irány-
ban hintjük a szenteltvizet, ha a démoni 
támadások ellen védekezni akarunk. 
Az ír Edith Dullagan megtérése előtt a 
sátánnal szövetkezett, és azért kere-
sett föl különböző templomokat, hogy 
odajáró fi úkat és lányokat kábítószere-
zésre csábítson. De mindig rosszul lett 
az Assemblies of God  templomaiban. 
Valami fojtogatta, éppúgy, mint az afri-
kai prédikátort „a szellemek dombján”. 

E pünkösdi gyülekezetekben ugyanis a 
Lélek-keresztség gyakorlata eleven volt, 
és a démonok karmaiban lévő lány szá-
mára ez a szellemi kontextus bizonyult 
elviselhetetlennek. 
Agnes Sanford, aki férjével a karizma-
tikus School of Pastoral Care  intéz-
ményét vezette, beszámol arról, hogy 
összejöveteleik után jól érezhető volt a 
helyiségben egy mennyei illat. Ezt olya-
nok is észlelték, akik nem vettek részt a 
programokon. Mikor Tommy Tysonnak, 
a karizmatikus metodista prédikátornak 
ezt szóbahozta, az körülmutatott: „Hát 
persze! Nem látod az angyalokat?”
Amikor első plébánosi kinevezésem 
helyszínén ismerkedő látogatást tettem, 
a templomban azonnal megéreztem két 
dolgot: 1.) itt valóban imádkoznak,  2.) 
ugyanitt Isten-idegen szellemi tényezők 
is jelen vannak. Később bebizonyoso-
dott, hogy valóban úgy van. Voltak ott 
jámbor asszonyok, akik buzgón, kitartó-
an, nagy hittel végeztek számos keresz-
tény ájtatosságot. Ugyanakkor a férfi ak 
mise után egyenesen a kocsmába men-
tek, a családi élet és az ifjúság szelleme 
ennek megfelelő volt. A kettős szellemi 
kontextust több mint négy évi működé-
sem alatt sem sikerült fölszámolnom, 
bár, azt remélem, Isten kegyelméből 
valamit módosult a helyzet a szent an-
gyalok javára.   

Avilai Szent Teréz elbeszéli: fi atal ko-
rában, becedasi gyógykezelése idején 
megbarátkozott egy pappal, aki bizal-
masan megvallotta neki, hogy hét éve 
halálos bűnben és állandó szentségtö-
résben él, mert tisztátalan viszonyt foly-
tat egy nővel, és képtelen vele szakíta-
ni. A dologról már mindenki tud, s bár 
senki sem meri szóbahozni előtte, az 
emberek szemében teljesen elvesztette 
becsületét. Teréznek sikerült azt is meg-
tudnia, hogy a nő talizmánt ajándéko-
zott a papnak, egy ki tudja miféle okkult 
tárgyakkal megtöltött kis rézszelencét, 
s megígértette vele, hogy mindig a nya-

kában fogja viselni. Teréznek sikerült el-
kunyerálnia tőle a tárgyat, s azonnal a 
folyóba dobta. 
Mikor ettől megszabadult, úgy érezte 
magát, mintha mély álomból eszmél-
ne föl; lassan-lassan tudatára ébredt 
mindannak, amit az utóbbi években el-
követett; elszörnyedt önmagán, elkezd-
te szánni és bánni bűneit, s megutálta 
azt a nőt ... Végül egészen szakított az-
zal a nővel, s nem győzött eléggé hálát 
adni Istennek azért, hogy megnyitotta 
szemét. Egy év múlva meghalt; éppen 
annak a napnak évfordulóján, amelyen 
először találkoztunk (Önéletrajz  5.). 

A talizmán szerepéről Teréz ennyit je-
gyez meg: „Valami sokat nem adok az 
ilyen kuruzslásra, s csak azt mondom, 
amit hallottam és láttam”. Tény azon-
ban, hogy összefüggést látott a bűn 
köteléke és a talizmán között, másképp 
nem helyezett volna súlyt a tárgy meg-
semmisítésére. Ezt nem lehet minde-
nestül babonának minősíteni. A pap 
szabadsága nem szűnt meg a talizmán 
viselésével, mégis az attól való meg-
szabadulás volt az első lépés, amely a 
bűntől való megszabaduláshoz vezetett. 
Don Gabriele Amorth római exorcista az 
ilyen varázseszközöket a szentségek és 
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szentelmények sátáni utánzatának fog-
ja föl. A szent szimbólumok, mint a ke-
resztség vize vagy a bérmálási krizma, 
evangéliumi összefüggésben állnak, és 
Isten eszközül használja őket pneuma-
tikus erejének közlésében. Semmi kép-
telenség nincs abban, hogy más szel-
lemi összefüggésben bizonyos tárgyak 
negatív pneumatikus erőket közöljenek. 
Amorth szerint a legkülönbözőbb tár-
gyakat szokás felajánlani a sátánnak 
rontás céljából: menstruációs vért, ha-
lottak csontjait, elégetett anyagok po-
rát, állati szívet, különféle füveket stb. 
Az ártó erő nem a tárgyak fi zikai mi-
voltában rejlik, hanem abban a szelle-

mi összefüggésben, amelybe a fölöttük 
elmondott okkult formula helyezi őket. 
Ezeket a dolgokat gyakran megetetik 
vagy megitatják az áldozattal, aki az 
átok hatása mellett jellegzetes fájdal-
mat érez a gyomrában is, s ha sikerrel 
imádkoznak szabadulásáért, nem egy-
szer különös anyagok vagy tárgyak tá-
voznak testéből. Ugyanettől a tapasztalt 
szerzőtől megtanulhatjuk azt is, hogy a 
szerelmi varázslat  és a bájital sem pusz-
ta mese.
Ha nem a tényeket próbáljuk elgondo-
lásainkhoz szabni, hanem elgondolá-
sainkat szabjuk a tényekhez, tudomásul 
kell vennünk, hogy a tárgyak szellemi 

kontextusa épp olyan valóságos, mint 
a helyeké. Ez megnyilatkozhat pozitív 
irányban: ezen alapul például a tárgyak 
megáldása, vagy az ereklyék kultusza, 
amelyek nem varázsszerek, hanem a 
Szentlélek különleges jelenlététől meg-
szentelt anyagrészek. Megnyilatkozhat 
azonban negatív irányban is, tárgyakhoz 
kapcsolódó mágia, rontás, átok formá-
jában. Ez utóbbi különleges kapcsolatot 
jelent a szóbanforgó tárgy és egy vagy 
több gonosz lélek között, s ez az oka, 
hogy a Katekizmus nemcsak személyek, 
hanem tárgyak exorcizmusáról  is beszél 
(KEK 1673).

Germanus Gyula orientalista – felesé-
ge, Hajnóczy Rózsa nevén írt Bengáli 
tűz c. könyvében –mulat és bosszanko-
dik azon, hogy tanár-kollégája, az orosz 
Bogdanov, feleségével együtt mennyi-
re fél a bálványoktól. Egy diák elárulja, 
hogy Bogdanovék azért nem fogadják el 
meghívásukat indiai lakásukra, mert föl-
fedezték, hogy fi ókos szekrényükön né-
hány nemrég vásárolt Buddha-szobrot 
helyeztek el. A magyar tudós nevetsé-
ges babonának tartja az orosz házaspár 
tartózkodását a pogány ábrázolásoktól. 
De vizsgáljuk meg a témát közelebbről. 
Derek Prince  protestáns karizmatikus 
biblia-tanító egy alkalommal böjtölve és 
imádkozva kereste az okát, miért szen-
ved nehézségeket evangelizáló mun-
kájában szervezési, kommunikációs, 
fi nanciális problémák miatt. Isten egy 
kínai kézimunkára irányította fi gyelmét, 
amely négy sárkányt  ábrázolt. Ott füg-
gött a szobájában, előkelő helyen, mert 
nagyapja örökségéhez tartozott, aki a kí-
nai boxer-lázadás leverésére küldött brit 
expedíciós sereg parancsnoka volt. Most 
egy kérdés fogalmazódott meg a prédi-
kátor lelkében: „Kit ábrázol a Szentírás 
sárkány alakjában?” A válasz ismeretes: 
a sátánt. Prince-nek természetesen esze 
ágában sem volt, hogy a sátán jelképe-
ként akassza ki a sárkányokat szobája 
falára, mégis egyre inkább úgy érezte: 
Krisztus tanítványa nem használhatja a 
sátán szimbólumát szobadísznek. Némi 
belső harc után engedelmeskedett az 
indításnak, eltávolította a kézimunkát, 

és röviddel ezután az akadályok meg-
szűntek, anyagi helyzete megjavult, és 
szolgálata is felvirágzott. Ez a tapaszta-
lat arra késztette, hogy nagy fi gyelmet 
szenteljen a következő bibliai szakasz-
nak:
Faragott képeiket azonban el kell éget-
ned a tűzben: meg ne kívánd azt az 
ezüstöt és aranyat, amelyből készültek, 
ne végy el belőlük semmit se magad-
nak, hogy bajba ne kerülj, mert utálatos 
az ilyesmi az Úr, a te Istened előtt.  Ne 
vigyél tehát semmit se házadba a bál-
ványból, hogy átkozottá ne légy, ami-
lyen az; undokságként vesd meg, för-
telemként és szennyként utáld, mert 
átkozott. (MTörv 7,25-26).
Prince belátta, hogy szubjektív szándé-
ka, mellyel esze ágában sem volt vallási 
kultusz tárgyaként kezelni a kínai kézi-
munkát, nem változtatta meg a tárgy 
szimbólum-értékét. A rajta lévő sár-
kányok Kínában évezredeken át hamis 
vallási kultusz tárgyai voltak, tehát ezt 
a hamis kultuszt a kézimunka szimbo-
likusan képviselte. Derek azzal, hogy a 
tárgyat kifüggesztette, szándéka ellené-
re is magára vonta az ártó erőket, ame-
lyek a hamis istenek imádásának szel-
lemi kontextusában működnek. Ezek 
okozták a problémákat szolgálatában. 
Krisztusnak való odaszenteltsége nem 
védte meg, mert amit tett, objektív el-
lentétben állt Isten akaratával, még ha 
jóhiszeműen történt is. 
Az euro-amerikai technikai kultúra em-
bere nagyon nehezen fogadja be ezeket 

a gondolatokat. Egy amerikai protestáns 
asszony, akit egy levelezőlistán ismer-
tem meg, sehogy nem tudta feldolgozni 
férje halálát, hívő keresztény volta elle-
nére sem. Mikor imádkozni próbáltam 
érte, sajátos szellemi akadályoztatást 
éreztem. Nem mertem neki szólni er-
ről, mert nem tudtam, mennyire nyitott 
a karizmatikus vezetés gondolata előtt, 
de mintha valami ellenséges hatalom 
lett volna jelen életében. Amikor azon-
ban észrevettem, hogy egy új-zélandi 
adventista levelezőpartnerünk óvatosan 
aggodalmait nyilvánítja az asszonnyal 
szemben, írtam ennek a férfi nak egy 
magánlevelet, és megtudtam tőle, hogy 
az asszony pogány indián faragást őriz 
az ágya fölött. Ám kettőnk fi gyelmezte-
tése se tudta elfogadtatni vele a gondo-
latot, hogy ez a tárgy veszélyt jelenthet 
lelki életére. Azzal védekezett, hogy ő és 
férje nem hittek abban, amit a faragás 
ábrázol, és valószínűleg az indián sem, 
aki faragta. Nem gondolt arra, hogy a 
tárgynak olyan szimbólum-értéke van, 
amely nem a mi szubjektív szándékunk-
tól függ, és ez belehelyezi egy szellemi 
kontextusba, mindazokkal együtt, akik 
kapcsolódnak hozzá.
Ha az ilyen tárgyak kulturális értéket 
képviselnek, véleményem szerint múze-
umban a helyük. Szimbólum-értékük ott 
is meglesz, de mintegy szigetelve, mert 
a múzeum látogatója általában nem fo-
gadja be saját világába az ott elhelyezett 
tárgyakat, hanem kívülről szemléli őket. 
Gondoljunk a magyar koronaékszerek 
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múzeumi elhelyezésére a kommuniz-
mus alatt, majd a parlamentbe való át-
helyezésére az Orbán-kormány alatt. A 

múzeumi tárolás mintegy elhatárolta a 
nemzetet a korona szellemi kontextusá-
tól, a parlamentbe való átvitellel viszont 

a nemzet fölvállalta ezt a kontextust. 
Nem ok nélkül előzték meg az eseményt 
éles politikai viták. 
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A leggyakoribb tévedések közé tartozik, 
amikor a démonok uralmát kizárólag a 
bűn sémájára tartják elgondolhatónak. 
Vagyis: a Gonosz csak azon uralkodhat, 
aki önként kiszolgáltatja magát neki. 
Tárgyak, területek, sőt ártatlan sze-
mélyek (akár egész közösségek) fölöt-
ti uralkodását nagyon sokan kizártnak, 
babonának vélik. Ez a fölfogás nem látja 
tisztán az anyag és szellem, az univer-
zum és az angyalok viszonyát, de még a 
jelen üdvrend természetét sem, amely-
hez az ártatlanok szenvedése szervesen 
hozzátartozik. Amíg ezzel a tévedéssel 
nem számolunk le, nem tudjuk minden 
téren fölvenni a harcot a sötétség ha-
talmával. Ismeretlen helyen tartózkodó 
ellenséget nehéz célba venni. 
A 17. századból ismeretes a francia Su-
rin atya esete, aki a lauduni orsolyita 
nővérekből akarta kiűzni a démonokat, 
és közben – mintegy üzemi balesetként 
– ő maga is démoni megszállás alá ke-
rült. Nem hívta a Gonoszt, nem lépett 
vele semmiféle szövetségre, öntudata 
megmaradt, hitét és lelkiismeretét tisz-
tán őrizte meg. Imádkozott, miközben 
pszichikumának egy része a démon ha-

talmában volt; mialatt testét a démon 
ide-oda rángatta a földön, ő maga meg-
tartotta bensőséges kapcsolatát Isten-
nel. Ugyanakkor szenvedett a sötétség 
diktatúrájától, mint egy levelében leírta:

Olyan állapotba jutottam, hogy csak 
nagyon kevés terem maradt, ahol 
szabad akaratomat használhatom. Ha 
beszélni akarok, nyelvem felmondja a 
szolgálatot;  szentmise közben kény-
telen vagyok hirtelen megállni; étke-
zés idején nem vagyok képes szám-
hoz vinni a falatot. Ha gyónásomat 
végzem, nem jutnak eszembe a bű-
neim; s azt érzem, hogy úgy viselke-
dik nálam az ördög, mint aki otthon 
van: jön és megy, ahogy neki tetszik. 

Természetesen ilyenkor nem az ember 
szabadsága kerül a démon hatalma alá. 
Uralma csak fi zikai-biológiai-pszichikai te-
rületekre terjedhet ki. A szabadságot csak 
személyes döntés, a bűn rendelheti alá a 
Gonosznak. Isten terveibe viszont belefér, 
hogy akik hozzá közel állnak, szenvedje-
nek, mint ahogy Egyszülöttje szenvedett. 
„Kiegészítem testemben azt, ami hiányzik 
Krisztus szenvedéseiből, testének, az egy-
háznak javára” (Kol 1,24).

Don Gabriele Amorth római exorcista 
mondja:

Korunk szentjei közül csak két olyat 
említek, akiket már II. János Pál pápa 
avatott boldoggá: Don Calabriát és a  
Megfeszített Jézusról nevezett Má-
ria nővért (az első boldoggá avatott 
arabot). Mindkettőjüknél, minden-
féle emberi közrehatás nélkül (sem 
az érintettek vétkével összefüggés-
ben, sem mások által okozott rontás 
miatt) voltak olyan életszakaszok, 
amikor ténylegesen ördögtől voltak 
megszállva; mindketten olyan dolgo-
kat tettek és mondtak, amelyek el-
lentmondanak életszentségüknek, és 
mégsem viselnek érte felelősséget, 
mivel az ördög működött bennük, az 
ő tagjaikat használva. 

A továbbiakban nem lesz fölösleges ki-
csit bővebben megismerkednünk Bet-
lehemi Boldog Mirjam – a Keresztrefe-
szített Jézusról nevezett Boldog Mária 
kármelita nővér – életével és misztiká-
jával. Őt Isten jelként és példaként adta 
Egyházának, hogy rendkívüli misztikus 
élményein keresztül fölhívja fi gyelmün-
ket a sátán országának realitására és a 
fölötte aratott győzelem fegyvereire. 

Keleten korán adják férjhez a lányokat. 
Miriam Baouardyt nagybátyja, aki szülei 
halála után nevelte, már 1858-ban, nem 
egész tizenhárom évesen házasságra 
szánta. Mirjam 1846. január 5-én szüle-
tett Abellinben, Palesztinában, de most 
gazdag nagybátyja családjával élt Ale-
xandriában, Egyiptomban.
Ki tudta erről a melchita görög katolikus 
kislányról, hogy szülei egy betlehemi za-
rándoklaton esdették ki a Boldogságos 
Szűztől? Ki tudta, hogy haldokló apja 
Szent Józsefet hívta le számára apául? 
Hogy ez a kis csacsi már hatéves ko-
rában vértanúságért imádkozott? Hogy 
már nyolcévesen elsőáldozáshoz jutott 
(ami csak tizenkétévesen járt az akko-
ri szabály szerint), szerencsésen félre-

értve lelkiatyja egyik mondatát, és így 
négy évvel „első áldozása” előtt rend-
szeresen vette az Úr testét és vérét? Ki 
tudta, hogy a tizenhárom éves Mirjam 
már csak a szüzesség életformáját tar-
totta elképzelhetőnek a maga számára?
Mindenki elszörnyedt, amikor a kis csa-
csi kávé helyett levágott haját és le-
vetett ékszereit hozta be egy tálcán a 
vendégsereg láttára az eljegyzési lako-
mán. Nagybátyja illő módon felpofozta a 
vendégek előtt, de ő nem tágított: nem 
hajlandó férjhez menni. Erre lefokozták 
a rabszolgák közé, ott is durván bántak 
vele, templomba sem engedték. Ron-
gyos ruhában járatták, enni ételmara-
dékot kapott. De a kis csacsi úszott a 
boldogságban. Istené volt, a szenvedés 
nem esett nehezére.

Csak az a török férfi  hozta ki a sodrá-
ból, aki a keresztények gonosz bánás-
módjától az Iszlám szabadságába akar-
ta átcsábítani. A kis csacsi hévvel és 
meggondolatlanul kiáltotta a fanatikus 
muszlim arcába: „Én a római, katolikus, 
apostoli Anyaszentegyháznak vagyok a 
gyermeke, s az is maradok, mert ez az 
egyetlen igaz hit.” Démoni harag kerí-
tette hatalmába a törököt.  Egy rúgás, 
és Mirjam összeesett. A föléje térdelő 
megvadult szörnyeteg kezében villant a 
kés. A muszlim elvágta a kislány torkát.  
A véres testet a lány hosszú fátyolába 
becsavarva elhelyezte a sötétben egy jól 
takart helyen. A hatéves Mirjam vérta-
núságért szóló imája 1858. szeptember 
7-én,  életének tizenharmadik évében 
meghallgatást nyert. 


