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özzétesszük azt a folyamatot, amit 
elkezdtünk a legutóbbi OT ülésen. 
Kérdezzük, keressük együtt, hogy 
mi az Isten álma velünk kapcsolat-

ban az eljövendő 10 évben.

Elöljáróban annyit kell megállapítani, 
hogy a fenti látásunk ebben a kérdés-
ben még nem letisztult, ez még nem 
tekinthető egy kiforrott, a Szentlélektől 
ihletett látásmódnak. 

Minden Országos Tanács-tag (kb. 20-
25 OT tag volt jelen) kapott 10 per-
cet, hogy imádkozzék és gondolkozzék 
azon, mit is tervez velünk Jézus az el-
következendő 10 évben. Ezt követően 
3 ill. 4 fős csoportokat alkottunk és en-
nek a 3-4 főnek a külön-külön látásai-
kat kellett megfogalmazniuk egy közös 
mondatban ill. néhány közös gondolat-
ban. Tehát a kiscsoport tagok gondola-
tainak szintézise alakult ki semmit nem 
kihagyva az egyes tagok látásából. 

Az egyes 3-4 fős csopor-
tok az alábbiakat fogal-
mazták meg: 

1. csoport: Legyenek tanítványok, le-
hetőleg főállásúak. Egymással kien-

gesztelődött, egymást személyesen és 
egymás közösségeit illetve szolgálatát 
ismerők. Legyen legalább „két haluk és 
öt kenyerük” János 6,9.

2. csoport: Átadott életű, elkötelezett, 
szavaikban és tetteikben következetes 
emberek, akik lefedik az egész orszá-
got. Szakterületek kialakítása (bizott-
ságok, referensek, kapcsolattartók). 
Szolgálók képzéseinek és gondozásá-
nak koordinálása. Módszertani ajánlá-
sok kidolgozása. Víziók megosztása. A 
jobb együttműködéshez egymás meg-
ismerése szükséges.

3. csoport: Sokféleségünk értékeinek 
(titkainak) megosztása. „Best practi-
ce”. Fiatalok bevonása az OT-be. Kariz-
matikus közösségek országos lefedett-
sége (képviselők az OT-be). Egymás 
közösségeinek látogatása (például bé-
kítés). Legimádságosabb lelkületű, szí-
vükben belső csend van, szüntelenül 
hallják a Szentlélek hangját és bátrak 
az azonnali cselekvésre. Képesek és 
akarnak fi gyelni és segíteni. A lelkek 
megkülönböztetését megkapták, állan-
dó lelki vezetői kontroll mellett. Akiket 
éget a lélekmentés ügye. 

4. csoport: Kíváncsi a Szentlélekre és 
szeretetben egymásra fi gyelő tagok. 
Olyan tagok, akik elkötelezettek egy-
más megismerésére és a kapcsolattar-
tásra (audiovizuális kapcsolat, honlap). 
Képes áldozatok árán is a találkozókon 
részt venni. Fontos szerepe van a kien-
gesztelődés szolgálatában. Békességes 
lelkület.

5. csoport: Aki a hajón tud vitorla lenni, 
akit tud használni a Lélek és alázatos 
és erre őt Isten teszi alkalmassá. Vér-
tanúi lelkület, sűrűbb találkozás, közös 
szolgálatok (befelé és kifelé is), egymás 
hordozása. Talán ki lehetne bővíteni az 
OT-t úgy, hogy minden közösségnek a 
vezetője a tagja lehessen.

6. csoport: Sokoldalúan nyitott, el-
kötelezett, öntudatos. Akiket képvisel 
azok elfogadják. Képzett, gondolkodó, 

jól kommunikál, az egész karizmatikus 
megújulás érdekeit nézi, kezdeménye-
ző, munkacsoport vezetője lehet, Jele-
nések könyve 2, 2-5. Hallgat Jézusra az 
imában és hallgat a társaira. 

A fenti felsorolt tulajdonságokat két 
nagy csoportba lehet osztani: az egyik, 
ami az Országos Tanács tagjainak sze-
mélyére vonatkozik, a másik pedig az 
Országos Tanács struktúrájára. 

Az Országos Tanács tagjainak sze-
mélyére vonatkozó elgondolásokat 3 
nagy csoportba lehet sorolni és még 
néhány nem csoportba sorolható gon-
dolat is felmerül. Az egyik csoport az 
életszentség, a másik az elkötelezett-
ség az Országos Tanácsban és a meg-
újulásban, a harmadik pedig a vezetői 
képességek. 

1. Az életszentséghez 22 „szavaza-
tot” gyűjtöttem össze, ezek a követke-
zők: tanítvány, átadott élet, szavahi-
hető, következetes, imádságos, belső 
csend lakik benne, hallja a Szentlelket, 
kész azonnal tenni, képes és akar se-
gíteni másokon, a lelkek megkülönböz-
tetésének képességével rendelkezik, 
lelkivezetői kontroll alatt áll, akit éget a 

Isten álmaIsten álma
Az Országos Tanács (OT) látása (víziója) önmagáról az elkövetkezendő 10 évre:
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sze nem gátolt meg abban, hogy a 
New Age irányzatai fele forduljak. Ezt 
is megengedte nekem Isten, de a ke-
zét már akkor kinyújtotta felém, mivel 
valamilyen indíttatásból elkezdtem ol-
vasni a Bibliát.
Életemben az áttörést 1998-ban a győ-

ri Úr Asztala Karizmatikus Közösség ál-
tal rendezett Szentlélek-szeminárium 
hozta meg, amelynek során végre 
helyreállt bennem a helyes Istenkép, 
elfogadtam életem Urának Jézust és 
kértem a Szentlélek vezetését.
A szeminárium elvégzése után alapí-
tottuk meg a közösség harmadik ima-
csoportját, ahol azóta is folytatjuk a 
Szentlélek-szeminárium anyagát, azaz 
olvassuk a teljes Szentírást, megoszt-
juk egymással az üzeneteket, amelye-
ket Isten küld nekünk a Biblián illetve 
életünk történésein keresztül. 3 éve 
már csoportvezetőként hagyatkozom a 
Szentlélek vezetésére.
Az Országos Tanácsban az Úr Asztala 
Közösséget képviselem 2006. óta.
Sokat jelentettek számomra a Mén-
főcsanaki Evangelizációs Centrumban 
tartott hó végi karizmatikus szentmi-
sék, ahol Forrai Botond atya és Maros 
Ildikó szociális testvér mutatták be ne-
künk az élő Jézust. Nagyon sok töltődé-
si lehetőséget nyújtanak az Országos 
Találkozók, ahol egy szívvel, Lélekkel 
tapasztaljuk meg Istent.
Szabadító lelkigyakorlaton szabadul-
tam meg a New Age okozta megkötö-
zöttségből.

lélekmentés vágya, kíváncsi a Szentlé-
lekre, kíváncsi az emberekre, alázatos, 
vértanúi lelkülete van, nyitott, Jelené-
sek 2,2-5. (lényege: tudjon újból meg-
térni), hallgat Jézusra, hallgat a társai-
ra, akit tud használni a Szentlélek. 

2. Az elkötelezettség az OT-ben, il-
letve a karizmatikus megújulásban: 
kétszer fordult elő az elkötelezett, mint 
minőség, fontos neki a találkozókon 
való részvétel és az egész megújulás 
érdekeit nézi.

3. Vezetői képességek: Öntudatos, 
képzett, gondolkodó, jól kommunikál, 
kezdeményező.

Különálló tulajdonságként a személy-
re vonatkozó tulajdonságokhoz még az 
alábbiak gyűltek össze: akiket képvisel, 
azok fogadják el; „két hal és öt kenyér”; 
munkacsoport vezetője is lehet.

Az Ors zágos Tanács 
struktúrájához nyolcféle 
látásmód csoportosítható

1./ Főállás

2./ Az Országos Tanács legyen kö-
zösségibb: személyes kapcsolatok 
fontossága, személyes megosztás fon-
tossága (ez összesen négyszer fordult 
elő kívánalomként az egyes csoportok-
nál összességében), egymás közössé-
geinek a látogatása.

3./ Legyenek fi atalok is az Országos 
Tanácsban. 

4./ Növekedni kell, a közösségek 
számának kell növekednie: az or-
szág minden pontján legyenek közös-
ségek ez kétszer fordult elő, mint el-
érendő cél. 

5./ Egység, kiengesztelődés.

6./ Bizottságok, referensek, kap-
csolattartók: szolgálóképzés, szolgá-
lógondozás, koordinálás, módszertani 
ajánlások, víziók megosztása.

7./ Közös szolgálat.

8./ Bővíteni az Országos Tanácsot kö-
zösségi vezetőkkel.

Összességében a fenti látásmódról el-
mondhatjuk azt, hogy ez még nem te-
kinthető egy kiforrott, a Szentlélektől 
ihletett látásmódnak, hiszen eleve két 
szempontrendszert is fi gyelembevet-
tünk: az egyik Tanácstag személyére 
vonatkozó szempont, a másik pedig az 
Országos Tanács struktúrájára. Az Or-
szágos Tanácstag személyére viszony-
lag egységesebb a látásmód, ezt te-
kinthetjük a Lélek vezetésnek (hiszen 
jól megfogható, egyezik Isten Igéjével 
és az Egyház tanításával). Az Orszá-
gos Tanács struktúrájára vonatkozóan 
azonban összesen nyolcféle elképzelés 
merült fel, ami tekintve, hogy összesen 
20-25-en voltunk, egy elég megosztott 
látásmódnak tekinthető, amin szerin-
tem még imádkozni, gondolkozni kell, 
hogy tisztán lássunk.

Takács Péter
OT tag

Nekik volt igazukNekik volt igazuk
„Ha személyesen megismerhetnéd Is-
tent, érdekelne-e?” „Jézus él!”
Bizonyára Ti is találkoztatok már ilyen 
megszólításokkal. Első gondolatra én 
érdekesnek találtam ezeket a kérdé-
seket, feliratokat és mondhatom, egy 
kicsit furcsának azokat az embereket, 
akik ezt hirdették. Azonban ma már 
azt tudom mondani, hogy nekik volt 
igazuk. Jó érzéssel tölt el, hogy én is 
személyesen meg tudtam tapasztalni, 
hogy a jó Isten milyen közel van hoz-
zám, működik az életemben. Ő az én 
irgalmas, szerető, megbocsátó Atyám.
Ami azt illeti, szükségem volt az irgal-
masságára, hiszen keresztelés, elsőál-
dozás, bérmálkozás után én is elhagy-
tam Őt. Saját döntésemből kb. 10 évig 
éltem Isten, egyház nélkül. 
Racionális gondolkodású mérnökként 
Istent és a hit dolgait nehezen tud-
tam elfogadni. Az érdeklődésem per-

Bemutatkoznak az Országos TanácstagokBemutatkoznak az Országos Tanácstagok

Kocsis Csaba OT tag
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Szüleim 2 és fél éves koromban meg-
kereszteltettek, hívő neveltetést azon-
ban nem kaptam.
Tudatos keresztény életet pécsi egye-
temi éveim alatt kezdtem el élni, ami-
kor későbbi feleségemmel együtt 
1993-ban megtértünk és bekerültünk 
egy karizmatikus közösségbe, ahol 
megtanultuk a keresztény élet alapjait.
Itt próbálgattuk az első szárnycsapáso-
kat és fi gyeltük, hogy Istennek milyen 
tervei vannak életünkre vonatkozólag.
1995-ben házasodtunk össze és ezután 
sorra született meg az első négy gyer-
mekünk 2000-ig bezárólag.
Orvosként kezdtem el dolgozni a pécsi 
klinikán, azonban ahogy gyarapodott 
a család, egyre nehezebben tudtunk 
megélni és így arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy a gyógyszeriparban 
fogok munkát vállalni, ahol jelenleg is 
dolgozom. Közben született még két 
gyermekünk, akik már óvódába járnak.
2004-ben kaptunk arra hívást, hogy 
alapítsuk meg a Betánia Közösséget 
Pécsett. Közösségi testvéreinkkel ko-
molyan vesszük az evangelizációs 
munkát és ennek megfelelően alakítot-
tuk ki éves programjainkat is. (www.
betania.hu)
Gabival, feleségemmel az eltelt évek 
alatt azt láttuk meg, hogy Isten na-
gyon komolyan vette, amikor kimond-

tuk, hogy átadjuk az életünket Neki. 
Számos alkalommal tapasztaltuk meg, 
hogy bár természetbeli adottságaink-
ban vannak köztünk különbségek – és 
ennek megfelelően a karizmák is kü-
lönböző hangsúllyal vannak jelen éle-
tünkben – mégis csak úgy tudjuk meg-
őrizni a családi harmóniát, ha együtt 
járjuk az utat. Azaz, ha lépünk valamit, 
azt együtt tesszük meg, függetlenül at-
tól, hogy mekkora az a lépés.
Ezt a döntést azóta sem bántuk meg. 
Mindezt pusztán azért írom le, mert azt 
látom, hogy a megújulásban szolgáló 
fi atal házasoknál sokszor okoz problé-
mát, ha az egyik fél csak a saját szolgá-
latának él, míg a másik pl. csak otthon 
„terelgeti a gyermeknyájat”.

Messzebbről visszanézve az életem-
re, azt látom, hogy Isten megengedte, 
hogy elmenjek Tőle, de megkeresett 
és visszafogadott engem, mint tékozló 
fi át. Isten nem változott meg, pusztán 
az én hozzáállásom Istenhez lett más, 

élővé vált a hitem, tudom, hogy milyen 
jó Istennel lenni és milyen nehéz és 
szörnyű Tőle távol élni.
Már egyértelmű a válaszom a beveze-
tőben feltett kérdésekre: igen, Jézus 
él, személyesen megtapasztalhatjuk 

Őt, fontosak vagyunk a számára, Ő ma 
is képes és akar is csodákat végbevinni 
a mi életünkben. Ő az út, az igazság 
és az élet.

Az Országos Tanácsba azért csak nem-
rég léptem be, mert korábban nem 
láttam be ennek fontosságát. Viszont 
az elmúlt időszakban azt vettem ész-
re, hogy EGYEDÜL nem megy. Szük-
ség van arra, hogy egységesen, közös 
látással, mások adományainak meg-
ismerésével járjuk utunkat, tanulva 
egymás sikereiből és kudarcaiból. El-
szigetelten csak az egoizmus marad 
meg és annak minden „áldása”. Mivel 
a lehetőségként felkínált 2000 karak-
ter lejárt, így legyen ez az utolsó gon-
dolat egyben egy meghívó közösséged 
felé, Kedves Olvasó Testvérem, ha még 
nem képvisel Benneteket senki sem a 
tanácsban. Gyertek és járjuk együtt 
Urunk kalandos útját.

Isten nagyon komolyan vetteIsten nagyon komolyan vette
Flach Ferenc OT tag

A csoda tanújakéntA csoda tanújaként
Idén második alkalommal rendeztük 
meg a Lelkes Napok Ifjúsági Táborun-
kat közel 70 résztvevővel. Életem fo-
lyamán többször lehetőségem nyílt lát-
ni és megtapasztalni Isten cselekvését. 
Mert minden misztérium és esemény, 
amelyről a Szentírásban olvashatunk, 
titokzatos módon a jelenben is felis-
merhető, a biblia lapjai elevenednek 
meg valóságosan. Bármiről is legyen 
szó, gyógyulás, szabadulás, megtérés, 
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Beszámoló 
a Lelkes napokról



H í r l e v é l

2010.III. szám

5

Pü
nk

ös
d m

iss
zió

ja

M
ásfél, két évvel ezelőtt egy fi a-
tal férfi t temettem. Nem sok-
kal azután az özvegy feleség és 
édesanya megkeresett, hogy 

a fi a még nem bérmálkozott, lenne-e 
rá mód? Megörültem a kezdeménye-
zésnek. Napokon belül „összetrombi-
táltak” 10-15 fi atalt. Velük kezdődött 
az ifi hittan. A többségük elment, mert 
más programok szólították el őket, 
diszkó és hasonló elfoglaltságok. Né-
hányan megmaradtak, kitartottak. 
Mindent az elejéről kellett kezdeni, 
mert volt, aki nagyon távolról érkezett. 
Az elmúlt esztendőben közösen vol-
tunk Nagymaroson az ifjúsági találko-
zón, egyházmegyei ifjúsági találkozón, 
tűz-evangelizáción, karizmatikus talál-
kozón, sőt ketten közülük Medjugorjé-
ban az ifjúsági találkozón is részt vet-
tek és más evangelizációs találkozón is. 
Hetente összejöttünk, tanultunk, imád-
koztunk, tanúságtételeket hallgattunk 
meg, mégis úgy éreztem, hogy a kis 
csapat lelki kómában szenved.
Tavaly fi gyeltem fel a „Lelkes napokra”. 
Valóban „Lelkes”, „Szentlelkes” napok 
azok. Személyes meggyőződésem és 
benső sugallatom arra ösztökélt, hogy 
a leendő bérmálkozóknak, akik hatan 
maradtak meg, a bérmálkozás felté-
teléül jelöljem meg a lelkigyakorlaton, 
„Lelkes napokon” való részvételt. Tu-
domásul vették a „kötelező” kivonulást 
a mindennapjaikból. A lelkigyakorlat 
előtti utolsó alkalmon még elbizonyta-
lanodtam, valóban felkészültek a bér-
málásra, az elkötelezett keresztény 
életre? Mégis valami benső béke és bi-
zalom töltött el. 
Elmentek. Először még keresték a he-
lyüket a számukra szokatlan miliőben. 
Azután lassan feloldódtak. Megkérdez-

egyetlen fogalomban, „a változás”-ban 
összefoglalhatóak.
A Lelkes Napokon közel 70 résztvevő 
fi atal tanúja lehetett Krisztus szerete-
tének, erejének, én pedig a változás 
csodájának, amelyen mindenki nap-
ról-napra átment. Megízlelhették a fo-
lyamatos önátadás élményét.
Táborunk fókuszában a Szentlélek Úr-
istent állt, akit minden egyes nap más 
tevékenységéről közelítettünk meg. 
Így a Szentlélek, mint a hit, az imád-
ság, a szentség és a közösség lelke vált 
ismerté számunkra.

Napjaink tartalmasan teltek, változatos 
programokkal. Délelőttönként előadá-
sokat hallhattunk Hummel Dávidtól, 
Hugyecz Jánostól, Hodász Andrástól, 
Komáromi Jánostól és Bartha Angé-
lától, ezt követték a kiscsoportos te-
vékenységek, ahol az egyes témákat 
gyakorlatibb módon dolgoztuk fel. Dél-
utánonként sportolási lehetőségek és 
játékok, valamint a délutáni műhelyek 
várták az érdeklődőket. Külön köszö-
net Hidász Györgynek, Tóth Anikónak, 
Farbaky Tamásnak, Csiszér Lászlónak, 
Szántó Rolandnak, Végh Zoltánnak és 

Listár Istvánnak a délutáni programo-
kért.
A mindennapi szentmiséket mindig 
más atyák mutatták be: Dr. Székely 
János püspök atya, Mohos Gábor, Hu-
gyecz János, Hegyháti Tibor, Imrefy 
Mór atyák.

Szeretném továbbá megköszönni min-
denkinek, akikkel együtt „ministrálhat-
tam”, vagyis szervezhettem Istennek a 
tábort.

Pelády Tamás

Lelkes napok – az áttörés!

tem az egyik fi út: Balázs, mi történt ott 
veletek? A válasza egyszerű volt: „Mi 
történt velünk a Lelkes napokon? Egy 
egyszerű táborként indult, de valami 
csodálatossá vált. Részt vettünk dicsőí-
téseken, előadásokon és ezek által mind 
közelebb és közelebb kerültünk Isten-
hez. A szentmiséken és dicsőítéseken a 
Szentlélek volt köztünk. Ő volt az, Aki 
ebben a pár napban átjárt és formált 
minket. A tábor hangulatán érződött az 
élő Isten jelenléte. Nekem és remélem 
társaimnak is sikerült megtapasztalniuk 
az Isten csodálatos szeretetét. A tábor-
ban olyan élményekben volt részem, 
amik megerősítettek a hitben. Ha jö-
vőre is megrendezésre kerül a tábor, 
feltétlenül ott leszünk.” Igen, kicserél-
ték ezt a hat fi atalt. Amikor hazajöttek, 
ki voltak virulva. „Kicserélték” őket. A 
templomban tanúságot tettek arról, 
hogy találkoztak Istennel, hogy Isten 
megérintette az életüket. Egy hatalmas 
áttörés történt bennük. A válaszfal, ami 
köztük és az Isten megtapasztalása kö-
zött volt, leomlott. Eddig tanultak Is-

tenről, beszéltek Istenhez, értelmükkel 
elfogadták Isten létét és szeretetét, de 
most megtapasztalták az isteni Jelen-
lét áldásait. Isten az életükbe sétált. Ők 
pedig nem bírták magukba fojtani azt, 
amit átéltek: tovább adták a titkot.
Augusztus 29-én elérkezett a bérmá-
lás, a megerősítés és küldetés nagy 
napja. Megerősítés volt, mert a ke-
resztség kegyelmei életre keltek ben-
nük. Isten szövetségére ünnepélyesen 
igent mondtak. És küldetés volt, mert 
az elkötelezett keresztény életre kap-
tak küldetést és erőt. Dr. Beer Miklós 
püspök atya a keresztség és a bérmá-
lás egymást beteljesítő kegyelmeiről 
tanított homíliájában. Igen, a Szent 
Isten jelenléte átjárta a templomot és 
a bérmálkozók lelkét. Az ünnep fényét 
emelte a Vámosmikoláról érkezett di-
csőítő csoport szolgálata. Közös örö-
münket pedig gazdagította Tarnai Imre 
bácsi, a helyileg illetékes esperes atya, 
továbbá Hugyecz János atya és Bartha 
Angéla szociális testvér jelenléte. 

Hidász György Izrael

Pünkösd missziójaPünkösd missziója
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A 
Betánia Katolikus Karizmatikus Kö-
zösség kapcsán többször elhang-
zott már, hogy a szeretet különle-
ges ajándékával rendelkezik. Ez a 

szeretet belülről sokszor természetes-
nek tűnik és értékére akkor döbbenünk 
rá, amikor közösségen kívülről ezzel a 
hatalmas ajándékkal szembesítenek 
bennünket. Ennek egyik csodálatos 
megnyilvánulásáról teszünk tanúságot 
– többen – a Betánia közösség tagjai 
közül. 
A Betánia közösségen belül az elmúlt 
években teljesen természetes fejlő-
dés eredményeként kialakult egy 8-10 
fős testvéri közösség, amelynek tag-
jaiként a közösségi alkalmakon kívül is 
legalább hetente találkoztunk beszél-
getni, szórakozni, imádkozni és főképp 
egymást jobban megismerni. Többször 
előfordult, hogy hordoztuk egymást 
imában, de tevőlegesen is a gyermek-
vigyázástól kezdve a favágásig.
Tavaly márciusban minőségi változás 
indult el a kis csoport életében. Ennek 
első szereplői András és felesége Éva, 
Zoli a közösségvezető, Zsuzsi, Laca, 
Anna nővér és Ernő, aki új munkahely-
re került, ahol komoly nehézségekkel 
szembesült, illetve életvezetési problé-
mái még erősebben jelentkeztek. Éva 
kezdeményezésére – Ernő tudta nélkül 
– a fenti személyek elkezdtek imád-
kozni érte. Így vall erről: „Az életem 
elkezdett megváltozni, magam sem 
értettem, hogy miért. Vágytam a tisz-
taságra, a szabadságra és Isten jelen-
létére. Napi misére járó lettem, sor-

ban hagytam el a rossz szokásaimat, a 
szeptemberi városevangelizáción meg-
térve visszatértem az első szeretethez. 
Hála és dicsőség az Úrnak!”
Felbuzdulva a látottakon a kis csoport 
most már Ernővel és Gabival kiegé-
szülve Andrásért kezdett imádkozni 
és böjtölni, akinek építőiparhoz kötő-
dő vállalkozása komoly nehézségek-
kel nézett szembe. András gondolatai 
az imáról és az azt követő időszakról: 
„Örömmel, de nem túl sok reménnyel 
fogadtam barátaim összefogását értem 
annak ellenére, hogy Ernő esetében 
már csodás meghallgatásnak lehettünk 
tanúi. Néhány hónap áztató ima után 
egy hódmezővásárhelyi testvéri-baráti 
közösség tagjainak  közbenjáró imája 
ütötte az első látványos rést a szívemet 
bénító burkon. Viharos erővel töltött el 
Isten szeretete és ezt nagyon intenzí-
ven éltem meg, főleg a házasságom-
mal és a hivatásommal kapcsolatban. 
Ennek a szeretetnek a megőrzése és 
továbbadása, a lelki és anyagi nehéz-
ségek átadása Istennek azóta is min-
dennapos harc. De nagy reménységet 
ad, hogy nem vagyok egyedül, hűsé-
ges testvéreim emberileg is támogat-
nak földi zarándokutamon és bármilyen 
küzdelmemben szeretettel és hatható-
san járnak értem közben Urunk előtt 
is.”
András december végén jelezte, hogy 
ő már „rendben van”, ezért a cso-
port január elejétől Zsuzsiért kezdett 
imádkozni, aki úgy érezte, van valami 
az életében, amely megakadályozza 

abban, hogy teljes életet éljen, de ő 
maga sem tudta meghatározni, mi az. 
Az ima alatt történtekről ekként tanús-
kodik: „Az alatt az idő alatt, amíg ér-
tem imádkoztak, folyamatosan jöttek 
fel bennem képek a múltamból, olyan 
szituációk, amelyek lelki sebeket okoz-
tak. Az igazat megvallva borzasztóan 
éreztem magam, sokszor legszíve-
sebben megkértem volna a többieket, 
hogy hagyják abba az imát... A pontot 
az i-re a Keresztút kurzus tette fel, ahol 
is helyére került az összes múltbéli kép 
- immár azokból meggyógyulva; va-
lamint napvilágra jutott a „probléma 
okozója”, egy 2 éves koromban szer-
zett seb, melyről nem is tudtam, de 
hatással volt az egész életemre, kap-
csolataimra, viselkedésemre. Teljesen 
biztos vagyok abban, hogy a barátaim 
imái nélkül ezt a kegyelmet egyszerűen 
nem tudtam volna befogadni. Istennek 
hála; és nekik is!!!”
A közösség több tagja úgy érezte, hogy 
Zolinak olyan mély sebei vannak, ame-
lyek gyógyulásra szorulnak, ezért vele 
egyeztetve, a beleegyezését kérve érte 
kezdtünk imádkozni. Erről ő a követke-
zőképpen tesz tanúságot: „Hét éve va-
gyok vezető szolgálója a Betánia közös-
ségnek. Az évek során, annak ellenére, 
hogy a közösség más tagjai is imád-
koztak értem, lelkileg megfáradtam, 
sok sebet szereztem, melyek a szolgá-
latom végzésében, a szeretet-kapcso-
latok fenntartásában végül szinte telje-
sen meggátoltak. Erre fi gyelmeztettek 
testvéreim. Őszintén szólva, nem köny-
nyű ezt beismerni egy olyan szolgáló-
nak, aki megszokta, hogy ő sohasem 
lehet fáradt, elgyötört, neki akkor is 
ki kell állnia, ha mások visszalépnek. 
(Gondolom ez más közösségvezetőkkel 
is előfordul.) Az értem kezdett ima-, 
és böjtlánc elején kiengesztelődést, az 
egymás felé való még mélyebb elköte-
leződés csodáit élhettük meg. 
Kívánom mindannyiunknak, hogy a se-
beink minél előbb és minél teljesebben 
meggyógyuljanak, hogy ez által szol-
gálatunk Isten és az emberek felé ki-
teljesedhessen!”

Zsuzsa, András Ernő, Zoli
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A szeretet különleges ajándékaA szeretet különleges ajándéka
„Mottó: ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34)

Tanúság az ima erejéről

Kádár Ernő, Marschalek Zoltán, Kalotai Zsuzsanna, Téglás András



H í r l e v é l

2010.III. szám

7

Be
mu

ta
tk

oz
ik

>>

Glória dicsőítő csoport
„Aki énekel, az szeret”- mondta szent 
Ágoston. De aki énekel és táncol, az 
duplán szeret, s ha ezt mind Istenért 
teszi, akkor Őt szereti, s ezzel hozzá 
imádkozik!
A „Glória” dicsőítő csoport ötlete egy 
vasárnap délután született, amikor Re-
gina Collins nővér Nagyváradon járt lá-
togatóban. Vele beszélgettünk, imád-
koztunk s a nővérben megszületett ez 
a gondolat. A Glória csoportnak nem 
csak a neve dicsőíti a mennyei Atyát, 
de hangszerekkel, hangunkkal, ke-
zünkkel, lábunkkal, egész testünkkel, 
valónkkal Őt dicsérjük. Ha a hang el 
is hal, ha a már szavunk sincs, akkor 
még mindig ott a kéz, a láb, a fej, a 
szem, maga az ember, hogy dicséretet 
zengjen a mindenség Istenének. Ez az, 

amire mi is vállalkoztunk: kézzel, láb-
bal, szívvel, szájjal dicsérjük az Urat.
Azt is szokták mondani, hogy „aki szé-
pen énekel, kétszeresen imádkozik”. 
Aki pedig szépen énekel és táncol, az 
háromszorosan imádkozik!

Boldizsár Izabella

A Szegedi Katolikus Di-
csőítő Zenekar, 
vagy más néven „Szabad-on” Dicsőítő 
Közösség

Dicsőítő csoportunk története a szege-
di Országos Találkozókban (OT) gyöke-
rezik.
A 2006-os szegedi OT után egy hó-
nappal szerveződött egy utótalálkozó, 
ahol hálát adtunk a találkozó minden 

kegyeleméért, öröméért, és tanúság-
tételeket is hallottunk. Erre az alkalom-
ra hívtak meg néhány dicsőítő szívű 
testvért szolgálni – köztük engem is. 
Így utólag csak remélem, hogy tudott 
valamelyest működni a Szentlélek már 
abban a szolgálatomban is… 
Az utótalálkozó után igény mutatko-
zott a folytatásra, vagyis, hogy kéthavi 
rendszerességgel a szegedi közössé-
gek összejöjjenek egy szombat dél-
utáni dicsőítés, tanítás és agapé ere-
jéig. Ezeken a délutánokon mindig én 
lettem a dicsőítésvezető és pár kedves 
dicsőítő testvér rendszeresen mellém 
állt ebben: Ildikó (hegedű, ének) volt 
az egyik, akivel egyébként is egy kis-
közösségben voltunk és aki hegedűjé-
vel már akkor komoly dicsőítő szolgá-
ló volt, többek között a 2006-os OT-n 
is. A másik Zoli (ének, ritmus) szintén 
rendszeresen szolgált már dicsőítése-
ken és az OT-n. Negyedik, rendszeres 
mellénk álló dicsőítőként Barbi (ének) 
bukkant fel, akinek nélkülözhetetlen 
a mély jazzes hangja és a legalább 
ugyanilyen mély lelkülete, lelkesedése. 
Később újabb testvérek is csatlakoztak 
az akkor még csak alkalmi csapatunk-
hoz. Andival (ének, gitár), aki családos 
és már nagy gyermekei vannak, 2007 
nyarán dicsőítettem először együtt egy 
szegedi lelkigyakorlaton. Zsolti (gitár, 
ének), aki szintén négy gyermekes csa-
ládapa és az egyik szegedi közösség di-
csőítés vezetője, 2009 elejétől zenél és 
dicsőít velünk rendszeresen, ami nagy 
könnyebbséget jelent számomra, hi-
szen ő is vezető gitáros. Flórát (fuvola), 
aki a legfi atalabb közöttünk, Zoli hívta 
el a dicsőítésekre, ahol megérezte en-
nek az imaformának az ízét és velünk 
maradt. 
2007/2008-as évtől egyre gyakrabban 
kértek fel minket szolgálatra a szegedi 
közösségvezetők vagy más közössé-
gek, így azóta rendszeresen jelen va-
gyunk a minden félévben megrende-
zésre kerülő regionális találkozókon és 
a szegedi közösségek elsőpénteki mi-
séin. Többször bekapcsolódtunk már a 
ballószögi 24 órás dicsőítésekbe is vagy 
éppen fi atal barátaink nászmiséjén ze-
néltünk. Mindezekben a Szentlélek mű-
ködését tapasztaltuk és azt éreztük, 
hogyha tiszta szívből hoztunk áldoza-

Az Országos Találkozó szolgálóiAz Országos Találkozó szolgálói

Glória

Szabad-on
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tokat ezekért az alkalmakért az Isten 
dicsőségére, akkor az Úr sokszorosan 
megáldott minket.
Zoliban már 2008-ban megszületett a 
gondolat, hogy jó lenne, ha most már 
állandó zenekar lennénk, akik rendsze-
resen összejönnek, imádkoznak, zenél-
nek és nevük is van. 2009 tavaszától 
meghirdettünk egy havi rendszeressé-
gű nyitott dicsőítő alkalmat, amelyet mi 
vezetünk és ezen keresztül kis csapa-
tunk tulajdonképpen igazi közösséggé 
vált. Egyre inkább éreztük az egységet 
és azt az irányvonalat, amely a mi kar-
izmánk: a Lélekre fi gyelve és a Lélek 
szabadságával igyekszünk dicsőíteni 
Istent. Ez a gyakorlatban azt is jelen-
ti, hogyha egy-egy szolgálat előtt ke-
vés időnk, lehetőségünk van próbálni, 

akkor is igyekszünk legalább lélekben 
felkészülni és közösen imádkozni az al-
kalom kegyelméért. A tapasztalatunk 
az, hogy a lelki egységgel együtt a ze-
nei egységet is megadja nekünk az Úr. 
Vagy például a dicsőítés folyamában 
sokszor szabadon folyunk át az egyik 
dalból a másikba, majd vissza. Ezekből 
a tapasztalatokból született a nevünk 
is „szabad-on”; az „on”, a „bekapcsol-
va lenni” értelmében. Nem is szeretjük 
ezért magunkat zenekarnak hívatni, 
hiszen sokkal inkább dicsőítő közös-
ség vagyunk. Nincs nagy hangszere-
lésünk, hiszen a dicsőítéshez igazából 
csak akarat, imádságos lelkület és nyi-
tott szív kell. Sokszor előfordul, hogy 
a hangunkon kívül csak egy szál gitár 
szól, de ha a Lélek imádkozik bennünk, 

akkor tapasztaljuk, hogy dicsőítésünk a 
mennyei seregekhez társul, és így válik 
„nagyszabásúvá”. 
Bartha Angélától, az NSZB elnökétől 
kaptuk a felkérést, hogy az alföldön 
megrendezésre kerülő OT-n mi, mint 
alföldi dicsőítők szolgáljunk. Erre az 
alkalomra csatlakozott hozzánk Egér 
(szólógitár) és Erika (ének) Szegedről, 
Zsolt (zongora) Makóról, Józsi (basz-
szusgitár), Bernadett (ének) és Róbert 
(szaxofon) Kalocsáról, Hena (dob) Vaj-
daságból, Adáról. Velük együtt készü-
lünk lélekben, imában, zenében és kér-
jük a Szentlelket, hogy valóban Isten 
dicsőségére és a jelenlévők épülésére 
legyünk szeptember 25-én.

Kecskés László
hittanár, dicsőítésvezető

Damian Stayne Damian Stayne 
        újra Magyarországonújra Magyarországon

Á
tütő erejű lelkigyakorlatot tartott 
Magyarországon 2008 őszén az 
angol Cor et Lumen Christi közös-
ség Damian Stayne vezetésével. 

Nagy örömmel tudatjuk, hogy hosz-
szas egyeztetés után úgy tűnik, 2011 
tavaszán ismét lesz Karizmaiskola Bu-
dapesten.
Damian Stayne hét és fél év böjtölés 
és imádság után 1990-ben alapította a 
Cor et Lumen Christi katolikus közös-
séget, amely ötvözi magában az Is-
ten imádásának monasztikus életre és 
szemlélődő hivatásra jellemző mélysé-
gét valamint a szolgálatban való aktív 
részvételt és a karizmatikus adomá-
nyok elfogadását.
Világszerte tartanak kurzusokat a kar-
izmák használatáról, tanítják és báto-
rítják az embereket a hitre, hogy is-
merjék fel karizmáikat és használják is 
aktívan őket. E lelkigyakorlatok során 
tanítanak arról is, mi kell ahhoz, hogy 
valóban működjenek a karizmák. A 
karizmaiskolán kívül tartanak még tö-
megeket vonzó gyógyító alkalmakat, 
melyeken az utóbbi 5 év alatt 25000 
embert láttak meggyógyulni és ezt le 
is fi lmezték, hogy ezáltal is növekedjen 
az emberek hite.

A 2008-as lelkigyakorlatról a Hírlevél 
2008. III. számában találsz beszámolót 
vagy az interneten: http://www.kariz-
matikus.hu/damian-stayne.htm

Ideje: 2011. március 17-én 15h-tól - 
március 20-án 12 h-ig.
Helyszín: Budapesten (később ponto-
sítjuk)
Regisztrációs díj: 6000 Ft (a díj nem 
tartalmaz szállást, étkezést, csupán 
hozzájárulást a helyszínek bérleti-, és 
rezsiköltségeihez, valamint az előadók 
utaztatásához és szállásolásához és a 
szervezés egyéb költségeihez.)

Jelentkezés: kizárólag online a kariz-
maiskola@gmail.com email címen. A 
korlátozott számú helyeket a jelentke-
zések sorrendjében töltjük fel. 
Saját tapasztalatunk alapján bátorí-
tunk titeket, hogy egy-egy közösségből 
minél többen jöjjetek: ez lelkiGYAKOR-
LAT, részt kell benne venni, nem pusz-
tán ismeretanyag, amelyet egy vagy 
két ember el tud vinni a közösségébe.
Várunk Titeket!

A szervezők nevében: 
Tobisch Bori – Nyuli Gábor

Siloe Közösség Budaörs



H í r l e v é l

2010.III. szám

9

Mesélnél egy kicsit a kezdetekről?
Életem folyamán nagyon, nagyon sok-
szor megtapasztaltam énekünk igazsá-
gát: „… Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak, örökre enyém 
vagy. Viruló réteken át (viharos éveken 
át) hűs forrás felé vezetlek, pásztorod 
vagyok, elveszni senkit nem hagyok.” 
Az ő hűséges szeretete engedte meg, 
hogy mélyen vallásos, fölvidéki egysze-
rű magyar szülőktől szülessek Szencen 
1940-ben, és kicsi koromtól éhezzem 
Istenre, és vágyódjam a papságra. 
Ilyen elhivatottságból kerültem a győri 
bencés gimnáziumba, mint Pécs-egy-
házmegyei kispapjelölt. 1963-ban volt 
a papszentelésem. 13 éven át voltam 
káplán, majd 1976–tól plébános. A plé-
bánián is velem voltak idősödő szüleim, 
és segítettek abban, hogy az ifjúkori új-
misés láng megmaradjon, sőt növeked-
jen. Igyekeztem a liturgiát, a papi éle-
tet benső átéltséggel élni és sugározni. 
Szívesen olvastam a lelki írók köny-
veit, ifjúsági táborokat vezettem. Úgy 
vélem, hogy ez a beállítottság adott 

Éhezni IstenreÉhezni Istenre
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Morvay Imre Pio OH
egy alaphajlamot ahhoz, hogy a kariz-
matikus megújulással ismerkedjem, és 
majd azonosuljak vele.

Hogyan találkoztál a karizmatikus 
megújulással? 
1976 –ban a győri szemináriumban tar-
tott továbbképzőn imádkoztam először 
együtt karizmatikus társakkal. Ezt kö-
vetően nagyrészt magánzó módon és 
alkalmi összejöveteleken ápoltam ezt a 
lelkiséget. Megtérést és fordulót jelen-
tő módon 1991 -ben áradt rám az Úr 
jósága a lélekszeminárium végzésének 
heteiben. Azóta a beosztásomból adó-
dóan különböző intenzitással, de töret-
lenül a karizmatikus megújulás tagja 
és papja igyekszem lenni bárki előtt is 
nyílt felvállalással. 

Mit jelentett és jelent most is szá-
modra ez az új „beállítottság”?  
Egészen fi atal pap koromban mélyen 
foglalkoztam Nagy szent Teréz, Keresz-
tes Szent János, Loyolai Szent Ignác 
műveivel, Vianney Szent János életével, 
és felkeltődött bennem a szerzetesi élet 
utáni vágy. Ehhez az alap-beállítottság-
hoz nagyon is új szint, elevenséget és 
teljesebb elkötelezettséget jelentett a 
karizmatikus lendületes önátadás. Idő 
kellett hozzá, amíg összhangban tud-
tam látni és megélni a régit és az újat. 
Sőt úgy vélem, hogy mindkét irányzat 
mindig új is és egészen kezdettől fog-
va való. A sajátosan döntő megtérés, a 
Szentlélekben való megújulás valóban 
szükséges volt számomra és folyama-
tosan szükségem van rá most is. Öröm, 
és szinte folyamatos ujjongás bontako-
zott ki az Istenkapcsolatomban. A ben-
nem élő szentháromsági személyekkel 
alázatos hódoló (udvarló) szeretetben 
nagy öröm és teljes elkötelezettség az 
élet, és arra törekszem, hogy én csak 
egyre inkább asszisztáljak az Atya, a 
Fiú, a Szentlélek bennem ujjongó sze-
retetáradatában. Ez kissé misztikusnak 
hangzik, de én szívesen tanúságot te-
szek arról, hogy önön-magamon belül 
a karizmatikusság misztikus jegyessé-

gi életvitelt eredményezett Istennel. 
Mindez az emberszeretetre, munkám-
ra, és mindenre kiárad. 

Gondolod, hogy sikerül sugárzónak 
lenni a köznapokban a gondjaid kö-
zött is?        
Valamiképpen ez folyamatosan tapasz-
talható, de elsősorban én élek ebben 
a lelkületben. Emberi gyarlóságaim és 
emberi mivoltom bizonyára sokat el-
fednek mindebből, amint a küszködő, 
vagy vérző Jézus sem tárta fel ön-
magát táborhegyi dicsőségben. Mégis 
jónak látom, hogy erről tanúságot te-
gyek. Tanúságot arról, hogy Isten élő 
temploma vagyunk mindannyian, eb-
ben a templomban az isteni személyek 
boldog ujjongó szeretete folyik, amely-
nél nekem szabad asszisztálni. Ez a ve-
lük ujjongás az én idősödő életem él-
ménye és tapasztalata. Ez ad minden 
köznapihoz szabályt és erőt. Mindezt 
én a karizmatikusságom megéléseként 
fogom fel. 

Mondanál néhány gondolatot a kariz-
matikus megújulás időszerű felada-
tairól?                      
a, Az egység megteremtése és meg-
őrzése. Sok más megújulási közösség 
van a világegyházban. Velük együtt és 
közösségünkön belüli egységben kell 
vállalnunk a kovász szerepét. 
b, Személyenként és közösségileg pün-
kösdös megtéréssel és odaszentelődés-
sel kell megjelenítenünk az élő Jézust. 
Ez a mi élethivatásunknak megfelelő, 
példaadó, szent életet jelenti. 
c, Elszánt misszió a közeli és távolab-
bi környezetünkben. Élni a karizmákkal 
és a Lélek gyümölcseiben, mert álta-
lunk maga a Szentlélek akar mindenkit 
megmenteni, és megszentelni. 
d, Fáradhatatlanul szolgálni a dicsőítés-
ben, a szabadításban, a gyógyításban.
e, Elszántan harcolni testvéreinkért az 
evilági fejedelemségek ellen: a bűnnel, 
a bűnös tévtanokkal, az okkultizmus 
mindennemű formájával, a gonoszlélek 
egyre felerősödő támadásaival. >>
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Továbbra is számítunk segítségedre 
a helyi, pécsi közösségekben is!
Akarok is! Jelenleg a pécsi irgalmas 
templom lelkésze, és a betegápoló 
irgalmasrend Pécsi házának főnöke 
vagyok. Ebben a munkakörben sok 
lehetőség adódik, a kórházban is, a 

templomban is, és a hitéleti aktivitás-
ban is.  Szeretnék otthont nyújtani a 
közösségeknek, és velük intenzíven 
együtt dolgozni, imádkozni, misszionál-
ni. Pécsett is van többféle megújulási 
közösség. Mindegyiket szeretem. So-
kakat személyesen ismerek, és test-

véri, őszinte szeretet érzek irántuk. A 
templom a belvárosban, jó helyen van. 
A hozzákapcsolódó rendház és kórház 
minden lehetőségével hívogatóan nyit-
va áll! 

Az interjút Flach Ferenc készítette

A mi kis közösségünkA mi kis közösségünk
Egy pécsi egyetemista közösségről…

A 
mi kis közösségünk 2009 májusá-
ban alakult Pécsett a Szentlélek 
szemináriumon résztvevő lelkes 
fi atalokból. A Mag közösség kez-

deményezte a létrehozását. Listár Isti 
vállalta, hogy egybefogja a csapatot és 
vezet minket. Heti egy alkalommal tart-
juk a közösségi találkozónkat, amely-
nek jelenleg a pálosok adnak otthont.

Egy-egy alkalom általában 2 óra hosz-
szú. Először dicsőítünk fél vagy három-
negyed órát, melyet két közösségi ta-
gunk vezet, énekkel és szabad imával 
egybekötve. Ezután következik a taní-
tás, melyet a vezetőnk tart, majd végül 
az est utolsó része, az agapé követke-
zik. Ilyenkor együtt elfogyasztjuk, amit 
a lányok sütnek és amit a fi úk inniva-

lónak hoznak (fi nom házi sütik, fi nom 
házi szörpökkel).
Olyan alkalmakat is tartunk, amikor kö-
tetlenül beszélgetünk és megismerjük 
még jobban egymást.

Tavasszal részt vett az egész közös-
ségünk a „Katona atya–féle” gyógyító 
szemináriumon, melyen együtt gyó-
gyulhattunk sebeinkből és még inkább 
összekovácsolódhattunk. Minden hó-
nap első szerdáján pedig egy utóalkal-
mat is tartunk, amikor mindenki eljön, 
aki elvégezte velünk ezt a szeminá-
riumot. Itt más közösségek tagjaival 
együtt dicsérjük az Urat!

Idén nyáron részt vehettünk a „Gorove 
Laci-féle” karizmatisztázó lelkigyakor-
laton is, ahol 
az Úr megmutatta, kinek-kinek milyen 
karizmát adott országának építésére. 
Ezen felbátorodva ősztől újabb szolgá-
latot vállal el a közösségünk.

Vámosi Bernadett

ProgramokProgramok
Szeretet Földje Szolgálat
Isten szeretete gyógyít - előadás és ima-
szolgálat
Szeptember 29. szerda, október 27. szerda és 
november 25. csütörtök 18 órától Budapesten, 
a Szent Gellért könyvesbolt Szeretet termében.
további Isten szeretete gyógyít - alkalmak:

Október 15. péntek és december 17. péntek, 17 
órától Vácott a Szent Anna Piarista templomban 
Október 16. szombat, 13 órától: Nógrádmegye-
ren a katolikus templomban
Nemzeti Imanap program
Szeptember 29. szerda - imakilenced kezdése a 
gyermekekért

Szeretet Földje Missziós Iskola
Október 9-én indul, októbertől májusig, havonta 
egy alkalom, szombaton, 9.30 - 15.30-ig
Az első félév időpontjai és témái:
Október 9. szombat - Belépés Isten valóságába 
(önismeret és istenismeret)
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November 13. szombat - válság és valóság az 
Egyházban
December 11. szombat: - a világ helyzete és a 
keresztények
Az iskola ingyenes! Ajánlunk egy könyvcsomagot, 
amely négy könyvet tartalmaz (Belépés Isten 
valóságába, A Szeretet titkai, Haldokló nemzet, 
feléledő nemzet, Megelevenedő írás + imafüze-
tek), a könyvek ára összesen 2.500 Ft, de ezt 
nem kötelező megvenni. Jelentkezni lehet: info@
szeretetfoldje.hu   levélcímen, vagy a 06-30/33-
88-245-ös telefonszámon (Sipos Gyula).
Az összeállításban nem szerepelnek az egyéb 
előadások, kurzusok időpontjai. Bővebb tájékoz-
tatás: 06-30/33-88-245 (Sipos Gyula), info@sze-
retetfoldje.hu, www.szeretetfoldje.hu

Árpádházi Szent Margit Evangelizációs
Központ, Győr-Ménfőcsanak programjai
Szent Ignác Lelkiségi Iskola:
2010. szeptember 24-26.: Betániai Mária - sze-
mélyes ima
Azoknak, akik szeretnének megtanulni keresz-
tény imamódokat.
2010. október 15-17.: Mária-Magdolna: belső 
gyógyító szolg. A szolgálat célja, hogy gyógyul-
janak belső sérüléseink.
2010. November 19-21.: Krisztus Király hétvé-
ge: a kiképző kurzusokat végzet szolgálók talál-
kozója
2010. december 3-5.: Isten szeretete. A szol-
gálat célja, hogy gyógyuljon kapcsolatunk Isten-
nel.
2011. január 14-16.: Szabadító szolgálat. 
Azoknak, akik meg akarnak szabadulni a meg-
kötözöttségeiktől.
Mindegyik szolgálat péntek 18.00-tól vasárnap 
15.00-ig tart.

  Lelki napok:
2011. január 22, Szt. Margit ünnepe
2011. április 2: a kápolna felszentelésének év-
fordulója.
A lelki napok szombaton reggel 10.00 - kor kez-
dődnek, kb du 4-5 – ig tartanak (tanítás, szent-
mise, gyónási lehetőség, szentségimádás, köz-
benjárás).
Az érdeklődőket kérjük, hogy igyekezzenek idő-
ben jelentkezni, kb. 10-12 nappal a program előtt.
A kurzusok helye: „Árpádházi Szt. Margit” Evan-
gelizációs Centrum, 9012 Győr-Ménfőcsanak, 
Horgas u. 4. 
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentke-
zés: Beke Tünde-Lídia OSB Obl. Evangelizáció 
2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4, e-mail 
tunde.lidia@t-online.hu vagy szentignaciskola@
gmail.hu . Honlap: http.//szentignac.ujevangeli-
zacio.hu
A programokat rendszeresen hirdetjük a saját 
levelező listánkon, erre szabadon feliratkozhat 
bárki, de levelet csak a moderátorok írhatnak rá 
(havi 5-6 levél max): http://groups.yahoo.com/
group/hirekcsanakicentrum/

Szabadító szolgálat Kalocsán
A Szent Ignác Lelkiségi Iskola szabadító szol-
gálatot tart Kalocsán a Katolikus Kollégium-
ban (Szentháromság tér 2.) 2010. október 8-10. 
között (pénteken 17 órától vasárnap 14 óráig). 
Jelentkezési határidő: 2010. okt. 1.
Jelentkezés (csak írásban) és további információ: 
Mészáros Gézáné, 6300, Kalocsa, Szt. István ki-
rály u. 17. Tel.: 06-30/378-01-58; e-mail: mne-
marta@gmail.com

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
8777 Homokkomárom; Ady E. u. 2.

2010. október 22. − 2011. április 10. között Bá-
rány Tanítványai találkozó és képzés 
Közösségünk három éves képzése 16−35 év kö-
zötti fi ataloknak, melynek résztvevőit a Bárány 
Tanítványainak hívják. 
A képzés célja, hogy a fi atalok képesek legye-
nek szavaikkal, tetteikkel és életvitelükkel Krisz-
tust és a krisztusi értékeket képviselni a világban. 
A képzés időtartama és helye: Időtartama 
3 tanév, évente 4 képzési hétvégével

2010/2011.  Mária iskolája
Időpont: egyéni egyeztetés
33 nap intenzív szeretet-iskola.

2011. február 01.– július 24. Názáreti idő
A Názáreti idő egy lehetőség olyan fi ataloknak, 
akik szeretnének jobban belegyökerezni az imá-
ba, mélyebben megismerni Istent, és megta-
pasztalni a közösségi élet erejét és szépségét.

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: részvétel a Közösség li-
turgiáiban (laudes, vesperás), szentmise, szent-
ségimádási lehetőség, rózsafüzér, elmélkedéssel 
egybekötött kirándulás. November 13-án bekap-
csolódási lehetőség a kegytemplomban tartott 
engesztelő napba.
Időpontok:  2010. november 12−14.
   2010. december 10–12. (advent) 
   2011. január 28–30.
   2011. április 15–17. (nagyböjt)
2010. december 03–05. Gyógyulni Máriával 
hétvége
2011. január 22. Boldog Batthyány-Strattmann 
László lelki nap 
Program: 15.00-tól rózsafüzér, Batthy-
ány-Strattmann László életének bemutatása, 
17.00-tól közbenjáró imaest a betegekért.
Jelentkezési határidő: minden program előtt 
10 nappal.
További információk programjainkról és a jelent-
kezés módjáról: Tel.: 30/520-51-71; 

E-mail: hk.vendeg@gmail.com; 
Honlap: www.nyolcboldogsag.hu

Emmánuel Közösség
  Az öröm sodrában

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

Emmausz Közösség
  Szentlélek szeminárium

Október 4-től minden hétfőn 18.00 órától 9 héten 
át Szentlélek szemináriumot tartunk. Jelentkezés 
személyesen az Emmausz Közösségi házban (Bu-
dapest, Thököly út 120.), vagy telefonon: a 36-1-
222-5306. Info: www.emmausz.hu

Új Jeruzsálem Közösség
  Egy este Istennel

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

  Tűz evangelizáció
Október 16-án, szombaton 18.00-tól TŰZ Evan-
gelizációt tartunk a Szent Angéla Gimnáziumban. 
Cím: Budapest, Zivatar u. 2-4. 
Info: www.uj-jeruzsalem.hu

Szerkesztői üzenet

Kérjük a kedves testvéreket, hogy 

a Hírlevélre szánt adományok be-

fi zetésekor a sárga csekken a Hír-

levél postázási címét tüntessék fel 

(és ne közösség nevét).
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ENC közösség képzésENC közösség képzés
Amint előző számunkban is meghirdettük, az ENC (European Network Communities, vagyis az Európai Közösségek Hálózata) 
által kidolgozott közösség képzés kezdődik október 8-9-én. Fél évente jön mindig a következő alkalom, ami alatt a megta-
nultakat életté tudják váltani a résztvevő közösség tagjai. Egy-egy képzés tartama péntek estéből (6-tól) és szombat egész 
napból, este 9-ig áll majd.
Az első alkalmak témáit az ábrán lehet látni.
Számosan jelentkeztek már, de lehetőséget adunk az Országos Találkozóig, illetve a másnapi vezetőképzőig még 
a jelentkezésre. Jelentkezni Pelády Tamásnál a karizmatikusiroda@gmail.com címen lehet, míg információt a 06/30/8602910-
es telefonszámon lehet. Közösségenként most már 3000 Ft-ot kérünk majd Gavin Farley útiköltségére és tiszteletdíjára. Az 
étkezési és egyeseknek a szállásköltséget ezen felül kell majd fi zetni.
Az első alkalom helyszíne a fehérvári úti Krisztus Király evangelizációs centrum. A szállás már foglalt, de lehetőség szerint 
keresünk pesti befogadó családokat is, illetve ti is keressétek a saját lehetőségeiteket.
Javasoljuk, hogy egy közösségből többen vegyetek részt, hogy annál hatékonyabban tudjátok a tanításokat magatokévá tenni 
és együtt megélni.
Minden közösségnek, mely még úton van a növekedésben, nagyon ajánlom azt a képzést. 
Én magam is ott leszek. Képződjünk együtt.

Bartha Angéla 
NSZB elnök

A 
Lelkes NapokTábor számomra na-
gyon sokat jelentett.
Az Atya kért meg hogy menjünk el, 
nagyon jó lesz bérmálkozási előké-

születre. Az első pozitív élményem az 
volt,hogy rengeteg korombeli fi atal 
jött el Csillebércre az ország különböző 
pontjairól, hogy találkozzon a Szentlé-
lekkel. Minden napot  imával kezdtünk, 
zártunk. Először éreztem,hogy imám-
ban csak Istenre fi gyelek, hogy vele 
beszélgetek. A délutáni előadások,taní-
tások is sokat segítettek az igazi isteni 
élet elkezdésére.
Többször volt róla szó,hogy járjunk el 
közösségbe. Először csak el-el gon-
dolkoztam rajta, milyen jó lenne, ha 
ezt a lelkesedést, ezt a tüzet otthon 
is tudnánk táplálni. Az egyik esti taní-

tás végén mikor megéreztem igazán 
az Isten szeretetét, egyik jó barátom 
azt mondta „nagyon kell már az a  kö-
zösség Romhányba”. És ezzel a mon-
dattal elkezdődött valami. Valami új s 
nagyszerű.

A tábor utolsó napján hivatalosan meg-
alapítottuk saját közösségünket. 
Nagyon jól éreztem magam a tábor-
ban, felemelően jól :) Ez a hét megmu-
tatta nekem az Isten szeretetét, s hogy 
milyen az Isten szeretetével szeretni.
És igen, a legjobb előkészítő volt a 
Lelkes Napok! Miután hazajöttem a 
táborból,alig vártam a bérmálkozáso-
mat, hogy hivatalosan is megkapjam a 
Szentlelket!!!

Kökény Martina

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

 Paradicsomkert Paradicsomkert

 Vaksötétben Vaksötétben
A Kékruhás Hölgy – aki nem volt más, mint a Szűzanya 
– annak idején ezt jövendölte Mirjamnak: „Az egyik zár-
dában felöltöd a Kármel ruháját, egy másikban leteszed 
a fogadalmat, s egy harmadikban fejezed be életedet, 
Betlehemben”. Így is lett. 
1970-ben egy missziós püspök meghívására egy csoport 
nővér útra kelt Pauból, hogy segítsenek sarutlan női Kár-
melt alapítani Mangalore-ban, Indiában. Mirjam is köztük 
volt, s az új zárdában tette le fogadalmát, 1871. novem-
ber 21-én. 
Bár a démoni megszállások ismételten sújtották, a fo-
gadalom előtti időben megszűntek, s Mirjam napfényes 
időket élvezett. De ez nem tartott sokáig. 
Az Indiába utazás közben meghalt a volt paui perjelnő 
és két másik szentéletű nővér. A többiek – a mangalore-i 
perjelnőt is beleértve – nem álltak annyira magas lelki 
színvonalon. A perjelnő minduntalan kíváncsi kérdések-
kel zaklatta Mirjamot misztikus élményeit illetően.  Jézus 
erre megtiltotta Mirjamnak, hogy ezekről a dolgokról be-
széljen, s ő egyszerre zárkózott lett. Ezt a perjelnő sérel-
mezte. Sérelmezték a nővérek azt is, hogy a fogadalmat 
követő elragadtatásban a Mirjamot ismételten megszálló 
jó angyal a buzdítás mellett néhány kritikus, fi gyelmez-
tető szót is mondott a közösségnek. Gyanakodni kezdtek, 
hogy Mirjam misztikus kegyelmei nem valódiak, hanem 
démoni utánzatok. 
És ekkor újra kezdődtek a démoni megszállások. Ilyenkor 
Mirjam személyiségével egészen ellentétes módon visel-
kedett: dühkitörések, engedetlenségek, durva (bár nem 

mocskos) kifejezések, Isten elleni lázadások formájában. 
Utána a kis nővér térden állva kért bocsánatot, hang-
súlyozva, hogy minderről nem tehet, a démon beszélt 
belőle. De ekkor már nem hittek neki. 
A nővérek tanácsa engedetlennek minősítette Mirjamot, 
fogadalmát érvénytelennek, őt magát démoni szemfény-
vesztés áldozatának. A püspök pecsétes levélben igazol-
ta álláspontjukat, Mirjam misztikus adományait hamisnak 
minősítve. Gyóntatóját, aki hitelesnek tartotta Mirjam lel-
ki élményeit, elhelyezték, és olyat helyeztek oda, aki az 
ellentétes állásponton volt. Mirjamnak nem volt többé tá-
masza a földön.
Mirjam így búcsúzott megértő gyóntatójától: „Ne aggód-
jék miattam, atya. Mutassuk meg Urunknak, hogy való-
ban mindenek fölött szeretjük.”
A külső-belső elhagyottság ilyen állapotait valóban erre 
használja Isten. Mirjam megállta a próbát. Hősiesen sze-
rette nővéreit és püspökét, soha nem vádaskodott elle-
nük. 
De a nővérek most már mindenáron szabadulni akartak 
tőle. Amikor a megszállottság állapotában még a klauzú-
rát is megsértette, ami a Kármelen főbenjáró bűn, írtak 
Pauba. Az ottani zárda kész volt visszafogadni Mirjamot, 
ők mindvégig hittek kegyelmeinek valódiságában. 1872. 
november 5-én Mirjam visszaérkezett a paui zárdába, 
ahol szeretet és megértés fogadta. Innen kelt útra 1875. 
augusztus 26-án egy újabb alapításra, a bethehemire. A 
Kékruhás Hölgy prófétai szavai szerint a betlehemi zár-
dából kellett hazamennie Istenhez.    

A betlehemi zárda alapítása idején Mirjam tekintélye már 
elismert volt, az alapítás is az általa kapott misztikus su-
gallatra történt. Az írástudatlan laikus nővér még az új 
zárda hozzávetőleges rajzait is elkészítette, az építészek 
ezek alapján csinálták a pontos terveket. Gyakorlatilag 
ő volt a művezető is, mert csak ő tudott az arab mun-
kásokkal beszélni. Az új zárda 1876 novemberében vált 
beköltözhetővé. 

Mirjam így hazatért szülőföldjére, és tudta, hogy nemso-
kára a mennybe is hazatér. Győzelme a sátán fölött most 
már fényesen ragyogott. 1877-ben, már nagyon gyönge 
egészségi állapotban, lement mosni a mosókonyhába, és 
elragadtatásban dolgozott. „Semmit a te kedvedért” – 
mondta hirtelen valakinek. – „Ez a munka Jézusért van.”  
Aztán a nővérekhez fordult: „Azt mondja a nyomorult: 
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‚Ha így dolgozol, belehalsz’. No hát, ne-
sze neked!” És még erősebben dörgölte 
a ruhát. 
Az angyalokat gyerekeknek nevezte, 
nyilván így jelentek meg látomásában. 
Egyszer súlyos ládák voltak elhelyezve 
egy teremben, amelyeket csak két nő-
vér bírt megemelni. Amikor a nővérek 
bementek, hogy rendbe rakják a ládá-
kat, azok már a helyükön voltak, Mir-
jam pedig a termet söpörte, elragad-
tatásban. „Ki tette helyre a ládákat?” 
– kérdezgették az ámuló nővérek. 
„Egyik gyerek megfogta az egyik végét 
– mutatott Mirjam egy nagy ládára – , 
egy másik a másik végét, én pedig kö-
zépen segítettem egy keveset.” Aztán 
hozzátette: „Amikor önök jöttek, ők 
elmentek.” Az evangélium jut eszünk-
be: „Az angyalok szolgáltak neki” (Mk 
1,13).
Itt már mindenki tisztelte és szerette. 
Az arab munkások „anyjuknak” nevez-
ték Mirjamot, pedig muszlimok és ort-
hodoxok voltak. De még az állatvilág is 
megérezte a belőle sugárzó misztikus 

erőt. A méhkasoknál járva mindig el-
magyarázta a méheknek, hogy Istent 
kell a maguk módján szolgálniuk és di-
csőíteniük. Mikor aztán azt látta, hogy 
az egyik kasból kirajzani készülnek a 
méhek, egyszerűen megparancsolta 
nekik, hogy ha kirepülnek, szálljanak 
le a földre, és várjanak rá. Másnap Mir-
jam a nővérekkel odaérkezve ott talál-
ta őket a gyepen, de amikor megjött, 
fölszálltak egy fára és szét akartak 
széledni. Mirjam erre elmondatta a nő-
vérekkel a Veni Creator Spiritus him-
nuszt, majd így szólt a méhekhez: „Jé-
zus nevében menjetek be a kasba.” Az 
üres kast készen tartották, és a méhek 
engedelmesen betódultak. 
Ízelítő a paradicsomkertből, ahol az 
ember még nem lázadt föl Isten ellen, 
és a természet sem az ember ellen...
A betlehemi Kármel vad kutyája Mir-
jamhoz mindig barátságos volt, s Isten 
kis jegyese gyakran magyarázta a ha-
rapós állatnak, hogy mekkora hálával 
tartozik Teremtőjének. Mirjam ezt tel-
jes komolysággal, minden megjátszás 

nélkül tette, mint egy valódi gyermek.  
Amikor pedig, már Mirjam halála után, 
a zárda alapítója (t.i. aki a költségeket 
viselte),  Matilde D’Artigaux ellátogatott 
Betlehembe, a mérges eb ugyanúgy vi-
selte magát vele szemben, mint koráb-
ban Mirjammal szemben: rajongva kö-
szöntötte, pedig soha nem találkozott 
még vele. A nővéreknek ekkor eszébe 
jutott, hogy Mirjam ezt még életében 
előre megparancsolta a kutyának...  
Isten még egy utolsó csiszolást vég-
zett ezen a gyémántragyogású lelken. 
1878. augusztus 22-én Mirjam elesett, 
lezuhant a lépcsőről  és csúnyán apróra 
törte bal karcsontjait. Iszonyú kínokon 
ment keresztül, a végső tisztítótűzön. 
A kar elüszkösödött, és a harminckét 
éves nővér szíve fölmondta a szolgála-
tot. 1878. augusztus 26-án, reggel öt 
óra tíz perckor ment haza Istenhez, a 
paradicsomkert polgáraként, haláltusa 
nélkül, boldogságot sugárzó arcán sze-
relmes mosollyal.

 Mirjam tanít Mirjam tanít
Az analfabéta arab lány, akit Pauban 
csak úgy hívtak: „a kicsi”, s akit most 
Betlehemi Boldog Mirjamnak neve-
zünk, elragadtatásban gyakran tanítot-
ta nővéreit. A paui perjelnőnek például 
ezt mondta, a Boldogságos Szűz üze-
netét közvetítve:
„Pásztor, a Szent Szűz azt üzeni önnek, 
hogy az összes bárányokat egyenlő-
képpen szeresse. Ha őket szereti, Jé-
zust szereti. Vigyázzon, egyet se mel-
lőzzön közülük, hiszen ők mindnyájan 
Jézus bárányai. Azt is mondja önnek 
a Szent Szűz, hogy legyen nagyon ki-
csiny, s hogy szeresse a bárányokat 
jobban, mint önmagát.”
Jézus képes kifejezései – pásztor, bá-
rány – milyen magától értődően keltek 
életre Mirjam ajkán! Mint a boldoggáa-
vatási szentmise homiliájában II. Já-
nos Pál mondotta, „a lélek nagyfokú 
áttetszőségével, élénk természetes 
intelligenciával és a szemita népekre 
jellemző költői képzelettel felruházva, 
a kicsi Mária, akinek nem volt módja 
komolyabb tanulmányokra, kiváló eré-

nyei révén mégis képes volt betelni az-
zal a ‚megismeréssel’, amely a legfőbb 
érték, s amelynek átadásáért Krisztus 
meghalt a kereszten: a Szenthárom-
ság misztériumának megismerésével, 
ami annak a keleti keresztény lelkiség-
nek perspektívája, amelyben a kis arab 
lány eredetileg nevelkedett”. 
Emeljük ki a szemita alkat sajátságait. 
A kegyelem tiszteletben tartja a ter-
mészet adottságait, mindkettő Isten-
től való. Mirjam arab módon volt szent, 
arab szertelenséggel; misztikájában, 
sőt vértanúi bátorságában is érezhető 
a heves arab vér. A boldoggáavatás-
kor a pápa kifejezte reményét, hogy 
Boldog Mária közbenjár hazájának, a 
Szentföldnek békességéért, s erre ma 
nagyobb szükség van, mint valaha. 
Szükségünk van arra, hogy lássuk: az 
arab hevesség nemcsak olyan démoni 
szertelenségekben tud megnyilvánulni, 
mint amikor a palesztinai arab fegy-
veresek géppisztolyt adnak fanatizált 
gyerekek kezébe, hanem az alázatos 
szeretet olyan angyali szertelenségei-

ben is, amilyeneket Mirjam életében 
látunk. Mirjam ma (2001. január) a re-
ménység üzenete a Közel-Keletnek. 
Megtanulhatjuk Mirjam lelkiségéből, 
hogy a Gonoszt nem valamiféle raffi nált 
technikával kell legyőznünk, hanem Is-
tennek adottsággal, feltétlen hittel, 
testvéri szeretettel és mindenekelőtt 
alázattal. „A csirkét megkopasztották”, 
mondta Mirjam mangalore-i megaláz-
tatásáról, de minden lázadás vagy ke-
serűség távol állt tőle. A „kopasztás” 
nélkül nem tudott volna az a nagyha-
talmú „kis semmi” lenni, aki körül pa-
radicsom virágzik ki a földön. 
Ugyanakkor azt a sokat hangoztatott 
tételünket is igazolva láthatjuk Mirjam 
életében, hogy a démoni befolyás és 
a bűn nem jár szükségképpen együtt. 
Mirjam nem is ritkán állott megszál-
lás alatt, de teljesen saját hibáján kí-
vül. Isten fölhasználta ezt a mélyen 
átadott lelket annak szemléltetésére, 
hogy mennyire valóság a démonok 
világa, sőt a sötétség hatalmai kény-
telenek voltak információkat adni ma-
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 Kábítószer és démon Kábítószer és démon

 A  A 
””

kis semmi” dicsõségekis semmi” dicsõsége
1919-ben a Jeruzsálemi Patriarchátus 
foglalkozni kezdett a szentség hírében 
meghalt kármelita nővér, a Keresztre-
feszített Jézusról Nevezett Mária, szü-
letett Miriam Baouardy életével. Meg-
állapításai alapján a római Apostoli 
Szentszék 1927-től 1929-ig lefolytatta 
a Mária nővér hősies erényeire vonat-
kozó vizsgálatot. Boldoggá avatását 
már a harmincas években közelre vár-
ták. Ténylegesen azonban, nem tudni 
miért, csak II. János Pál pápa idejé-
ben folytatódott az ügy, aki 1981-ben 
adta ki a kis arab nővér hősies eré-
nyeiről szóló dekrétumot. 1983. július 
9-én megjelent újabb pápai dekrétum 
kellő vizsgálat után csodásnak minősí-
tette egy galileai kislány, Khazneh Jub-
ran Abboud gyógyulását, amely Mária 
nővér közbenjárására történt. Még a 
rendkívüli szentév folyamán, 1983. no-
vember 13-án, II. János Pál pápa bol-

doggá avatta Mirjamot a római Szent 
Péter bazilikában. A boldoggáavatást 
bejelentő apostoli levelében hangsú-
lyozza, hogy ez a kis nővér az első, 
akit a melkita görögkatolikus rítusból 
boldoggá avatnak; ugyancsak első bol-
doggá avatott az arab népből (azóta 
van más is); és a kármelita rendből 
is az első olyan boldog, aki „a Kármel 
földjéről”, azaz Izrael területéről szár-
mazik. Boldog Mirjam ünneplésének 
napját a Szentatya mennyei születés-
napjára, augusztus 26-ra tette. 
A boldoggáavatás még nem tévedhe-
tetlen, de mint kötelező erejű pápai 
döntés igen nagy súlyú, és gyakorlati 
bizonyossággal eloszlat minden kételyt 
Mirjam misztikus kegyelmei körül. (Ez 
egyébként már jóval korábban megtör-
tént, a mangalore-i Kármel is belátta 
tévedését, amellyel hamisnak nyilvání-
totta Mirjam misztikáját.) A boldoggá 

avató pápai irat külön megemlíti Mir-
jam vértanúságát és a IX. Piusz pápá-
val való misztikus egységét. Említést 
tesz az emberek által való elvetéséről 
és az ördögi befolyás elszenvedéséről 
is.  Hangsúlyozza továbbá, hogy az 
életszentség nem látomásokban és ki-
nyilatkoztatásokban, nem ékesszólás-
ban, nem is vezeklési gyakorlatokban, 
hanem az alázatban áll. Nagyon kiemeli 
Mirjam testvéri szeretetét, amellyel el-
vetett minden gondot saját személyé-
vel kapcsolatban, „kis semminek” dek-
larálta önmagát, viszont mindhalálig 
teljes bevetéssel készen állt testvérei 
szolgálatára.
Mirjam nem azért lett szent, mert rend-
kívüli kegyelmekben részesült, hanem 
mert teljesen átadta magát Istennek, 
aki maga a szentség. 

Ülök a metrón, a Kossuth tér és a 
Batthyány tér között. Velem majdnem 
szemközt fi atal lány ül, szeme lehuny-
va. Arca kedves, majdnem babaarc, 
ruházata tisztességes. Nem gondo-
lom ittasnak, de alszik. Furcsán alszik, 
táskája mellette hever a padon, bárki 
elemelhetné. Félredől, kis híján rá a 
mellette ülő hölgyre. Hirtelen egy szó 
hasít belém: kábítószer! A lány ébre-
dezik, kezével a levegőbe kap, egyik 
ujját felmutatja, nyilván valami álom-
kép késztetését követve. Aztán kinyílik 
a szeme, és megpillantom a benne ülő 
félelmetes sötétséget, a démoni jelen-
lét egyik kézzelfogható jelét. 
Kábítószer.
A szlovén Matjaz Puc, akinek történe-
tét valamikor a jugoszláviai magyar 
Kincses Kalendáriumban olvastam, 
előbb tudta, hogy léteznek démonok, 
mint hogy létezik Isten. Kábítószeres 
mámorában látta a körülötte kerin-

gő lényeket, akik öngyilkosságra szó-
lítgatták. Az mentette meg később, 
hogy jóga-gyakorlataiban a Miatyán-
kot kezdte mantrának használni. Isten 
azon keresztül meg tudta szólítani. 
A kereszt és a rugóskés egyik nagy je-
lenete, amikor a heroinista Maria kést 
illeszt a torkához, és öngyilkossággal 
fenyegetőzik. Drámai percek, eltere-
lő beszélgetés után sikerül a háziasz-
szonynak kiütnie kezéből a kést. Még 
drámaibb Maria megváltozása, miután 
átadja életét Jézusnak.
A kábítószerezés bűn. Két okból. Elő-
ször, mert lassú öngyilkosság. Senki-
nek nincs joga pusztán az élvezet ked-
véért tönkretenni saját szervezetét. 
Másodszor, mert mágia. Elváltozott 
tudatállapotot idéz elő, ami ismeretlen 
szellemi befolyások előtt nyitja meg az 
emberi lelket.
Ez utóbbit kell pontosabban megérte-
nünk. A keresztény misztikában a lélek 

Isten előtt nyílik meg fenntartás nélkül, 
és éppúgy kész elfogadni az ő kezéből 
a szenvedést, mint az örömet. Mint 
láttuk Boldog Mirjam történetében, az 
alázat és az engedelmesség kulcsfogal-
mak az Isten iránti megnyílásban. Ha a 
misztika eksztázist, elváltozott tudat-
állapotot jelent, ez nem az imádkozó 
manipulációjának eredménye, hanem 
Isten szuverén beavatkozása, amelyet 
az imádkozó nem tud szándékosan elő-
idézni. Avilai Szent Teréz nem szűnik 
meg hangsúlyozni, hogy minden mes-
terséges törekvés az értelem racionális 
működésének felfüggesztésére telje-
sen elhibázott, és súlyos veszélyekkel 
jár.
A mágikus úton – droghasználattal 
vagy anélkül – létrejövő elváltozott tu-
datállapot nem természetfölötti isteni 
beavatkozás eredménye, még akkor 
sem, ha hallucinogén eszközökkel val-
lási élményt idéz elő. Emberi beavatko-

gukról az ő nyelvével. Akik ennek lehe-
tőségét tagadják, állítva, hogy démoni 
megszállás csak bűnök következtében 
alakulhat ki, gyakran azzal érvelnek, 
hogy „másképp sose tudhatnánk, mi-

kor jön belénk a démon”.  De ez nem 
így van. A démon mindig csak azt teheti 
meg, amit Isten megenged neki, ezért 
semmmiféle okunk nincs a félelemre. 
Mirjamot az Úr, aki soha senkit nem en-

ged erején felül megkísérteni, kivételes 
kegyelmekkel készítette elő a kivételes 
megpróbáltatásra. 
Betlehemi Boldog Mirjam, taníts ben-
nünket és imádkozz értünk!
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zás művéről van szó, amely nem emeli 
az embert önmaga fölé. Azok a szellemi 
befolyások, amelyek előtt a tudat ilyen-
kor megnyílik, „evilágból” származnak, 
e világ fejedelme pedig a sátán. Ameny-
nyiben, feladva a hittől megvilágosított 
értelem kontrollját, kaput nyitunk az 
ismeretlennek, magunk vagyunk az 
okai, ha nem a világosság angyalai lá-
togatnak meg. Kinyújtjuk kezünket a 
rejtett tudás gyümölcse felé, és rabul 
ejt bennünket a Kígyó.
Fontos megérteni, hogy nem a démo-
nizmus szándéka eredményezi a démo-
ni befolyást, hanem a tudat megnyitása 
az ellenőrizetlen erők előtt. Az imád-

ságban a lélek a Szentlélek kontrollja 
alatt áll, ezért még elváltozott tudat-
állapotban sem fenyegeti veszedelem, 
hiszen Isten viszi oda. Egészen más a 
helyzet, ha az ember sajátmaga ma-
nipulálja tudatállapotát. Ez a kontroll 
feladásával egyértelmű, a sötét erők 
pedig lesben állnak, hogy átvegyék az 
uralmat a magát elengedő emberi szel-
lem fölött.
Nem a kábítószer mint vegyi anyag 
hordozza a démont. Szellem fér hozzá 
a szellemhez. De a kábítószerhasználat 
a démon eszköze arra, hogy bevegye 
szellemünk várát. 
Efraim testvér, a Nyolc Boldogság Kö-

zösség alapítója, Kései esők c. könyvé-
ben beszél arról, hogy egy alkalommal 
sokáig hiába imádkoztak egy kábító-
szeres fi úért, akit kegyetlenül gyötör-
tek a démonok. Az étkezés előtti közös 
ima alkalmával azonban, amikor a kö-
zösség nyelveken énekelt, a fi ú meg-
szabadult a démoni befolyástól. Ahogy 
a kábítószer a pokolnak nyitott ajtót, a 
nyelvima a mennynek. A nyelvek ado-
mánya a beszéd tudatkontrolljának 
feladása a Szentlélek javára. Éppen 
ellenkező hatást vált ki, mint amikor 
ismeretlen erők javára adjuk fel az ér-
telem kontrollját.

 ” ”
Tégy bele egy kanálka hasist”Tégy bele egy kanálka hasist”

Jókai „Egy az Isten” c. regényének 
hőse, Adorján Manassé, 1959-ben Sol-
ferinónál fogságba esik. Bresciába szál-
lítják és kinevezik az alakuló Magyar Lé-
gió őrnagyának. Amikor egyenruháját, 
kardját felöltve a főparancsnok szállá-
sára megy,  a következőket olvassuk:

A históriai nevű nagy embert1 egye-
dül találta a szállásán. Katonai 
egyenruhája le volt vetve, egy köny-
nyű nyári kabátban hevert a pamla-
gon. Arcán sajátszerű mosoly és sze-
meiben olyan ragyogás, ami félelmet 
gerjeszt a ránézőben.
Kezében egy levelet tartott, s úgy 
tetszett, mintha azt olvasná. De oly 
mozdulatlan volt maga az alak, s ar-
cán a mosoly, és szemeiben a rej-
télyes tűz, mintha valaki ragyogón 
felnyílt szemekkel aludnék. 
Előtte egy alacsony asztalkán volt a 
kávésedény, több csészével, és egy 
sajátszerű alakzatú kínai ibrik, ami-
nőben a keleti ‘hasist’ szokták tartani. 

1. Jókai által említett históriai nevű nagy ember Klapka György, Komárom védője. 1859. május 5-én alakult meg az emigráns Magyar Nemze-
ti Igazgatóság, amely három tagból állt: Kossuth, Teleki László, Klapka. Ennek szervezésében született meg a magyar légió, amely azonban 
a hirtelen bekövetkezett villafrancai békekötés következtében föloszlott, mielőtt bevetésre került volna. Történelem szakos barátom adatai 
szerint ennek az első légiónak parancsnoka Klapka volt. Kossuth és Teleki nem volt katona, Klapka viszont legendás hírű honvédtábornok, 
ezért csak ő lehetett a katonai főparancsnok. A „rengő szakáll” említése is nyilvánvalóvá teszi, hogy Jókai őrá gondol (Kossuth szakálla a 
korabeli képeken rövidebb, Teleki nem viselt szakállt). Türr István később jutott szerephez. Jókai tapintatból elhallgatja a „nagy ember” 
nevét. „A mi lengyelünk” című regényét 1901-ben írta, amikor Klapka már kilenc éve halott volt. Klapka az 1853-1854 években Törökor-
szágban tartózkodott, hogy megpróbáljon résztvenni a török-orosz háborúban, ami végülis nem sikerült. Itt könnyen megismerkedhetett a 
hasissal. Emlékirataiban a következőket olvassuk: „A hasis, herba cannabis indicć, narkotikus élvezeti szer, mely ritkán és mértékkel véve 
derült, kellemes és fellengző mámorba ejt, feltüzeli a képzelőerőt, étvágyat gerjeszt és hevesb érzékei vágyakat kelt; gyakran és nagyobb 
mennyiségben élvezve azonban biztosan eszét veszi a vele élőnek” (Klapka György: Emlékeimből. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1986. 402-403. o.) Ennek alapján igen könnyű feltételezni, hogy Klapka kipróbálta a hasist. Szívesen veszem az olvasó hozzászólását, ha 
nálam tájékozottabb Klapka életrajzában –ami nem nehéz, én nem vagyok történész.

Manassé jó ideig várt, utoljára ő szó-
lalt meg:
– Tábornok úr!
Erre a hírhedett ember felé fordítá 
szép, daliás férfi arcát, azzal a hosz-
szú, rengő szakállal, mely mellét el-
takarta, s tovább mosolygott.
– Eljöttem s parancsodra állok.
A nagy férfi  megmozdította az egyik 
kezét, mely a földre csüngött, s 
megint visszaejté. Nehéz volt az a 
kéz; vagy nem érdemelte meg a fá-
radságot, amire megmozdítá?
– Mit parancsolsz velem? – szólt Ma-
nassé.
Erre kapott választ.
– Ülj le és tölts magadnak kávét... 
Aztán tégy bele egy kanálka hasist... 
Attól majd három napig aludni fogsz, 
s álmodol csodadolgokat.
Ő már benne volt ez álmokban. 
S azzal mégiscsak fölemelte lecsüngő 
kezét arra a szándékolt mozdulatra, 
s a másik kezében tartott levelet át-

nyujtá Manassénak. Aztán a pusztán 
maradt tenyeréből olvasta tovább 
azokat a csodadolgokat, amik ad-
dig abból a levélből tünedeztek eléje 
hosszú díszmenetben, s amiktől az 
ember úgy mosolyog, és szemei úgy 
ragyognak... hogy azt félelem látni.

A levélből aztán kiderül, hogy Villaf-
rancánál nagyhirtelen megkötötték 
a békét, és a Magyar Légiót dolgavé-
gezetlenül föloszlatják. III. Napóleon 
cserbenhagyta a magyar ügyet. E kiáb-
rándító hír elől menekült a tábornok a 
hasis-mámor „mesterséges mennyor-
szágába”. Hogy történelmileg így volt-e 
való ban, nem tudom. Annyi biztos: Jó-
kai kicsit keveri a hasist az ópiummal. 
A valóságban Kínában a hasist sose 
használták kábítószernek, legföljebb 
orvosságnak. De hogy szerte a világon 
sokan választották és választ ják ma is 
a valóságtól való menekülésnek ezt a 
módját, az nem kétséges.


