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2. Gorove László és Kriszta tanítása
Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk 
fordulni és egymástól bocsánatot kérve, kiengesztelődve és  
akkor valami csodálatos megújulási folyamat kezdődött el.

Az Országos Tanács ülése
Új NSZB-t választott az Országos Tanács, akikkel együtt kí-
vánjuk víziónkat megvalósítani.

6.
8.
9.

Az ENC konferenciáról
A témája egybevágott az idei Országos Ta-
lálkozónk tanításával: konfl iktusok, azok 
kezelése és a kiengesztelődés. 

Hírek Tardif atyáról
Elkezdődött Emiliano Tardif atya boldoggá 
avatásának eljárása.

• Gorove László és Kriszta tanítása a megbocsátásról
• Tini program az Országos Találkozón
• Papjaink: Csernáth Zoltán
• Beszámoló az Országos Tanács novemberi üléséről
• Bemutatkoznak az új NSZB tagok: Hugyecz János atya
• Bemutatkoznak az OT tagjai: Artim Krisztina
• Beszámoló az ENC konferenciáról
• Beszámoló az ENC közösségképzésről
• Hírek Tardif atyáról
• Közösségbemutatás: Nehemiás közösség
• Programok
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TanításTanítás
Megbocsátás
Dr. Gorove László és Kriszta tanítása 
a XIX. Országos Katolikus Karizmati-
kus Találkozón hangzott el. Az aláb-
biakban a két előadás szerkesztett 
változatát adjuk közre.

Laci: Amit szeretnétek, hogy tegyenek 
veletek az emberek, ti is azt tegyé-
tek másoknak. Ez a krisztusi mondat 
a mottója ennek a mai találkozónak. 
Annak, hogy miért a megbocsátásnak, 
a bocsánatkérésnek és a kiengesztelő-
désnek a témáját választottuk, két oka 
van. Az egyik, hogy mióta diakonussá 
szenteltek, 1993 óta folyamatosan fog-
lalkozunk jegyespároknak házasságra 
való felkészítésével, s ennek folyomá-
nyaként házasságok gondozásával, 
családon és párkapcsolaton belüli konf-
liktusok megoldásával. Azt látjuk, hogy 
nagyon-nagyon sok sebet hordozunk 
magunkban a gyermekkorunktól kezd-
ve, melyeket a családból vagy máshon-
nan hoztunk. Ezek gyökerében az van, 
hogy nem tudtunk megbocsátani vagy 
bocsánatot kérni és kiengesztelődni. 
És ugyanezt látjuk közösségeinkben. 
Hét évig a szolgálóbizottság tagjaként, 
illetőleg vezetőjeként személyesen ta-
pasztaltam, hogy mennyire gyengíti 
a katolikus karizmatikus megújulást 
Magyarországon a közösségeken belü-
li és a közösségek közötti gyűlölködés, 
harag, megbocsátatlanság. Így van ez 
külföldön is, nemzetek között és nem-
zeteken belül is. A másik éspedig a fő 
ok mégis az, hogy mi ketten Krisztá-
val egy test vagyunk, házas személyek 
vagyunk, s ahogy a vasárnapi prédiká-
cióra való felkészülés során, úgy most 
is megkérdeztem tőle, hogy szerinte 
miről beszéljünk és a megbocsátást ja-
vasolta. Ez a legfontosabb indok, nem 
azért, mert neki mindig igaza van, ha-
nem azért, mert 30 év házasság alatt 
rájöttem arra, hogy mindig a Lélek szól 
rajta keresztül.
 Azt is el kell mondanom még itt a 
bevezetőben, hogy mindig borzasztóan 
izgulok, amikor beszélnem kell, és ez 
abban is megnyilvánul, hogy erről ál-
modom. Ma éjszaka is volt egy álmom: 
Itt álltunk előttetek, és beszéltünk a 
megbocsátásról, amikor felülről egy 
csodálatos nagy kristálygömb kez-
dett leereszkedni a csarnokra, majd 

Szentlélekké formálódott és szétfolyt 
a csarnokban ülők és állók között. Mi 
pedig egymás felé kezdtünk fordulni és 
egymástól bocsánatot kérve, egymást 
megölelve, kiengesztelődve kezdődött 
el valami csodálatos megújulási folya-
mat a jelenlévők között. És itt föléb-
redtem. Két nagyon fontos üzenete van 
számomra, számunkra ennek az álom-
nak: az egyik, hogy a megbocsátás Is-
tentől jön. Vagyis nem vagyunk képe-
sek a Lélek ereje nélkül megbocsátani, 
és akkor, amikor megbocsátunk, akkor 
valami olyasmit teszünk, ami a Terem-
tőtől és a Lélektől jön. Nagyon hason-
lítunk a megbocsátásban, az irgalom-
ban a mi Teremtőnkre. Megbocsátás az 
állatvilágban nincs, a megbocsájtásban 
az Isten-képmásiságunk jelenik meg. 
A másik fontos üzenet, hogy nagyon 

nem. Ha nincs bűn, akkor bocsánatot 
sem kell kérni. Ez tükröződik abban, 
hogy a gyónások száma az elmúlt év-
tizedekben, legalábbis Európában, je-
lentős mértékben csökkent. A másik ok 
az az, hogy keresztények vagyunk. Azt 
halljuk piciny gyermekkorunktól fogva, 
hogy aki keresztény, aki jó katolikus, 
az nem haragszik, az azonnal megbo-
csát, az irgalmas, mindent elenged és 
nem hordoz haragot a szívében. Ennek 
következtében, amikor elkezd bennünk 
felszínre törni valamilyen harag vagy 
sebzettség, akkor kigyullad egy piros 
lámpa: “Állj! Te nem haragudhatsz!”. És 
abban a pillanatban azt mondjuk: “Nem 
haragszom.” És évtizedekig hordozzuk 
tovább a sebzettségünket ahelyett, 
hogy annak az illetőnek – aki esetleg 
azt sem tudja, hogy megbántott min-
ket - megmondanánk: “Ne haragudj, ez 
nekem nagyon rosszul esett.”
Kriszta: Édesanyám nagyon vallásos. 
Ez problémát jelent közöttünk, mert 
nem tudunk a megbocsátásról beszél-
ni. Édeasanyám mindig azt mondja, 
hogy ő bizony nem haragszik. Hiába 
bizonyítom neki, hogy, de igen, hiszen 
több jel is erre utal, de nem tudunk 
előbbre jutni. 
 Amikor Anna lányunk született, 
édesanyám nagyon boldog volt, hogy 
unokája született, de anyósom is, mind 
a két helyen első unoka volt. Mint fi a-
tal házasok nem akartuk, hogy se-
gítsenek. Anyósom  nem nyugodott 
ebbe, és ezt-azt megcsinált. Édes-
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Amikor megbocsátunk, 
akkor olyasmit teszünk, 

ami a Teremtőtől 
és a Lélektől jön.

szükségünk van a megbocsájtásra, ki-
engesztelődésre az életünkben, a csa-
ládjainkban és a közösségeinkben.
 Miért nehéz a megbocsátás? Ennek 
két oka van. Az egyik ok az, hogy a vi-
lágban élünk. A világ azt sugallja, hogy 
nincs bűn. Minden, amit csinálunk jó, 
ha nekünk jó. Nem érdekes az, hogy 
a másiknak ez jó vagy nem jó, hogy 
a másikat ezzel megbántjuk-e vagy 
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anyám azonban komolyan vette, amit 
kértünk és nem csinált semmit. Ami-
kor aztán megtudta, hogy az anyósom 
ezt-azt megcsinált, ez annyira bosz-
szantotta, olyan mérges let, hogy egy 
éjszaka alatt megkötött egy pulóvert. 
De minderről a múlt évben szereztünk 
csak tudomást, első unokánk születé-
sekor. Ettől látszólag nem volt köztem 
és édesanyám között rossz kapcsolat, 
de a tüske ott van: van valami, ami 
jobb lehetne. 
Laci: Erről szól az, hogy igenis ki kell 
mondani, hogyha bánt valami, szembe 
kell nézni azzal, hogy haragszunk, kü-
lönben nem tudunk megbocsátani. Na-
gyon sokszor jön ez elő gyerek és szü-
lő között. Abban a pillanatban ugyanis, 
amikor azt gondolnánk, hogy valami, 
amit az édesanyánk vagy az édesapánk 
csinál, az nem jól, hogy ezt meg kel-
lene mondanunk neki, akkor megint 
fölgyullad egy piros lámpa: “Apádat és 
anyádat tiszteld”. Az, hogy a másikat 
tiszteljük, nem jelenti azt, hogy nem 
vagyunk hozzá őszinték. Ha bánt va-
lami, akkor azt el kell mondanunk. Ezt 
30 év házasság alatt sokszor nagyon 
keservesen tapasztaltuk meg: igen, le-
het, hogy a másik nem akart megbán-
tani, de ha engem valami bánt, akkor a 
tisztázás egyetlen módja az, hogy ezt 
szóba hozom és elmondom.
 Idén nyáron meglepetéseként elvit-
tem Krisztát Athénba nyaralni. Nagyon 
örült ennek, a probléma csak az volt, 
hogy nagyon-nagyon meleg volt, és ő 
ezt napjában többször is megjegyezte, 
mondván, hogy itt milyen meleg van és 
ez milyen borzasztó. Amikor a harma-
dik nap is elhangzott ez a megjegyzés, 
akkor a ráförmedtem: “Hát tudod, azért 
ez nagyon rosszul esik nekem, hogy 
én megszerveztem ezt az utat neked, 
és te meg csak nyafogsz állandóan.” 
Kriszta meg megdöbbent, mert nem is 
gondolta, hogy én ezt bántásnak ve-
szem, hiszen csak egyszerűen melege 
volt, semmi más probléma nem volt. 
Egy párszor nekirugaszkodtunk, amíg 
sikerült kiengesztelődnünk. Egy ilyen 
kis félreértés vagy nehézség ezelőtt 
30 évvel napokra tönkretette volna a 
kapcsolatunkat, most negyed óra alatt 
megoldódott.
 Természetesen a megbocsátás 
és az irgalom igazi képe az Istenben 
van. Van erről egy csodálatos törté-
net a Bibliában, a Tékozló fi ú (Lk. 15.) 
Jézus ebben a példabeszéden akarja 
megvilágítani, hogy mi a bűnnek és a 
megbocsátásnak az útja és, hogy mi-

lyen irgalmas a mi Atyánk. Azt mondja 
a történet, hogy a fi ú odaáll az apja elé 
s azt mondja neki: “Apám, add ki az 
örökségemet". Az örökség az ószövet-
ségben, mint ahogy ez általában a mi 
kultúrkörünkben is van, akkor vándo-
rol az ember zsebébe, ha az örökhagyó 
meghal. Tehát amikor a fi ú az örökségét 
kéri, akkor azt mondja, hogy “Apám, te 
számomra nem élsz, meghaltál.” Ezzel 
a fi ú igen nagy és mély sebet ejt az 
apja szívén. Nem azzal, hogy elviszi a 
pénzt, nem azzal, hogy ő most akarja 
megkapni a jussát, hanem elsősorban 
azzal a mondattal, amivel azt sugallja: 
“Apám, te a számomra meghaltál”. Azt 
nem tudjuk, hogy erre az apa hogyan 
reagált. De érdemes nekünk, szülőknek 
és nagyszülőknek, elgondolkodnunk 
azon, hogy mi hogyan reagálnánk. Ab-
ból, amit olvasunk a példabeszédben, 
az derül ki, hogy az apa talán szomo-
rúan, lehajtott fejjel, de teljesítette a 
fi ú kérését. Az bizonyos, hogy nem 
vágta a fejéhez, hogy “Mit képzelsz te, 
fi am?”, nem szídta le, de valószínűleg 
éreztette vele megbántottságát. Et-
től a pillanattól kezdve végig szomor-
kodott az apa. Vajon mi, mint szülő, 
hasonló helyzetben tudnánk-e  azt 
mondani a fi unkank: „Fiam én nagyon 
szeretlek téged. Fáj a kérésed, de telje-
sítem. Egy dolgot azonban tudnod kell: 
szeretlek és bármikor visszajöhetsz, 
várlak.” Az Isten ennyire szeret ben-
nünket. Nagyon fontos, hogy érezhető, 
látható, hallható legyen, hogy ez min-
ket bánt. Ne mondjuk azt, hogy nem 
bánt, hogy nem haragszunk, ha pedig 
közben majd megesz a méreg. Itt érde-
mes szemügyre vennünk a gyómáshoz 
való hozzáállásunkat. Jézus egész éle-
te egy gyónás volt. A gyónás ugyanis 
egy hozzáállás egy kapcsolathoz, jelen 
esetben az Istennel való kapcsolatboz, 
amelyben nem teszünk mást, csak azt 
mondjuk: “Uram, Istenem Te látod az 
én szívemet (érzelem-központ), Te be-
lelátsz az én vesémbe (szándék-köz-
pont), és látod a gondolataimat. Ezért, 
Uram, őszinte vagyok hozzád és el-
mondok neked mindent, mert tudom, 
hogy te megbocsátasz.” Jézus egész 
életét ez az Atya felé való őszinte nyi-
tottság jellemezte: egyfajta gyónási 
hozzáállásban élte le az életét. Nem 
arról szól tehát a gyónás, hogy meg-
próbálunk összeszedni néhány dolgot 
és legalább évente kétszer mondunk 
valamit a gyóntatószékben. Az a lé-
nyeg, hogy nyitott-e a szívünk az Isten 
felé. Ebből a szempontból Jézus egész 

élete egy gyónás volt, mert minden lát-
ható, nyitott és tiszta volt az Atya felé. 
Házasságban, közösségben arra kell 
törekednünk, hogy minél inkább őszin-
te és nyitott legyen a szívünk a másik, 
mások  felé.
 A történet azzal folytatódik, hogy 
a fi ú elmegy. Jézus itt világosan, kéz-
zelfoghatóan, bizonyos szempontból a 
hallgatóság számára brutálisan mondja 
el, hogy mi is történt. A pénz, amiről 
a fi ú azt gondolta, hogy megoldja az 
ő életét, elfogy, otthagyják a barátai, 
és a disznók közé kerül. A disznó a zsi-
dók számára tisztátalan állat, ennél lej-
jebb tehát nem lehet kerülni. Nem elég, 
hogy disznók között él, de még a disz-
nók eledelét is megenné, ha hagynák. 
Mi történik ezen a mélyponton? Ez a fi ú 
azon kezd el gondolkozni, hogy mintha 
az apja azt mondta volna, hogy sze-
reti őt. Arra nem mer gondolni, hogy 
visszakerül a fi úi státuszba, de arra 
igen, hogy az apja legalább a béresei 
közé be fogja fogadni. Ez a keresztény 
realitás: az Isten szeret, de természe-
tesen annak, amit csináltam, annak 
vannak következményei. A keresztség 
eltörli a bűnt, de nem szűnteti meg az 
ősbűn következményeit, a szenvedést, 
a halált, a bűnre való hajlamunkat. A 
gyónás eltörli a bűnt, de nem szűnteti 
meg a bűn következményét. Ez jelenik 
meg itt is: tudjuk, hogy vétkeztünk, 
tudjuk, hogy szeret minket az atya és 
visszamehetünk hozzá a legmélyebb 
pontról is. Nézzük itt meg Illés példá-
ját: amikor Illés a Hóreben legyőzi az 
áldozati oltár tüzének meggyújtásával 
a 300 Baál-prófétát, és mind a 300-at 
lemészárolja a Kidron-patakba, akkor 
Jezebel királynő üzen neki: “lemészá-
roltad az én mind a 300 prófétámat, 
akik mind az én embereim voltak, hát 
most én is ezt fogom veled csinálni.” 
Erre Illés elkezd menekülni, fut, fut, 
aztán holt fáradtan összeesik, és el-
kezd imádkozni ezen a mélyponton: 
“Elegem van mindenből, vége, unom”, 
és azzal a mondattal fejezi be, hogy 
legjobb lenne meghalni. Ugyanazon a 
mélyponton van, mint a tékozló fi ú. A 
következő mondat a Szentírásbanpedig 
az, hogy Illés lefekszik és elalszik. Isten 
ott van velünk bármilyen mélyponton. 
Ha kimondjuk neki, hogy Uram, ele-
günk van, legjobb lenne meghalni, Ő 
meghallgat és gyógyító álmot ad: meg 
tudja szabadítani a lelkünket. Abban a 
pillanatban, amikor ez a fi ú elhatároz-
ta, hogy visszamegy, odaáll az apja elé 
és megmondja hogy legalább a béresei 
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közé fogadja őt be, akkor megnyugo-
dott, otthagyta a disznókat, otthagyta 
ezt a mélypontot és elindult vissza az 
apához. És akkor megint történik vala-
mi rendkívül fontos: ő pontosan meg-
fogalmazta azt, hogy mit akar monda-
ni, de elmondani már nem tudja, mert 
az apa, aki azóta ott ül és várja, hogy 
mikor jön, fölpattan, eléje siet és meg-
öleli. És miután ez a befogadó ölelés 
megtörténik, cask akkor kap levegőt 
a fi ú és tudja elmondani azt vétkezett 
az ég ellen és ellene. Mindazonáltal eh-
hez az igazi kiengesztelődéshez mind-
két fél szükséges. Szükséges, hogy az 
atya éreztesse a fi úval, hogy ez bántja, 
de szereti. Szükséges az is, hogy a fi ú 
rájöjjön arra, hogy az apját mélysége-
sen megbántotta. Szükséges azonban 
az is, hogy megtegye a lépéseket az 

Az Országos Találkozó alatt a sportcsarnok szomszédságában egy ping-
pong-teremben külön programokat szerveztünk a 12-17 éves fi atalok számá-
ra. Azokat vártuk, akiknek a felnőtt programok még vontatottak, a gyerek-
szolgálatot pedig már kinőtték. Számukra játékos, kreatív feladatok mellett 
már némi spirituális tartalommal is készültünk könnyen emészthető formában.

apja felé és kimondja azt, ami a szívét 
nyomja – akárcsak a gyónásban – az 
apa pedig megölelje, megcsókolja, és 
vissszahelyezze abba az eredeti álla-
potba, ahonnan elment. Sőt, azt, ami 
úgy tűnik, az otthon maradt fi únak nem 
is adatott meg, a mulatság, a gyűrű, a 
saru, a fényes ruha és a levágott hízlalt 
borjú, azt ő itt most megkapja. Minden 
egyes bocsánatkéréssel eggyel maga-
sabb szintre helyeződik Isten-kapcso-
latunk és minden emberi kapcsolatunk. 
A plakáton ott alul a kötél is ezt jelké-
pezi: ha két ember vagy ember és Ias-
ten között a kötelék, a kötél elszakad, 
a megbocsátáskor ezt a kötelet össze-
kötjük és a csomó miatt közelebb kerül 
egymáshoz a két ember, Isten és em-
ber. Igazán itt válik apa-fi ú kapcsolattá 
az, ami a történet kezdetén még nem 
volt az. Itt érdemes megint a gyónásra 
utalnunk. Van egy csodálatos jelképe 
a gyónásnak, a bűnbocsánat szentsé-
gének, a gyónási titok. Általában azt 
gondoljuk, ez azért van, hogy merjünk 
a gyóntatóval őszinték lenni, mert ő 
úgysem mondhatja el senkinek, amit 
tőlünk hall. A valóság az, hogy mikor a 
pap a fejünkre teszi a kezét és elmond-
ja a föloldozó imát azokért a bűnökért, 
amikért mi ott bocsánatot kértünk, 
akkor azok a bűnök megszűnnek, nin-
csenek. Ezért van az, hogy a gyónási 
titok nem csak a gyóntatót, hanem a 
gyónót is kötelezi: amikor kilépünk a 

gyóntatószékből, nincs miről beszélni, 
hiszen megszűnt a bűn, elvette az Úr. 
A következményei megmaradnak, de a 
bűn nincs többé. Nem hiszzem, hogy 
ez az apa valaha is fölemlegette volna 
a fi ának a történteket. Ő mindent oda-
adott ebben a megbocsátó gesztusban 
a fi ának. Rossz ia a történet címe: nem 
a tékozló fi úról, hanem a tékozló atyá-
ról szól igazából. Végül nézzük a má-
sik fi út: sokszor úgy gondoljuk, hogy a 
másik fi ú az, aki tökéletesnek gondol-
ja magát. Ilyen azonban nem létezik, 
ez fi kció. Nincs olyan, hogy valaki azt 
mondhatja, én a parancsaidat kezdet-
től fogva mind megtartottam. Mindany-
nyian vétkesek vagyunk, mindannyian 
hordozunk sebeket, és mindannyian 
rászorulunk a megbocsátásra és arra, 
hogy mi is megbocsássunk másoknak. 
Az Atya ugyanúgy viselkedik ezzel a 
másik fi úval: kimegy hozzá, elé szalad, 
fölajánlja neki a kiengesztelődést, de 
a fi ú nem akarja elfogadni.A történet 
kapcsán gonduljuk végig, hol szorulunk 
mi rá a megbocsátásra, hol kell nekünk 
bocsánatot kérnünk, és melyek azok a 
sebek, sérülések, haragok, gyűlölködé-
sek a szívünkben, amiket évtizedek óta 
hordozunk, és amelyekkel tönkretesz-
szük az Istennel, a családunkkal, a kö-
zösségöünkkel vagy bárki mással való 
kapcsolatunkat.

A tanítás második részét 
a következő számban közöljük

Nagy lelkesedéssel vetettük bele ma-
gunkat a szervezésbe. Magyarorszá-
gon először volt ilyen jellegű kísérő 
program, így szabadon kísérletezhet-
tünk. Színesítette a dolgokat, hogy 
öten öt különböző városból jöttünk, 
17-től 29 éves korig és a  várható lét-
számot megközelítőleg sem lehetett 
megbecsülni. Ezért mindenki, aki szol-
gált velünk, elfogadta, hogy akkor is 
lelkes marad, ha csak két tini jelenik 
meg. Ennek eredményeképpen voltak, 
akik több forgatókönyvvel is készültek 
kevés illetve sok résztvevő esetére.
A koncepció az volt, hogy a nagytalál-
kozó alapkérdése, a megbocsátás ke-
rül a középpontba, laza programokat 
állítunk össze a téma körül forogva, de 
érintünk lelki mélységeket is. A Szen-
lélekkel való találkozásra is lehetőséget 
akartunk adni. Mindez ennek a korosz-
tálynak csak úgy lehet fogyasztható, 
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Tini Találkozó
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Egy órája érkeztél egy hétvégi ifj ú-
sági lelkigyakorlatról és egy Szentlé-
lek-szeminárium indítására készü-
lődsz. Kedves Zoltán atya, mondj 
egy pár szót a gyökereidről!
Papi meghívásom több-
lépcsős volt. 20 éve édes-
anyám súlyosan meg-
betegedett, helyzete 
válságosra fordult. Egyre 
erőteljesebben kezdtem 
lázadni Isten ellen, miért 
akarja elvenni édesanyá-
mat. Az esték szörnyűek voltak otthon 
egyedül. Találtam egy régi poros pro-
testáns Bibliát és elkezdtem olvasni. 
Azt vettem észre, hogy megnyugtat, 
békességet ad az Ige hangos olvasása. 
Egy idő után egészen rászoktam, hogy 
esténként a szobámban hangosan ol-
vasom a Szentírást.
Azt vettem észre, hogy ennek hatására 
életem mindennapi kérdéseire megka-
pom a Szentírás szerinti választ. Ezzel 
együtt felvillant bennem a papság gon-
dolata.
Édesanyám meggyógyult, és én el-
hagytam a Szentírásolvasást és eltávo-
lodtam Istentől. Teltek az évek ismét 
szinte Isten nélkül. Édesanyám kitartó 
küzdelmei eredményeképp végül részt 
vettem egy Szentlélek-szemináriumon, 
melyet 1998 őszén Katona István atya 
tartott. A Szentlélek áradáskor én a Lk 
4,18-at kaptam próféciának: „Az Úr lel-
ke van rajtam…” Nem volt menekülés.

 Akkor mondhatjuk, hogy a Te hivatásod a Megúju-
láson keresztül érkezett. A mindennapi papi szolgá-
latodban hogyan jelenik meg  a Karizmatikus Meg-
újulás?
A karizmatikus lelkiség nagymértékben 
segít abban, hogy hogyan közeledjek 
Istenhez, hogyan szólítsam meg, ho-
gyan legyek folyamatos, személyes 
kapcsolatban Vele. A Szentlélek segít a 
Szentírás Igéinek értelmezésében, ko-
moly mélységek megélésében. Ezeket 
a mélységeket  nagyon meg kell kö-
szönni Istennek. Ezek olyanok, mint a 

kohó, melybe betolják a 
szennyeződéssel kevert 
ércet, és tiszta fém jön 
ki belőle.
 
Mindnyájunk életének célja, hogy 
szentté váljunk. Beszélj erről az 
útról!
Katona atya elmélkedé-
seiből az érintett meg 
leginkább, hogy a hitem 
élő legyen, és az élet-
szentség útján haladjak.

A német „heilig”= szent szónak a töve 
a „heil”= egészséges, teljes, ép. A 
szentség egy meghívás, mely minden-
kire vonatkozik.  Meghívás arra, hogy 
olyan teljes, ép ember lehessek, ami-
lyennek Isten megálmodott. Ahogyan 
visszaemlékezem, amikor Isten nagy 
hullámvölgyeket engedett meg az éle-
temben, azokból mindig nagy ajándék 
származott.
A szentté válás: minden helyzetben bíz-
ni Istenben, tudni hálát adni: az Ő vég-
telen szeretete mindig velem van. El-
hinni, hogy mindent az én érdekemben 
akar, vagy enged meg az életemben.
  
A szentté válás útján sok szenvedésen kell keresztül 
mennünk. A szenvedés hogyan illeszkedik bele Isten 
terveibe? 
A Teremtés könyve szerint kezdetben 
nem volt sem szenvedés, sem bűn, sem 
halál. Ezek mind Istentől való elfordu-
lásaink következtében léptek be a vi-
lágba (ősbűn). Isten szeretete azonban 
végtelen, mindent a javunkra szeretne 
fordítani. Ha a Bethesda fürdőnél fekvő 
beteg életében nem engedi meg Isten 
a szenvedést 38 éven át, találkozott-e 
volna Jézussal? A vérfolyásos asszonyt 
és még sok más evangéliumbeli em-
bert is a szenvedés vezetett el Jézus-
hoz. Papi szolgálatomban a legtöbbet a 
gyóntatásokból és a kórházi betegláto-
gatásokból merítettem. Az Evangélium 
egyik legcsodálatosabb üzenete, hogy 
Isten belé vetett bizalmunk által min-
dent a javunkra tud fordítani.

ha közben kiélhetik a kreativitásukat, 
a szereplésvágyukat és a mozgásigé-
nyüket. A főprogramba a mise kezde-
tekor kapcsolódtunk vissza. Úgy 45 fi a-
tal maradt velünk, főleg 14-15 évesek, 
de 9-től 20-ig mindenféle korosztály 
megjelent. Az alapvető tapasztalatunk 
mégis az volt, hogy 16 év felett már a 
nagy talákozó a jobb választás.
 Délelőtt sokat beszélgettünk kis-
csoportokban és párokban. A feszült-
ségoldó játékok után egy egyetemista 
drámacsoport (Szósz - a Magyar Evan-
géliumi Keresztény Diákszövetség Páz-
mányos diákköre) drámai jeleneteket 
adott elő Jézus életéből, így evangé-
liumi gyökerektől indulhattunk. Majd 
Kerekes Szabolcs lelkigondozó veze-
tett egy beszélgetést némi vetítéssel a 
megbocsátásról, elsősorban a konfl ik-
tuskezelésre koncentrálva. Ebéd után 
pedig - a tanulságokat elmélyítendő - 
tipikus tinikonfl iktusokat idéztünk fel, 
melyet önként jelentkezők eljátszhat-
tak tetszőleges "megoldással".
 A délutáni dicsőítés és közbenjá-
rás tette fel a koronát a napra, hiszen 
a résztvevők itt személyesen is talál-
kozhattak a Szentlélekkel. Tóth Ákos 
és csapata dicsőített, László Viktória 
és Kunszabó Anna mondták el tanú-
ságtételüket. Hihetetlen nagy segítség 
volt Sidó Éva és Nagy Zsolt, akik ráve-
zették a fi atalokat az Istenre szomjazó 
szív állapotára. A közbejárásnál pedig 
tömegesen siettek a segítségünkre 
olyan fi atalok, akik pár hete a Lelkes 
napok nyári karizmatikus ifjúsági tá-
borban töltekeztek be Szentlélekkel. 
Az ő támogatásukkal (tanúságtételük-
kel, imaszolgálatukkal) lett a közbenjá-
rás igazán kegyelmekben gazdag. Így 
szolgáltak nálunk fi atalok a fi atalokért, 
tanúsítva, hogy a Lélek bennük is to-
vább akarja adni magát. A Szentlélek 
sokakat drámai módon megérintett. A 
legtöbben életükben először tapasztal-
tak ilyet, és sokan erről beszéltek visz-
szaemlékezéseikben.
 Sokat tanultunk a szervezés során, 
például a jövőben még egy kicsit lej-
jebb szállítjuk a korhatárokat. Magunk 
sem számítottunk arra, hogy ekkora 
sikere lesz a programunknak. Isten 
áldását éreztük mi szervezők is, és a 
fi atalok is. Úgy látjuk, hogy érdemes 
jövőre is párhuzamos ifjusági progra-
mot szervezni.

A szervezők: Néma Dominika, Géczi Andrea, 
Szabó Rita, Honvéd Péter, Végh Zoltán
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Csernáth Zoltán atyaCsernáth Zoltán atya
Papjaink rovatunkban a „karizmatikus Megújulás közismert és szeretett atyái” 
után most a következő nemzedékhez fordulunk. Ebben a számban Csernáth 
Zoltán atyához látogattam el, aki a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás ) 
templom káplánja. 

PapjainkPapjaink



MEGÚJULÁS
6
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Az OT mind a két napján vissza is és elő-
re is tekintettünk. Így volt lehetőségünk 
a régiónkénti közös megosztásra, hall-
hattunk a leköszönő NSZB 4 éves mun-

Fájó seb az Egyház megosztottsága.  Van-e teendőnk? 
Jézusnak minden megosztottságunk, 
sértésünk, viszályunk fáj. Ő ezt mind 
elviseli értünk. A legfontosabb, hogy 
imádkozzunk (közösen is) az egység 
létrejöttéért.
Nagyon nagy alázattal kell a többi gyü-
lekezet felé fordulnunk, mert Isten töb-
bet bízott ránk (itt a szentségekre gon-
dolok, melyekre mindennél jobban kell 
vigyáznunk), így többet kérnek tőlünk 
számon.

A keresztény ember életében mit jelent a Megújulás? 
Legfontosabb a Szentlélek felfedezése. 
Jézus 30 csendes évet élt, mielőtt ta-
nítani kezdett. A Jordánban, mikor Ke-
resztelő Szent János megkeresztelte, 

leszállt rá a Szentlélek. Jézus embersé-
gét ott, akkor a Szentlélek tette alkal-
massá útja bejárására. Életutunk be-
járására, melyet az Atya megálmodott 
nekünk, a Szentlélek tesz alkalmassá. 
A Szentlélek szerepe nélkülözhetetlen 
az életszentség eléréséhez.

Ebben a mai újrapogányosodó, hitét vesztett világban 
mit tegyen a megkeresztelt ember?   
Ragyogjon!!! Minden megkeresztelt 
ember Krisztusba öltözik. Hogy hogyan 
ragyogjon? Nos, ebben segít sokat a 
Megújulás: hogy ráébredjek, hogy a 
Mindenható Isten ott van az én szemé-
lyes életemben, személyesen foglalko-
zik velem; hogy jó Vele kapcsolatban 
lenni. Tudjuk Őt megszólítani.

Örülök, hogy ezt mondtad. Aki veled találkozik, az 
megtapasztalhatja rajtad ezt a ragyogást. Terveid?
Egyre jobban vágyom rá, hogy meg-
engedjem Jézusnak, hogy egészen Ő 
építsen fel.
 
S végül kaphatunk tőled egy kis útravalót?
Vegyük komolyan az imát. „Aki áll, vi-
gyázzon, hogy el ne botoljék”. Vegyük 
komolyan a közösséget. Nélküle elsod-
ródunk, elveszünk „ezért meghajtom 
térdemet az Atya előtt; tőle származik 
minden közösség az égben és a földön” 
Ef 3,14. Vegyük komolyan a bűnnel való 
küzdelmet, járuljunk rendszeresen 
szentségekhez és merjük használni a 
kapott karizmákat.

Lejegyezte: KZ

Beszámoló az Országos Tanács üléséről
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Budapest, 2010. november 6-7.
kájáról, a 2010-es Országos Találkozó-
ról, és a 2011. október 15-i, következő 
találkozó előkészületeiről, a 2010-es 
Lelkes Napokról és a következő előké-
születeiről. Beszéltünk a honlap hely-
zetéről, a 2010-es tavaszi OT-n megfo-
galmazott OT-víziónk fényében a teljes 
idejű szolgálók anyagi támogatásáról.
Mivel az NSZB mandátuma lejárt, a 
2010-es őszi OT egyik fontos feladata 
az NSZB választás volt. A közös jelö-
lés és imádság után a régi tagok közül 
Hegyháti Tibor atya szálkai plébános, 
Lele Róbert az Igazság Útja szegedi 
közösség vezetője, és Bartha Angé-
la szociális testvér lett újraválasztva. 
Új tag lett Hugyecz János, az egri 

szeminárium prefektusa, Marscha-
lek Zoltán, a kiskunfélegyházi Betánia 
Közösség vezetője, Takács Péter, a 
szekszárdi Szikra Közösség vezetője,  
Borlay Endre, a budaörsi Siloe Közös-
ség vezetője, és Törös Péter Botond, 
a Bakonyszentiván és környékén élő 
Néri Szent Fülöp Közösségcsalád ifjú-
sági csoportvezetője.
Megválasztásunk után visszavonul-
tunk, és titkos szavazással újraválasz-
tottak elnöknek.
Az új tagokat szeretnénk nektek be-
mutatni, a mostani számban Hugyecz 
János atyával kezdjük.

Bartha Angéla szociális testvér
NSZB elnök

 Jelenleg az Egri Érseki Papnevelő 
Intézet prefektusa, vagyis a kispapok 
fegyelmi ügyekben illetékes elöljárója, 
váci egyházmegyés pap vagyok. Meg-
tisztelő számomra, hogy a Karizmati-
kus Megújulásban dolgozhatok, mint az 
NSZB új tagja. 
Vácon születtem, 1975. május 7-én. 
Egy kis faluban, a Nógrád megyei Fel-
sőpetényben nőttem fel. Itt, illetve a 
szomszédos Nőtincsen végeztem ál-

talános iskolai tanulmányaimat, majd 
Balassagyarmaton érettségiztem. Kis-
gyermek korom óta éreztem, hogy a 
Jóisten a papságra hív, de érettségi 
után még nem volt bátorságom jelent-
kezni a szemináriumba. Sikeresen fel-
vételt nyertem az Egri Tanárképző Fő-
iskolára, ahol történelem-hittan szakos 
hallgató lettem. Ez alatt az egy év alatt, 
amit Egerben töltöttem, megerősödött 
a papságra szóló meghívás, így jelent-

keztem Keszthelyi Ferenc püspök atyá-
nál, aki felvett a Váci Egyházmegye kis-
papja közé, és Budapestre, a Központi 
Szemináriumba küldött. 1994-et ír-
tunk, és ez a nyáron a fatimai Szűzanya 
kegyszobra körbejárt hazánkban, így a 
váci Székesegyházban is fogadtuk. Éj-
szaka virrasztás volt a templomban, 
ahol különböző csoportok szolgáltak, 
így a karizmatikus közösség is. Akkor 
találkoztam velük először, és az ima-
óra után meghívtak, hogy látogassak 
el hozzájuk a következő hét szerdá-
ján. El is mentem az összejövetelükre, 
és azóta vagyok tagja a váci Názáret 
Karizmatikus Közösségnek. Sokat kö-
szönhetek nekik, hiszen végig kísértek 
imájukkal és szeretettükkel a pappá 

Bemutatkoznak az NSzB új tagjai

Hugyecz János atya
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A borsodi régió szülötte vagyok. Ede-
lényben élek. 
Középiskolás és egyetemista éveimet 
Miskolcon töltöttem. A 1990-es évek 
elején az én generációmmal indult újra 
az iskolai hitoktatás. Mivel otthonról is 
hoztam némi Isten iránti vonzalmat s 
még vitt a nem sokkal korábbi bérmá-
lás lendülete, így 1993-ban beiratkoz-
tam hittanra. A reggeli hittanórához 
hajnali ötkor kellett kelnem, valami 
mégis nagyon vonzott. Már félhétre 
Miskolcon voltam s bekapcsolódtam az 

formálódás szép, de nehéz útján. Kü-
lön hálával gondolok a Maria Reparat-
rix nővérekre (ismertebb nevükön az 
örökimádó nővérekre), és különösen 
is, Bató Mária nővérre, aki a Názáret 
Közösség alapítója. Őt az Úr magához 
szólította 2001-ben, de azóta is nagy 
hálával gondolok rá, mert az ima szép-
ségét nála fedezhettem fel először iga-
zán, és a hivatás egyszerű és alázatos 
megélésének titkát is Ő villantotta fel 
előttem. 
 Időben kicsit előre szaladtam, de 
most szeretnék visszatérni az első sze-
mináriumban töltött évre, hiszen ekkor 
végeztem el az Élet a Lélekben Sze-
mináriumot, és 1995. március 19-én 
éltem át a Szentlélek-keresztség cso-
dáját. Úgy gondolom, hogy ekkor ad-
tam először igazán magamat az Úrnak. 
Azóta én magam is sok szemináriumot 
vezettem, mert személyesen meg-
tapasztaltam, hogy az Isten valóban 
feltételek nélkül, ingyenesen szeret. 
Nem azért, mert én jó vagyok, nem 
azért, mert kispap vagyok, nem azért, 

mert igent mondtam a hivatásra, ha-
nem azért mert Ő Jó! Az a tény, hogy 
teológiai tanulmányaimat Budapesten 
végeztem, nagy áldás volt számomra. 
Nem csak azért, mert igazán jó közös-
ség volt a szemináriumban, és kariz-
matikus imacsoportunk is volt, hanem 
azért is, mert több karizmatikus közös-
séget is megismerhettem. Az Emma-
usz közösséget, Katona István atyát, 
akinél az életgyónásomat végeztem, és 
ő imádkozott fölöttem a Szentlélek mé-
lyebb kiáradásáért. Mindig nagy izga-
lommal mentem a pesti ferencesekhez, 
az első szombati misékre. Úgy szeret-
tem ministrálni ezeken a miséken, kü-
lönösen is áldoztatni, és aztán olyan 
jó volt a szentmise után találkozni az 
ismerős testvérekkel. Hálás vagyok a 
felejthetetlen Tűz-evangelizációkért, 
kezdve az 1997-es első nagy evangeli-
zációkkal. Így kerültem kapcsolatba az 
Új Jeruzsálem Közösséggel, sok lelkes 
testvért ismertem meg onnan is. Nem 
feledkezhetem el az Emmánuel Közös-
ségről sem, amelynek nyílt alkalmai 
sok széppel ajándékoztak meg. Sokat 
gazdagodtam a Szent András Evange-
lizációs Iskola kurzusain, különösen is 
a János-kurzuson.
 A Nagy Jubileum Évében lettem 
pap, 2000. június 24-én szentelt fel 
Keszthelyi Ferenc püspök atya. Az új-
misés jelmondatom kifejezi azt, amit a 
papságomról gondolok. „Akié a menny-
asszony, az a vőlegény; a vőlegény ba-
rátja pedig, aki ott áll és hallja őt, uj-
jongva örül a vőlegény hangjának. Ez 
az örömöm most beteljesedett. Neki 
növekednie kell, nekem pedig kiseb-
bednem”. Örülök annak, hogy a Vő-
legény Krisztus barátja lehetek, és Őt 

szolgálhatom. Ebben a szolgálatban 
pedig a karizmatikus megújulásban 
kapott ajándékok sokat segítenek. A 
papszentelés után Vácon kezdtem a 
szolgálatot, 5 évig voltam püspöki tit-
kár, Keszthelyi Ferenc és Dr. Beer Mik-
lós püspök atyák mellett. Utána három 
falu (Püspökszilágy, Kisnémedi, Vá-
chartyán) plébánosa lettem 2005-ben, 
de egy év múlva Miklós püspök atya ki-
nevezett a váci előkészítő szeminárium 
prefektusává, és emellett maradtam 
plébános is. Egerbe 2008-ban kerül-
tem, és azóta itt végzem a kispapok kö-
rében a lelkipásztori-nevelői munkát. 
 Az NSZB-ben való tagságomat egy 
komoly szolgálatnak érzem, és csak 
úgy vállaltam el, hogy erről megyés 
püspök atyától engedélyt kértem. Dr. 
Beer Miklós püspök atya örömmel já-
rult hozzá, hogy jelöljenek a tagság-
ra. Ezt fontosnak érzem megjegyezni, 
mert az Egyházzal való egység minden-
nél fontosabb számunkra. Úgy érzem, 
hogy segítenünk kell a Megújuláshoz 
tartozó közösségeknek azt, hogy egy-
re aktívabb módon bekapcsolódjanak 
a helyi plébániák életébe is, amellett, 
hogy a legtöbb közösségünk persze 
„plébániaközi”, vagyis különböző plé-
bániákhoz tartozó testvérek alkotják. 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
lelkiségi mozgalmak római találkozóján 
II. János Pál pápa a Karizmatikus Meg-
újulásra bízta a Katolikus Egyház Ka-
tekizmusát, vagyis nekünk az Egyház 
tanítását kell vinnünk az emberek közé, 
használva azokat a rendes és rendkívü-
li karizmákat, amelyeket kaptunk. Ké-
rem imáitokat, hogy ezt a szolgálatot a 
Lélek erejében és bölcsességével vé-
gezhessem testvéreimmel egységben.
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Bemutatkoznak az Országos Tanács tagjai

Artim KrisztinaArtim Krisztina iskolámmal szomszédos Minorita Plé-
bánia szentmiséjébe. A hajnali templo-
mi csend és sötét mély titkokat sejte-
tett. Ezekbe vezetett be a fi atal lengyel 
minorita misszionárius, aki nagy lendü-
lettel pattant fel a hittanterem padjára, 
s tette fel magától értetődő természe-
tességgel a kérdést: Kicsoda neked 
Jézus? S el kellett rajta gondolkod-
nom. 17 éves voltam. Könyvet adott a 
kezembe: Tűzben a Lélekkel. Így az Úr-
ral való járásom kezdetén eljegyeztet-
tem a Szentléleknek. Két év lelki gyó-
gyulás következett a minorita plébánia 
körül szerveződő ifjúsági közösségben 
és idősebb, felelős keresztényekkel 
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való beszélgetések révén. Két év múl-
va Szentlélek-szeminárium indult. Ter-
mészetesen részt vettem rajta. Ennek 
számtalan gyümölcse áradt ki az éle-
temre. Megismertem a Szent Ferenc 
Kistestvérei és Kisnővérei közösséget, 
s Istennek hála, lelki kísérőt is közülük 
kaptam. Klára nővér 9 évig tartott elém 
tükröt. Neki köszönhetem, hogy tagja 
lettem az Országos Tanácsnak.
Személyesen kísért csendes lelkigya-
korlatok, igen sokféle közösség, né-
hány kurzus, több lelkigyakorlat, sok 
kalandos utazás, többször és hosszan 
megélt egyedüllét, számtalan jó em-
berrel való kapcsolat, s a középiskolás 
fi atalok között az edelényi gimnázium 
tanáraként megélt mindennapok által 
formált és alakított a Lélek. Az egye-

temi évek alatt jártam a jezsuiták által 
vezetett egyetemi hittanra, a Vasgyár-
ba karizmatikus közösségbe s ökome-
nikus bibliakörbe egyaránt. Később 
megismertem a cursillo lelkiségét is, s 
egy időben Hálót is bogoztam. De a pe-
csét ott égett.
2009 nyarán a Nyolc Boldogság Kato-
likus Közösség lelkiségéhez köteleződ-
tem el, mint báránytanítvány. Három 
évig évente négy képzési hétvégén 
veszek részt Homokkomáromban. Na-
gyon sokat jelent nekem a képzés és 
különösen a közösség lelki támogatá-
sa. A távoli Észak ugyanis közösségek-
ben nem igazán jeleskedik. Edelényi 
közösségem a Mária, Béke Királynője 
Közösség 4 fős. Hetente találkozunk. 
Küldetésünk a csendes, közös, gyer-

tyás, karizmás közbenjárás mindazo-
kért, akiket a Szentlélek a szívünkre 
helyez. Két fővel indultunk abban az 
évben, amikor OT-tag lettem, 4 esz-
tendeje.
Miskolci egyetemi éveim miatt jó kap-
csolatom alakult ki a város közösségei-
vel, sokakat ismerek. A Klára nővérrel 
való közös szolgálataink révén a bükk-
szentkereszti, az egri, két csodálatos 
medjugorjei út kapcsán pedig a sátoral-
jaújhelyi és a tiszaújvárosi karizmatikus 
életbe láttam bele egy picit. Talán ezért 
is lettem én e szétszórt régió nem iga-
zán aktív, de lélekben lelkes képviselője.
Az OT-ülésekre mindig kalandosan ér-
kezem, csodák révén. Az én Urammal 
sosem unalmas az élet, Szűzanyám pa-
lástja bizton betakar.
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– Közösségeinkkel megvalósíthatjuk 
Isten tervét Európában

ENCENC
November 25-28. között volt Varsóban 
az ENC – Európai Közösségek Hálóza-
ta – konferencia.  Ezen Európa sok or-
szágából vettek részt a megújuláshoz 
tartozó közösségek képviselői, vezetői: 
Litvánia, Lettország, Ukrajna, Svájc, 
Málta, Anglia, Szlovákia, Ausztria, Ma-
gyarország, Románia, Horvátország. 
A hétvégén előadások, kiscsoportos 
műhelyek, közös dicsőítések és imád-
ságok is voltak, és ami különlegesség: 
egy imaszoba is rendelkezésünkre állt. 
Közbenjáró-szolgálók érkeztek, akik 
vállalták, hogy a hétvége folyamán 
imában hordozzák a konferenciát, a 
résztvevőket, szolgálókat és emellett 
személyes imaszolgálatot is végeztek.
A fő előadó Rick Olmstead volt, aki 
Amerikából érkezett. A téma – milyen 
érdekes! – nagyon egybevágott az idei 
országos találkozó témájával: konfl ik-
tusok, azok kezelése és a kiengeszte-
lődés volt. Az alábbiakban hadd’ osszak 
meg veletek a tanításokból néhány 
gondolatot!
Szó volt az élő közösségről. Arról, ami 
tényleg él – ami nem merevedett szo-
borrá. Ami élő és növekvő, vízióval, 
Istentől kapott látással rendelkezik. 
Vajon hány közösség van, ahol a rég-

múlt eseményeiről beszélünk, mert 
már nincsenek mai történések? Vajon 
tapasztalható-e Isten mai cselekvé-
se közöttünk? Ha van egy látásunk, 
amit Istentől kaptunk, s ami felé igent 
mondtunk Neki, akkor sokminden a he-
lyére kerülhet és lendületben maradha-
tunk. Sokszor azért lankadunk el, mert 
túl sokat vállalunk, ami pusztán emberi 
terv, vagy mások elvárása. Azonban fi -
gyelembe kell vennünk, hogy „ha Isten 
kedvére akarsz tenni, akkor sokszor 
nem leszel az emberek tetszésére”. 
Nem lehetünk egyszerre az, akivé Jé-
zus akar tenni és az, akivé az emberek 
akarnak. Pedig sok szolgáló erre törek-
szik...
Az ApCsel 2-ben olvashatunk az esz-
ményi közösségről. Jézus ilyet képzelt 
el. Ő ezzel a 7 alapelvvel építi a közös-
séget: 1. biblikus; 2. szeretet-alapú; 3. 

dicsőítő, tanúságtevő; 4. imádkozó; 5. 
természetfeletti; 6. nagylelkű és 7. ki-
felé ható. Vajon mit építünk mi és mit 
Ő? Istennek tényleg van terve velünk! 
Ne csak elfogadjuk azt, ami van, hanem 
lássuk magunk előtt, hogy mi lehetne!
A konfl iktusokkal kapcsolatban Rick 
beszélt a három fő reakcióról: vagy 
harcolunk, csatározunk, vagy elkerül-
ni igyekszünk, vagy pedig Jézus útjára 
lépünk. Meg kell tanulnunk a konfl iktu-
sokra lehetőségként nézni – hiszen nél-
külük aligha lehet növekedés. Persze 
van bűnös konfl iktus is: ha benne élsz, 
dédelgeted. A kiengesztelődés bizony 
fontosabb, mint az áldozatbemutatás! 
Isten szívét megtöri, ahogyan látja, ho-
gyan viszonyulunk egymáshoz. A Sátán 
pedig mindent elkövet, hogy ne legyen 
egység köztünk. Jézus elénk tárja a ki-
engesztelődés útját a Máté evangélium 
18. fejezetében. Ez az egy jó út van! 
Nem az a lényeg, hogy elmondd a bajo-
dat, hanem a kapcsolat a testvérrel. Az 
illetékessel kell mindenek előtt rendez-
ned a dolgokat s nem szétkürtölni azt. 
A közösségben lévő keserűség és ha-
rag pedig veszélyes, fertőző betegség! 
És végül még egy „apróság”: a meg-
bocsátás nem egy egyszeri döntés, ha-
nem állandó magatartás.
A konferencián kaptunk egy egészséges 
team (vezető-csoport) képet: szükség 
van testvérekre, akikkel együtt szolgál 
a vezető, mert habár szolgálhat egyedül 
is, azonban Isten tervét megvalósítani 
csakis csoportban, közösségben lehet. 
A team – ha jól épül fel – különböző 
stílusú, így különböző látásmódú em-
berekből áll. Konkrét példán keresztül 

konferenciakonferencia
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Elkezdődött a 3 éves
közösségképzés

2010 október 8-9. Budapest Krisztus Király Missziós Centrum
Elkezdődött az ENC (European Network Communitis, Európai Közösségek Há-
lózata) által kidolgozott 3 éves közösségképzés, amelynek első alkalmán 22 
közösségből mintegy 70-en vettünk részt.
Témánk a közösség alapjaival foglalkozott, amihez komoly házi feladatot is kap-
tunk. 5 pontban kell átgondolnunk az alapjainkat, azaz 1. Küldetésünket, 2. Múl-
tunkat 3. Identitásunkat, 4. Értékeinket, 5. Küldetésünket/ Életcélunkat.
A képzést nagyon hasznosnak találtuk, amely komoly segítséget nyújt már ré-
gebben megalakult közösségeknek és újabbaknak egyaránt. 
A legközelebbi alkalom 2011. május 6-a, péntek este 6-tól 7-e szombat este 
9-ig tart ugyanitt.
Aki szeretne csatlakozni, most még lehet, de a második alkalom után már nem. 
Aki jönni szeretne, az első alkalom anyagát meg kell ismerne, illetve a házi fel-
adatot el kell, hogy készítsék közösségileg. Bejelentkezni és az első alkalom 
anyagát kérni a karizmatikusiroda@gmail.com címen lehet.
Érdemes tanulni azoktól, akiknek sok tapasztalatuk van.

Bartha Angéla szociális testvér

láthattuk, hogyan működik jól illetve 
gyengébben egy-egy fajta team-felépí-
tés, illetve azt, hogy hogyan is érdemes 
teamet összehozni, kiválasztani az em-
bereket stb. A (közösség-) vezetők szá-
mára külön irányelveket adott át Rick, 
amiket szem előtt kell tartani. Például 
a vezető maga is vezetett kell legyen, 
vagy nyájpártinak kell lennie (inkább a 
nyájjal, mint a pásztorokkal van) stb.
Egy rendkívül erős tanítás részesei 
lehettünk, ami az Atyáról, a mennyei 
Papánkról, az Ő végtelen szeretetéről 
szólt – s arról, ami az Ő számára a leg-
fontosabb: a kapcsolatról (Vele). „Jézus 
az Atya szeretetének kifejeződése ér-
tem” – hallhattuk és tapasztalhattuk.
Különböző kiscsoportos műhelyeket le-
hetett választani. Én egy olyanba men-
tem, ahol a téma a testvérek buzdítá-
sa és feddése volt. Meg kell tanulnunk 
egymást jól bátorítani és bizony, helye-
sen fedni, helyreigazítani is!
Vasárnap egy csodálatos imádságon 
vettünk részt, ahol minden jelenlévő 
nemzetért egyenként engesztelő és 
közbenjáró imádságot mondtunk. Ez-
után valahogyan másképpen tekintek 
több nemzetre is, mint korábban – és 
saját hazámra is.
Végül hallhattunk egy beszámolót az 
ENC működéséről és terveiről. A közös-
ségeink nagyon jól elvannak magukban 
– s valljuk be, ezzel együtt lassan el is 
halnak. Ha nem építünk kapcsolatokat 
kifelé, más közösségekkel, és ez át-
nyúlhat, át is kell nyúlnia országhatá-
rokon is, akkor egyszerűen nem tudjuk 
hivatásunkat betölteni. Isten – egyre 
jobban látszik – használni akarja a ke-
leti közösségeket abban, hogy a nyuga-
tot felrázza. Elérkezni látszik annak az 
ideje, hogy a nyugatnak kelet segítsen! 
Nagyon életteljes és erős közösségek 
vannak Kelet-Európában, míg nyuga-
ton a karizmatikus megújulás közössé-
gei jobb esetben éppen csak fennáll-
nak. Elérkezik az idő, amikor kelet fogja 
lángra lobbantani nyugatot. S ebben az 
ENC-nek jelentős szerepe lesz.
Hiszem, hogy a magyarországi közös-
ségeknek is helye van az ENC-ben, és 
hogy ezt hamarosan többen fel fogjuk 
ismerni! Jónéhányatoknak van már 
némi tapasztalat az ENC-ről, hiszen a 
közösségépítő kurzus mögött is ez a 
szervezet áll. Azonban ahhoz, hogy tel-
jes(ebb) képet kapj, érdemes eljönnöd 
a következő konferenciára, ami megint 
Lengyelországban lesz 2011. november 
24-27 között!

Papp Zoli

Jó Hír 
Emiliano Tardif atya boldoggá 
avatása
Örömmel vettük a közelmúltban a hírt, amelyet 
ezúton osztunk meg a minden katolikus kariz-
matikus testvérrel szerte a világon.
2010. október 31-én Nicolas de Jesús Lopez 
Rodríguez a Dominikai Köztársaságbeli Santo 
Domingo bíborosa bejelentette, hogy megkez-
dődött Isten szolgájának, szeretett Emiliano 
Tardif atyának, korábbi ICCRS tanácstagnak 
szentté avatási eljárása. Dicsérjük az Urat 

ezért a különleges kegyelemért, amelyet az egész Egyháznak adott és gratu-
lációnkat küldjük a Tardif atya által alapított „Élő Krisztus Szolgái” (Siervos de 
Cristo Vivo) közösség tagjainak!

Forrás: ICCRS Newsletter 2010 október-december
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Idén lettünk nagykorúak. A közösség 
magja 1992 óta jön össze hetenként. 
Akkoriban még, mint Hét Láng csoport 
működtünk, mára eltűntek a HL tagok, 
de a stílus maradt. A csoportot külön-
böző életállapotú és korú testvérek al-
kotják, a létszám 10-15 fő között vál-
tozik. Jó ideig az egész városból voltak 
tagjaink, mostanra a többség a helyi 
(Szentcsalád) plébániához kötődik. 
A közösség tagjai közül többen részt 

vesznek a plébánia más csoportjainak 
munkájában, ki-ki a saját tehetsége, 
ideje és ereje szerint.
 A Nehemiás nevet azért választot-
tuk, mert, ahogy az ő korában, úgy ma 
is szükség van az Úr szent városának, 
az Egyháznak a felépítésére. Nehemiás 
az imádság embere volt. Mi is azok sze-
retnénk lenni. Csak olyan dologba sze-
retnénk belevágni, amiben érezzük az 
Úr indítását, ami nem csak egy „ötlet-

börze” eredménye. Van még Nehemi-
ásnak néhány olyan tulajdonsága, ami-
ben követni szeretnénk őt: bátor volt, 
de óvatos; megértő, mások jólétével 
törődő; azonosult népének fájdalmai-
val és bűneivel; realista, aki nem ver-
te nagydobra terveit és végül, de nem 
utolsó sorban állhatatos. 
 Péntek esténként találkozunk 2-3 
óra időtartamban, felváltva valamelyik 
testvér lakásán. Az érkezés „bemele-
gítő” beszélgetése után dicsőítéssel 
folytatjuk (ami főként „jeruzsálemi” 
típusú, tehát egyszerre dicsérjük az 
Urat), majd ha valaki kéri, közbejárunk 
érte. Tanítás mostanában ritkábban 
van. Gyakran imádkozunk a városért, 
a papokért, a keresztény közössége-
kért. Ima után megbeszéljük az ak-
tuális híreket, programokat. A város 
ébredéséért is imádkozunk, amiben 
nagy reménységünk van. Isten kegyel-
méből olyan kiváló papjaink vannak, 
akik, ha valamit csinálni szeretnénk, 
nem azt kérdezik, hogy minek, hanem 
azt hogy mikor. Kezd egyre inkább kör-
vonalazódni a város közösségei közötti 
együttműködés is. 
 Nincsenek látványos programjaink, 
többnyire csendesen éljük a hitün-
ket. Tavasszal tartottunk egy Szent-
lélek-szemináriumot, abból született a 
Kéfás közösség. Velük közös szolgála-
tunk a nyitott közbenjáró alkalom, amit 
kéthavonta tartunk. Nagyon várjuk a 
tavaszi karizmaiskolát, attól reméljük 
közbejáró szolgálatunk megújulását. 
Szívesen látunk érdeklődőket a közös-
ségben, de nem reklámozzuk magunkat.  

Néma Attila

ProgramokProgramok
Szeretet Földje Szolgálat
Nemzeti Imanap
2011. január 19. kedd; Árpádházi Szent Margit 
ünnepe
Mottó:  „Kerestem köztük olyan embert, aki falat 
építene, és odaállna a résbe elém az országért...” 
(Ez. 22, 30)
Plakátokat, valamint a Nemzeti Imanaphoz kap-
csolódó ingyenes imafüzetet, elmélkedő füzetet, 
és a kedvezményes árú kiadványokat igényelni 
lehet a címeinken: info@szeretetfoldje.hu, 06-
30/33-88-245, 2045 Törökbálint, Templom u. 13.

Árpádházi Szent Margit Evangelizáci-
ós Központ, Győr-Ménfőcsanak programjai
Szent Ignác Lelkiségi Iskola:
2010. december 3-5.: Isten szeretete. A szolgá-
lat célja, hogy gyógyuljon kapcsolatunk Istennel.

2011. január 14-16.: Szabadító szolgálat. Azok-
nak, akik meg akarnak szabadulni a megkötö-
zöttségeiktől.
2011. február 11–13.: Mária-Magdolna: belső 
gyógyító szolgálat. A szolgálat
célja, hogy gyógyuljanak belső sérüléseink.
2011. március 4–6.: Isten szeretete.
2011. április 8–10.: Keresztút belső gyógyító szol-
gálat. A szolgálat célja, hogy folytatódjon belső 
sérüléseink gyógyulása, szemlélve Krisztus szen-
vedését.
2011. május 13–15.: Betániai Mária - személyes 
ima azoknak, akik szeretnének megtanulni ke-
resztény imamódokat.
2011. június 17–19.: Szabadító szolgálat.
2011. július 5–9.: Kiképzés a belső gyógyító szol-
gálatra. A kurzus célja, hogy kiképezzen a haté-
kony belső gyógyító szolgálatra.

2011. július 11–15.: Énekek éneke. Azoknak, akik 
bensőséges Isten-kapcsolatra vágynak.
2011. szeptember 23–25.: Isten szeretete. 
2011. október 7–9.: Keresztút belső gyógyító 
szolgálat.
2011. december 2–4.: Szabadító szolgálat.
Szt András Evangelizációs Iskola:
2011. január 25–30.: Pál titka kurzus 
2011. július 27–31.: Üdvöségtörténet kurzus
2011. augusztus 3–7.: Mária kurzus
A kurzusok első nap este 18.00-kor kezdődnek és 
utolsó nap ebéddel érnek véget.

  Lelki napok:
2011. január 22, Szt. Margit ünnepe
2011. április 2: a kápolna felszentelésének év-
fordulója
Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4.
A lelki napok szombaton reggel 9.30 - kor kez-

A kecskeméti 
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dődnek, kb du 17.00 – ig tartanak (tanítás, 
szentmise, gyónási lehetőség, szentségimádás, 
közbenjárás).
Az érdeklődőket kérjük, hogy igyekezzenek idő-
ben jelentkezni, kb. 10-12 nappal a program előtt.
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.ujevangelizacio.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/

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség
8777 Homokkomárom; Ady E. u. 2.
2011. január 22. Boldog Batthyány-Strattmann 
László lelki nap 
Program: 15.00-tól rózsafüzér, Batthyány-Stratt-
mann László életének bemutatása, 17.00-tól köz-
benjáró imaest a betegekért.
2011. január 28–30. 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.
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. 
Ez idő alatt a fi atalok részt vesznek szolgála-
tainkban, liturgiáinkon. Hetente fél nap egyéni és 
ugyancsak fél nap közös képzésük van. Kéthe-
tente pedig lelki kísérést biztosítunk számukra. 
Jelentkezési határidő: 2010. dec. 31.
2011. február 18−20. Vezetőképző kurzus
Közösségvezetők és közösséghez tartozók rész-
vételét várjuk. 
Témák: közösségvezetés, lelki kormányzás; a 
krisztusi közösség; a közösségfejlődés szakaszai, 
krízisei; a reform folyamata; a vezető és a cso-
port, a személy és csoport kapcsolatrendszere.
2011. február 25−27. Szt. Márta a stresszben 
élők keresztények védőszentje. 
Hogyan tudjuk Krisztussal együtt megélni, meg-
oldani a stresszes helyzeteket a mindennapjaink-
ban. Hogyan változtassunk az életünkön, a konf-
liktusaink megoldásán? 
2011. március 15. (estétől) – 20. (délig) Család, 
Papság vagy szerzetesség? Hivatástisztázó lelki-
gyakorlat. Öt napos csendes lelkigyakorlat 18–35 
év közötti fi ataloknak. 
A lelkigyakorlat programja: naponta két előadás, 
részvétel a Közösség liturgiáin, Szentségimádás, 

naponta egyszer személyes beszélgetés egy lelki 
kísérővel.
Az előadások témái: 1. A hívás; 2. Az ember mi-
értjei; 3. Bibliai hívások; 4. Félelmeink; 5. Sza-
badság és vágyaink; 6. Kenet; 7. Hogyan ismer-
jük fel hivatásunkat? A megkülönböztetés.
2011. március 25−27. Kapcsolatok 
„Aki engem látott, látta az Atyát is.” (Jn 14,9b) 
Igazság Istenről, önmagunkról és testvéreinkről. 
Gyógyulás hamis istenképeinkből.
Jelentkezési határidő: minden program előtt 10 
nappal.
További információk programjainkról és a je-
lentkezés módjáról: Tel.: 30/520-51-71; E-mail: 
hk.vendeg@gmail.com; Honlap: www.nyolcbol-
dogsag.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 kivé-
telével)
Helyszín: Lehel-téri Árpád-házi Szent Margit 
templom, Budapest XIII. ker. Lehel tér, info:www.
emmanuel.hu
Ifjúsági esték fi ataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közöt-
ti fi atalokat közös dicsőítésre, szentségimádásra, 
elmélkedésre és egy kis baráti ismerkedésre.
Időpont: minden hónap harmadik csütörtökén 
este 19.00 - 21.00 között, 
Helyszín: Szent Kereszt Templomigazgatóság, 
Budapest, XII. ker. Táltos u. 16.
Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek
Az Emmánuel Közösség Budapesten három hét-
végéből álló hétvégesorozatot szervez egyedül-
álló szülők számára.
Kiknek szól? Elvált, özvegyen maradt, külön élő 
vagy soha meg nem házasodott szülőknek.
Az időpontok: 2011. február 19–20., március 
19–20. és április 9–10.
Gyakran az elvált, özvegy, külön élő szülők egye-
dül maradnak a fájdalmukkal, kétségbeesésük-
kel, gyötrő kérdéseikkel: a plébániákon. Ritkán 
találnak kifejezetten nekik szóló programot, sőt - 
valljuk be – templomba járó testvéreik részéről is 
néha értetlenséget, elutasítást, vádakat kapnak.
Az elmúlt tíz évben tartott programokon az volt 
a célunk, hogy ezeket a megtört életű szülőket 
közelebb segítsük a Vigasztalóhoz, az egyetlen 
Gyógyítóhoz, az Élet Forrásához, a Megbocsátó 
Szeretethez, Jézus Krisztushoz.
Kérjük, ha van olyan ismerősötök, akit érdekel-
het ez a program, hívjátok föl rá a fi gyelmét. A 
hétvége-sorozatról az érdeklődőknek jelentkezé-
si lapot küldünk a helyszín és az időpont meg-
adásával. A jelentkezési lap letölthető a honla-
punkról is.

Információ: tel.: 06/30-454-0939, 
Email: info@emmanuel.hu; www.emmanuel.hu

Siloe Közösség
(budaörsi katolikus karizmatikus közösség)
Közösségünk rendszeresen nyitott dicsőítő alkal-
mat rendez, ahol imádkozunk testi és lelki gyó-
gyulásokért.
Időpont: 2011. jan. 25.(kedd) este 20:00 óra
Helyszín: Budaörs, Mindszenty József Általános 
Iskola.
Minden hónap első keddjén,  20:00-tól Szentség-
imádás és közbenjáró imádság a budaörsi temp-
lomban. 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 
Templom tér megállónál.). További info: nyuli@
silicon.hu

Betánia Közösség, Pécs
Minden 2. pénteken 19-21 óráig a pécsi Irgalmas 
templomban dicsőítés
Minden 4. pénteken 20:00-tól szentmise szolgá-
lat, majd utána kb. 22:00-ig dicsőítés
2011. február 12-én gyógyító imanap lesz Szek-
szárdon közösségünk szolgálatával is. (főszer-
vező: Szikra közösség és Hegyháti Tibor atya). 
Részletek később: www.betania.hu

Kaposvári Szent Imre templom
"Érints meg engem!" gyógyító imaalkalmak, min-
den hónap 2. vasárnapján 16.00-tól dicsőítéssel, 
tanúságtétellel, közbenjáró imával és gyógyító 
szentmisével, melyet Varga László atya tart. Min-
den gyógyulni vágyót szeretettel várunk

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

„Ne félj, nem ítéllek el!" 
Az abortusz miatt szenvedők lelkigyakorlata
2011 március 24–25 között lesz Máriabes-
nyőn. Vezeti: Kovács Ferenc diakónus és felesé-
ge, lelki kísérő Csernáth Zoltán atya. Jelentkezés, 
további info: Tel: 28/420-176, 510-740; E-mail: 
matersal@invitel.hu

Az Országos Találkozó hanganyaga az interneten!
A 2010. szeptemberi kiskunfélegyházi Országos Katolikus Karizmatikus Találkozó teljes hanganyagát megtaláljátok a Virtuális Plébánia KépHangTárában: 
http://www.plebania.net/kephangtar/?op=viewkat&zkid=4
A Találkozóról összefoglaló videót készítettünk, ami megrendelhető a Karizmatikus Irodában: karizmatikusiroda@gmail.com
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Gyógyító összejövetel 
Damian Stayne-nel
„Az Úr ereje vele (Jézussal) volt, hogy gyó-
gyítson.” Lk 5,17
A Hírlevél előző számában meghirdetett kariz-
maiskolát közvetlenül követően hatalmas nyi-
tott gyógyító összejövetel lesz, amelyet az an-
gol Cor et Lumen Christi Katolikus Közösség és 
Damian Stayne vezet;és persze a Szentlélek. 
Fontos megjegyezni, hogy a karizma iskolával el-
lentétben, ahova azokat hívtuk és várjuk, akik 
már átadták életüket Jézusnak és szeretnék Őt 
mélyebben követni, elkötelezettebben és haté-
konyabban szolgálni, a nyitott gyógyító alkalom-
ra hívunk és várunk MINDENKIT, aki testi vagy 
lelki betegségben szenved, aki Jézusnál keresi a 
gyógyulást, szabadulást, szeretné látni és meg-
tapasztalni Isten irgalmas szeretetének hatal-
mas megnyilvánulását. Így hát nem csak téged 
hívunk: hívjad, küldjed el a környezetedben élő 
rászorulókat!
A Cor et Lumen Christi Közösség sokrétű szolgá-
latának fontos része, hogy az hívők rádöbben-
jenek arra, hogy az evangéliumok csodái ma is 
megtörténnek: vakok látnak, sánták járnak, lep-

Program ajánlóProgram ajánló rások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak 
feltámadnak. Rendezvényeiken a világ öt konti-
nensén több tízezer ember gyógyult meg. Jézus 
él; szeretete, irgalma, ereje és hatalma nem ki-
sebb ma sem, mint 2000 éve volt!
Praktikus dolgok:
Az esemény időpontja: 2011. március 20. vasár-
nap; kezdés 15:00-kor (érdemes már legalább fél 
órával előbb megérkezni!), befejezés a tervek sze-
rint a 6 óra körül kezdődő hálaadó szentmisével.
Helyszín: még nincs véglegesítve (Budapesten, 
vagy közvetlen közelében)
A belépés mindenki számára ingyenes.
Külön regisztráció előzetesen nem szükséges, a 
helyszínen sem lesz. Azonban bátorítunk minden-
kit, hogy írjon a 2011marcius20@gmail.com címre, 
ha kérdése van (pl. szeretné megtudni a helyszínt), 
vállalná, hogy környezetében hirdetné a rendez-
vényt (küldünk plakátot, szórólapot). Részvételi 
szándékának jelzésével segít nekünk, hogy előre 
kalkulálni tudjuk, hogy honnan kb. mennyi ember 
várható.

A szervezők nevében:
Tobisch Bori – Nyuli Gábor

Siloe Közösség Budaörs

Aki szállást

tud biztosítani 

a karizmaiskolára 

érkező

vidéki és külföldi

testvéreknek,

az jelentkezzen a

karizmatikusiroda@gmail.com

címen.

KiengesztelődésKiengesztelődés
Idén februárban a Fülöp kurzus a he-
lyünkbe jött, ide Monorra. Korábban is 
részt vettem már hasonló kurzusokon. 
Most is boldogan jelentkeztem, és na-
gyon örültem, hogy nem kell elutazni. 
Különösebb elvárásom nem volt, bár 
azt tudtam, hogy épülni fogok általa, 
végül pedig nagy meglepetés ért.
Nagyon sokan voltunk, szinte tömeg. 
És az első percekben megpillantottam 
a résztvevők között valakit, akivel leg-
alább tíz éve „haragban” voltam. Ez a 
hétköznapokban nem nyilvánult meg 
semmiben (szerencsére), mindig kul-
túrált ember módjára viselkedtünk 
egymással, de a szívemben harag volt 
iránta. Nem örültem, hogy Ő is ott van, 
de elég nagy a hely, gondoltam, majd 
kellőképpen távol tartom magam tőle.
Nem sikerült, a templomban töltött rö-
vid idő után már a kijövetelnél „vélet-
lenül” egymás mellé sodródtunk, vélet-

lenül… Így utólag, természetesen, nem 
gondolom, hogy ez véletlen lett volna, 
inkább Isteni gondviselés. És beszél-
getni kezdtünk, őszintén. A második 
mondatunk már arról a régi történetről 
szólt. Felszaggattuk a sebeket, tisztáz-

tuk a problémát, Ő bocsánatot kért és 
én alig tudtam megszólalni, mert érez-
tem, hogy nem csak felszínesen fogom 
kimondani, hogy: „Nem haragszom.”, 
hanem valósággá vált az érzés a szí-
vemben. Sírtunk, és kettőnk könnyei 
elmosták a rossz emléket, a fájdalmat, 
a haragot, ami már úgy a szívembe 
égett.
 Ettől kezdve a három napon át iga-
zi barátokként beszélgettünk, kerestük 
egymás társaságát, mintha nem is lett 
volna a korábbi ellentét. Azóta is min-
dig öröm számomra találkozni vele, akit 
ma már a testvéremnek merek mon-
dani. Minden találkozásnál jól esik újra 
átérezni azt a megváltó, kegyelmi pilla-
natot, amikor a Jóisten meggyógyította 
ezt a lelki sebet.
 Tudom, hogy azon a három napon 
Jézus ott volt köztünk.

Vérné Judit

T
an

ú
sá

g
té

te
l

T
an

ú
sá

g
té

te
l

Jónak láttuk, hogy hírlevelünk címe is hordozza a Megújulás nevét, 
ezért mostantól új fejléccel találkoztok.

Legyen ez mindannyiunk életében buzdító jel!
Minden testvérünknek kívánunk sok áldást és erőt az új évre is!



Dr. Kovács Gábor atya Kerub cikkeinek korábban elkezdett közreadását folytatjuk. Olvassátok őket 
szeretettel, beszélgessetek róla közösségeitekben és alkalmazzátok mindennapokban.
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Tégy bele egy kanálka hasist Tégy bele egy kanálka hasist (folytatás)(folytatás)

A hasis ősi kábítószer, a kender (Cannabis sativa) indiai és 
latinamerikai válfajainak származéka, fő hatóanyaga a tetra-
hidrokannabinol (THC) nevű gyanta. A gyantából hasisolajat 
is készítenek, ami jóval töményebb. Alkalmazói beszívják  a 
kender növény magjának és  levelének füstjét, különböző-
képpen elkészítve (pl vajjal megfőzve) eszik vagy isszák a 
gyantáját, édességbe vagy dohány közé keverik. 
A hasis amerikai megfelelőjének neve marijuana, magyaro-
san marihuána, talán a kender mexikói elnevezéséből: Maria 
Juana, de egyesek szerint a portugál mariguango (méreg) 
szóból. Szleng-nevei közé tartozik a fű és a gyom. A marihu-
ánás cigeratta szívása meglehetősen elterjedt. Sokan egé-
szen ártalmatlannak tekintik, pedig nem az. (Megjegyezzük: 
a hasis és a marihuána előállítása között különbség van, de 
hatóanyaguk azonos.) 
Először élénkíti a fantáziát és az érzékelést, később meg-
zavarja a tájékozódást, bódulatot és hallucinációkat, ellen-
állhatatlan nevetést okoz. Eufóriás érzéssel, de rosszulléttel 
is járhat, különösen veszélyes alkohollal keverve. Mérsékelt 
hallucinogén, kisebb adagban nem okoz teljes elszakadást a 
valóságtól, nem is épül be az anyagcserébe, mint a kemény 
drogok. De élvezete utat készít a kemény drogoknak. Az el-
adók nem egyszer heroint kevernek a marihuánába, hogy 
függőséget teremtsenek ettől a gyilkos szertől.  

Mit tesz a marihuána az emberrel?
A hasis és a marihuána két különböző anyagkeverék (a kü-
lönböző előállításnak megfelelően), hatóanyaguk azonban 
ugyanaz. A marihuána/hasis, viszonylag csekély adagban fo-
gyasztva, nem okoz részegséghez hasonló tüneteket.  Klapka 
szavai az idézett Jókai-regényben, melyek szerint egyetlen 
kanálka hasis három napig altatja az embert, nem reálisak, 
csak az író fantáziájának tulajdoníthatók. 
Nagyon sok szülő nem veszi észre, hogy gyermeke marihu-
ánát szív, mert a „fű”-élvező nem dadog, nem dülöngél, leg-
följebb a szem pirossága jelzi állapotát (a marihuána értágító 
és szívserkentő hatású). Az első marihuána-szívás okozhat 
rosszullétet is, de többnyire inkább jó közérzettel, felszaba-
dultsággal, beszédességgel, nevetésre való hajlandósággal 
és álmossággal párosul. 
Egy elvonókúrás beteg vallja:

Bármit lát is az ember, az egészen sajátságosan jelenik 
meg előtte, és nevetésre készteti ... Minden mulatságos-
nak tűnik előttem, s elkezdek nevetni, nevetek és nevetek 
és nevetek.

Ez a nevetés jellegzetes tünet. Az adagok növelése, amely 

előbb-utóbb ellenállhatatlanul bekövetkezik, enyhe érzékelé-
si zavarokkal, az időérzék elváltozásával, egyensúlyvesztés-
sel és a gondolkodás akadozásával jár. 

Hasiskábulatban jó, ha az ember a szavait meggondolja, 
kimérten mondja ki. Sokáig gondolkozol, míg valamit ki-
mondasz, nehogy elveszítsd gondolataidat. Ha én hasis-
kábulatban vagyok  ... , lelkem tele van szépségekkel. 
Szívesen megyek a környékre sétálni, és álomvilágban 
ringatózom. Majd vidám hangulatom támad ... Minden 
tárgy szépnek tűnik előttem.

Theophile Gautier 19. századi francia író hallucinációs tapasz-
talata hasis-mámorban:

Köröskörül óriási sziklák voltak, amelyekből hatalmas da-
rabok zuhantak le, s amelyek színüket állandóan változ-
tatták. Úgy tűnt, mintha egy kaleidoszkópot néznék. A 
másik pillanatban barátaimat láttam, megváltozott, félig 
ember, félig növény alakban ... Milliárdnyi pillangó, suho-
gó legyezőszerű szárnyakkal, egyenletes állandó zümmö-
géssel repült egy különös fényforrás körül.

Sokkal gonoszabb tapasztalatok is akadnak. Előfordulnak 
szexuális ingerekről, kínzó gyanakvásról, agresszivitásról 
szóló beszámolók. Súlyos rosszullétekről is olvasunk. 
A szer rendszeres használata súlyos károsodással jár. Szó 
sincs arról, hogy a marihuánát – mint egyesek óhajtanák 
– nyugodtan törvényesíteni lehetne. Nem állítom, hogy aki 
egyet szippant egy marihuánás cigarettából, máris halálos 
bűnt követ el. De mindenképpen vétkezik vele, mert belépett 
egy ajtón, ahonnan sürgősen ki kell jönni. Az ilyen társasá-
got kerülni kell.  
John Bertolucci atya írja:

Az egyik legpusztítóbb hazugság, amely ma forgalom-
ban van, hogy a marihuána nem ártalmas. Ez egyszerűen 
nem igaz. A marihuána ártalmas. Lelkipásztori gyakor-
latomból ismerem a lassú leromlást, amely végbemegy 
azok gondolkodásában és személyiségében, akik kábító-
szerrel élnek, beleértve a marihuánát. E káros hatás okai 
nem mindig mutathatók ki a kémiai tesztek segítségével, 
de a pusztítás nagyon is valóságos. 

Egy kórházi drog-osztályon dolgozó pszichiáter sorai:
Az éveken át tartó marihuána-használat eredményét 
leginkább depresszióhoz hasonló állapottal lehetne jelle-
mezni, de itt nem a szomorúság és levertség a domináló 
elem, hanem az ürességérzés és indítékszegénység. Ma-
gyarán: nem csinálnak semmit. Az antidepresszív gyógy-
szerek valamit segítenek, de az igazi javulás sokszor 
legalább egy éves szermentesség után érezhető. Lassú, 
keserves folyamat.
A múlt héten találkoztam olyan marihuánás beteggel, akin 
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viszont súlyos pszichózis jelentke-
zett. Szorongató hallucinációi a szer 
kiürülése után is fennmaradtak.
Nem szoktak beszélni a marihuána 
terhesség alatti magzatkárosító ha-
tásáról sem, amit a szakirodalom az 
összes kábítószertípus között a leg-
súlyosabbnak tart.

Egy fi atal levélíró hozzászólása: 
A marihuána rossz hatásairól (in-
dítékszegénység, memóriaromlás, 
depresszió, üresség) nekem is van 
közvetett tapasztalatom egy osz-
tálytársam révén. Ma már a füvet 
úgy szívja, mint a cigit, és hatása 
már csak annyi, hogy ne legyen na-
gyon rohadt kedve. 

Ez a cikk jó ideje fönn van a Hálón, s 
mindeddig erre kaptam a legtöbb ol-
vasói reagálást, éspedig a marihuá-
na-fogyasztás törvényesítésének hí-
veitől. Jogi vagy orvostani vitákban 
nem tartom magam kompetensnek, de 
válaszolok arra az érvre, mely szerint 
a mérsékelt marihuána-fogyasztás és 
a mérsékelt alkoholfogyasztás között 
semmilyen különbség nincs. Egy pohár 
bort kellemes italként fogyasztunk el, 
az enyhe depresszáns-hatás mellékha-
tás. A marihuána nem étel és nem ital, 
fogyasztásának célja az eufória. Ez lé-
nyeges különbség, a kettőt nem szabad 
azonos etikai sablon szerint kezelni. A 
füvezés bűn marad akkor is, ha ható-
sági üldözése megszűnik; megkezdése 
első lépés a pusztulás útján. 
Elhangzott olyan észrevétel is, hogy 
cikkemet "kiollóztam", ezért vegyem le 
róla a copyrightot, "mert ez egy nagy 
hazugság". Nos, én csak a teológiában 
vagyok szakértő, ott se minden terü-
leten; a kábítószer-témában önálló 
kutatásokat nem folytatok, arra nem 
is vagyok illetékes; információimat és 
idézeteimet a számomra könnyen hoz-
záférhető ismeretterjesztő forrásokból 
merítem; de a cikket, mint a többit is, 
én írtam, nem is kevés munkával. Írá-
som nem tudományos értekezés, nem 
dolgozom hivatkozásokkal, de ha a 
könyv elkészült, külön oldalon föl szán-
dékozom sorolni forrásaimat. Jelen cik-
kem forrásai: Dr Nagy Gábor - Lovass 
Pál: A kábítószerek világa; Bertolucci, 
John: Straight from the Heart (én for-
dítottam magyarra, Hozzád szólok cím-

mel); Jókai Mór Egy az Isten c. regé-
nye; a Teen Challenge weblapja: TEEN 
CHALLENGE Drug Information Section 
(http://www.teenchallenge.com/main/
drugs/index.html); valamint a Hagiosz 
levelezőlista. A szerzői jog fenntartá-
sával nem máshonnan vett adataimat 
vagy idézeteimet védem, hanem saját 
szövegemet, mert nem szeretném, ha 
valaki pénzt keresne az én munkám-
mal. Eljárásomat jogosultnak, sőt ma-
gától értődőnek tartom. 
Más észrevétel szerint nincs jogom a 
"fűről" írni, mert nem vagyok otthon 
a marihuána-kultúrában. Nívón aluli 
hangvétele miatt erre a levélre nem vá-
laszoltam, de elbeszélem egy találko-
zásomat ezzel a "kultúrával". Vasárnap 
reggel utazom a metrón Újpestre. Föl-
száll két fi atal pár, szemlátomást buliról 
hazafelé. Az egyik pár az én oldalamon 
ül le, de távolabb, őket nem igen lá-
tom; a másik pár majdnem szemben ül 
velem. A fi ú kapcsolatban van ugyan a 
külvilággal, jár, leül, föláll, amikor kell, 
mégis olyan, mint egy darab fa, tompa 
és kábult. A lány ezzel szemben nevető 
arccal tekint körül, ragyog a szeme, ra-
gyogó a mosolya. Csimpaszkodik a fi ú-
ba és ránevet; odatekint a másik párra 
és rájuk nevet; nem mond semmit, 
de olyan, mint aki mondani szeretne 
valamit; nem zavarja, hogy a többiek 
nem reagálnak, nincs köztük tényle-
ges kommunikáció. Belenézek csinos 
arcába: ragyogó mosolya kísérteties 
maszk. Nevető álarc, amely mögött 
nincs ott a személyiség. Hátborzongató 
látvány; ahányszor eszembe jut, sírni 
tudnék. Farkasszemet néztem a mari-
huána démonával. 
Hiába mondjátok, barátaim, hogy a ma-
rihuána ártatlan szer. Ez a kedves arcú 
lány elváltozott tudatállapotban volt, 
kiszolgáltatva a gonosz szellemeknek. 
Személyes tapasztalatom illutsztráció 
ahhoz, amit forrásaim alapján állítok: a 
marihuána-fogyasztás eltorzítja a sze-
mélyiséget. 

MákMák
A mákszármazékok fájdalomcsillapító 
hatását ősidőktől ismeri az emberiség. 
Egy több mint háromezer éves asszír 

szobor, amely a gyógyítás istennőjét 
ábrázolja, három máktokkal díszíti az 
ábrázolt alak fejét. A kb. Kr. e. 1500-
ból származó Ebers-féle papirusz több 
mint 700 növényi eredetű orvosságot 
sorol föl, és majdnem mindegyikben 
szerepel a mák is. A máknedvet az óko-
ri görög-római kultúra orvosai is széles 
körben használták, tőlük származik az 
ópium (nedv) elnevezés. Kínába Iránon 
keresztül juttatták el az ópiumot az 
arab orvosok, már az 1. században ke-
letkezett kínai gyógyszerkönyvek emlí-
tik. A középkori Európa orvosai széles 
körben használják fájdalomcsillapító-
nak, altatónak, nyugtatónak. A 17. szá-
zadban Thomas Sydenham, a modern 
belgyógyászat egyik megalapozója, azt 
írja: „Mit sem ér az orvos ópium nél-
kül.” Lassan fölismerik veszélyeit is, s 
a 18. században több orvos lassan ölő 
méregnek nevezi.
A máktej 25 különböző alkaloidot tar-
talmaz. Ezek közül legfontosabb a mor-
fi um, amelyet 1806-ban sikerült izolál-
ni a máktokból. (A heroin a morfi um 
kémiai származéka.) Maga az ópium a 
mákgubó nedvéből besűrűsödő masz-
sza, amely megfelelő eljárással jól 
gyúrható, égethető, aromás formába 
vihető át. Valószínűleg Törökországban 
fogyasztották először kábítószerként, 
a Korán által tiltott bor mámorának 
pótlására. A törökök és irániak ették 
az ópiumot. Indiában a mogul uralko-
dók monopolizálták az ópium termelé-
sét és árusítását. Később a Keletindiai 
Társaság, majd az indiai brit kormány 
monopóliuma lett. Az ópium szívását a 
hollandok fedezték fel. A szívás veszé-
lyesebb, mint az evés, mert az ópium 
szívható formája több morfi umot tar-
talmaz. A hollandok vitték az ópium-
szívást Kínába, aminek következmé-
nye lett annak széleskörű elterjedése 
Kínában a 17. századtól. Az 1840-es, 
majd 1856-s ópiumháborúk az angol 
és európai kereskedelemnek a kínai 
ópiumforgalmazásból származó hasz-
nát védelmezték meg... Ma már nem-
zetközi egyezmények tiltják az ópium 
termesztését és forgalmazását, amiért 
is az illegálisan történik. A világ ópium-
termelésének fő helye ma a Burma, 
Laosz és Thaiföld közös határán elte-
rülő, hegyektől és dzsungelektől védett 
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arany háromszög. Kultikus célokra az 
ópiumot – eltérően a legtöbb kábító-
szertől – soha nem használták.
Az ópium, ha kis adagban eszik, nem al-
tat el, csak relaxációt, eufóriás bódula-
tot okoz. Nagyobb adagban fogyasztva 
vagy füstben beszívva eufóriás álom-
világba visz. Fogyasztása során függés 
alakul ki, amely újra és újra az élmény 
megismétlését, az adagok növelését 
igényli. Közben az ópiumélvező egyre 
jobban elszakad környezetétől és a va-
lóságtól. Tettereje, szellemi és szexuá-
lis potenciája leromlik, bőrszíne elvál-
tozik, az agyagszürke és a halálsápadt 
között mozog. Végül testileg elsorvad, 
csont-bőrre soványodik, szervezetének 
ellenállóképessége pedig annyira le-
csökken, hogy egy jelentéktelen fertő-
zés végezhet vele. Az is megtörténhet, 
hogy a méregtől megzavart elmeálla-
potában saját kezével vet véget életé-
nek. A mértékletes ópiumszívónak, aki 
napi egy pipát szív el, legföljebb húsz 
év van hátra az életéből az első pipától 
az utolsóig; akiken a szenvedély any-
nyira elhatalmasodott, hogy naponta 
nyolc-tíz pipát szívnak, azoknak mind-
össze három-négy éve van hátra.  

Morfi umMorfi um
A kerti mákból, más néven ópiummák-
ból (Papaver somniferum) nyert gyan-
tás anyag a nyers ópium; a morfi um 
ebből izolálható.  Elnevezése Morp-
heusra, az álom istenére utal. Míg az 
ópium különféle anyagok elegye és 
huszonöt különböző hatóanyaga van, 
addig a morfi um egységes vegyület. 
Amikor 1806-ban először tudták tisztán 
előállítani, az az orvostudomány nagy 
győzelme volt. Az emberiség addig 
soha nem tapasztalt hatékonyságú fáj-
dalomcsillapítóhoz jutott. A morfi um a 
sejtmembránok receptoraira hat, egy-
részt megakadályozva, hogy a gerinc-
ből az agyba jusson a fájdalominger, 
másrészt magának az agynak működé-
sét is befolyásolva. Bevehető szájon át, 
szívható füsttel, felszippantható az orr-
ba, de leggyakoribb adagolási módja az 
injekció. Mindmáig használatos gyógy-
szer a súlyos fájdalmak csillapítására.
A morfi umnak az idegrendszerre gya-

korolt hatása felszabadulást, örömél-
ményt, energia-tudatot, önbizalmat is 
eredményez. Ezt a beteg akkor is kíván-
ja, ha a fájdalomcsillapítás már nem in-
dokolja a szer adagolását. Igen hamar 
(a heroin után a leghamarabb) kialakul 
a kémiai függőség is: a morfi um beépül 
az anyagcserébe és nélkülözhetetlen-
né válik a sejtek számára. Ha a beteg 
nem kapja meg adagját, ideges lesz, 
hasmenést, izomrángást, verejtéke-
zést, szívdobogást, könnyezést, impo-
tenciát, félelemérzést tapasztal. Ezért 
panaszkodik, kéri a morfi umot az or-
vostól, megpróbálja megtéveszteni az 
orvost vagy a gyógyszerészt, vényha-
misításhoz folyamodik, vagy akár betör 
egy gyógyszertárba. Mivel a morfi um-
adagolás ellenőrzése ma már nagyon 
szigorú, nem csoda, hogy a morfi nisták 
ma elsősorban az egészségügyi dolgo-
zók közül kerülnek ki. A kábítószeres 
forgalomban a morfi um ritkábban for-
dul elő, "M", morph, Miss Emma bece-
neveken. 
A rendszeres morfi umélvező egyre 
jobban az igényelt adag megszerzésé-
re fordítja minden energiáját. Akarata 
gyengül, lelki világa beszűkül, sápadt és 
sovány lesz, haja, foga kihullik, külsejét 
elhanyagolja, krónikus álmatlanságtól 
szenved. Végül már a morfi umadago-
lás sem hozza meg az áhított eufóriát. 
A szenvedélybeteget megölheti egy je-
lentéktelen betegség, amelynek lerom-
lott szervezete már nem tud ellenállni, 
de ugyanígy végezheti öngyilkossággal 
vagy az elmeosztályon is. 

HeroinHeroin
Az orvostudomány folyton kutat, hogy 
a gyógyításban jól használható, de 
visszaélésre kevésbé alkalmas vegyü-
leteket fedezzen föl. E kutatás során 
fedezték föl 1898-ban a morfi um egyik 
kémiai származékát, a heroint. Eleinte 
örültek neki, és köhögéscsillapító szer-
ként, a hörghurut, az asztma, a TBC ke-
zelésében alkalmazták, sőt a morfi um-
elvonó kúrában is. De már a következő 
évtized során kitűnt, hogy a heroin a 
morfi umnál is veszedelmesebb kábító-
szer. Az összes ismert kábítószer közül 
a heroinnál alakul ki leghamarabb az 

anyagcserébe való beépülés, a bioké-
miai függés. A kábítószercsempészek 
dolga könnyebbé vált, mert a tömé-
nyebb heroin kisebb helyen elrejthető, 
mint az ópium, és nincs olyan erős sza-
ga. Terjesztése először heroint, morfi u-
mot és koffeint tartalmazó, az ópium-
nál olcsóbb vörös pirulákban történt. 
Ezt később kiszorította a tiszta heroin. 
Ma már a heroint gyógyászati célra 
egyáltalán nem használják, kizárólag 
kísérleti célra, szigorú ellenőrzés mel-
lett. Az illegális kábítószerpiacon meg 
kell adni az árát: néhány éve (jelenleg 
2001-et írunk) egy amerikai szerző ar-
ról tanúskodott, hogy tíz dollárért ka-
pott egyetlen kezdő dózist (a későbbi 
adagok nagyobbak) a heroin kátrányos 
formájából. Árulják barna vagy fehér 
porként is. A fehér por formájában elő-
állított heroin tisztább, töményebb, te-
hát nyilván drágább is. A magyar árakat 
nem ismerem, de könnyű belátni, hogy 
a rendszeres, egyre növekvő adagokat 
követelő heroinélvezet nem fedezhe-
tő átlagos fi zetésből. Egy „mainliner”, 
aki már állandóan igényli a véráramba 
fecskendezett heroint, napi egy dózis-
nál alább nem adja.  
A heroint lehet szívni akár oly módon, 
hogy heroint kevernek a dohány közé 
vagy a cigaretta végét heroinporba 
mártják, akár úgy, hogy kanálban tűz 
fölé tartva csövön át beszívják a be-
lőle fölszálló füstöt. Az előbbit, ha kis 
heroingolyócskákról van szó, „géppus-
kasorozatnak”, az utóbbit „sárkányere-
getésnek” nevezték el. Lehet azonban 
a heroint injekcióban is adagolni, a bőr 
alá, de magába a véráramba is: utóbbi 
a leghatékonyabb és legveszélyesebb. 
Ilyenkor kevés vízzel tűz fölé tartva 
megolvasztják egy kanálban, amely 
úgy van hajlítva, hogy az asztalra fek-
tetve a kanál feje vízszintes maradjon; 
innen szívják föl azután a fecskendők-
be. Az ereket az ismételt injekciózás 
sorra használhatatlanná teszi, végül, a 
kétségbeesés fázisában, előfordulhat, 
hogy a fő ütőereket is megsebzik a tű-
vel. 
A heroin kábít. Álmos, bágyadt érzést 
kelt, kellemes bódulatot, a problémák 
megszűnésének érzését. A személy 
úgy érzi, nincs miért aggódnia. Ezzel 
együtt azonban elvész az elvont gon-
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Amikor észreveszed, milyen szörnyeteg lettél,
majd megesküszöl, hogy elhagysz.
Nos, ha képes vagy a lehetetlenre,
csak próbálj szabadulni tőlem, édesem.

Az okádás, a görcsök, csomóba kötődő beleid,
a vonagló idegszálak, amelyek egyetlen lövetért üvöltenek,
a forró hideglelés, a jeges verejték, ez vár rád,
és csak fehér szemcséim segíthetnek rajtad.

Nincs más, és nincs hova nézned,
mélyen belül tudod, hogy fogva vagy,
futsz eszed nélkül az eladóhoz, 
karjaid közé fogadsz, és újból élvezel –  

Igen, visszatérsz. Ahogy előre megmondtam.
Tested-lelked enyém lesz, tudom. 
Nem lesz erkölcsöd, lelkiismereted,
holtodiglan enyém lesz a szíved.

dolkodás képessége is, az ember pri-
mitív lénnyé lesz, értékelni, döntéseket 
hozni nem képes. Emberi méltóságát 
föláldozta egy eufóriás kábulatért. A 
szer beadása után az áldozat gyakran 
hirtelen „bólint”, kikapcsol, eszmélet-
nélküliségbe zuhan, akár társalgás 
közben is (nodding off, nodding out). 
Ilyenkor pl. megégetheti magát ciga-
rettájával. Amikor a megszokás kiala-
kult, a függő személy gondolatai egyre 
inkább a következő bódulat, a szük-
séges heroinadag megszerzése körül 
kezdenek forogni, amiért a lopás, rab-
lás, prostitúció útjára is kész rátérni. 

A heroinélvező energiája, akaratereje, 
szellemi teljesítőképessége csökken, 
letargia, motiváció-hiány lesz úrrá éle-
tén. Útja a börtönbe vagy az elme-
gyógyintézetbe vezethet, bármikor 
meghalhat egy töményebb prepará-
tumból eredő túladagolástól, megfer-
tőződhet egy nem-steril injekcióstűtől. 
Sorsa a teljes fi zikai-erkölcsi leromlás 

Végy karjaidba

Nos kicsikém, megúntad a marihuánát, 
az LSD-t, a kokaint  és a többit - 
és valaki, aki jóbarátként jelent meg, 
így szólt: „Bemutatlak Miss Heroinnak”.

Jó, kedves, hát hadd mondjam el, hogy is lesz, 
mielőtt játszadozni kezdesz velem. 

Mert én becsaplak és rabszolgámmá teszlek. 
Nálad erősebb embereket is sírba küldtem már. 
Persze te azt hiszed, sose jársz pórul, 
és nem éred meg, hogy egy mák-melléktermék 
rabja legyél. 

Így hát egy este majd belélegzel engem,
és akkor már nagyon hamar karjaidba veszel,
s mihelyt bejutottam mélyen az ereidbe,
bolondulásig fogsz kívánni.

Anyádat is átejted egyetlen vasért,
gonosz leszel és züllött,
csalsz és lopsz, mert kábulatom vonzásában vagy,
csak akkor elégülsz ki, ha karjaidban tartasz.

Gondolkodásra és döntésre való képes-
sége, polgári megbízhatósága, szexuá-
lis potenciája mindinkább leromlik. Ha 
pedig nem jut hozzá heroinadagjához, 
rendkívül gyötrelmes és hosszantar-
tó elvonási tüneteken megy keresztül 
(„hideg pulyka”). 
Van egy ismert költemény a heroinról, 
amely különböző szövegváltozatokban 
névtelenül és több szerzőnek is tu-
lajdonítva járta a világot; egy infor-
máció szerint valódi szerzője Duncan 
MacLaughlin, a Scotland Yard egykori 
drogelhárító tisztje. Prózai fordításban 
közlöm.

irányában halad. Így van az egyéb 
mákszármazékoknál is, de ez a legme-
redekebb lejtő. 
A heroin becenevei: H, horse (= ló, a 
kezdőbetűről), anyag, kátrány, porce-
lánfehér, fehér ló, bólintás és még sok 
más. Égett kanalak, csövecskék hasz-
nálatára utalhatnak. A mainlinert ösz-
szeszurkált karja árulja el. 


