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A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Beszámoló a karizmaiskoláról

Mellékletben

Ahol a rendkívüli karizmák is elérhető közelségbe kerültek. Már nem folytathatjuk ugyanonnan életünket, mint
a karizmaiskola előtt.

Tanúságtételek a budaörsi gyógyító imanapról.
Rendkívüli terjedelmű melléklet a gyógyulások
nagy tömege miatt.

Lelkes Napok

Joe püspökünk hazaért

Idén a szabadság nagy témájába merülünk el azokkal a
fiatalokkal, akik részesülni szeretnének benne.

Gorove László és Krisztina tanítása a megbocsátásról II.
Pünkösd kultúrája: Beszámoló a Karizmaiskoláról
Lelkes Napokra készülünk
Bemutatkoznak az NSZB új tagjai: Törös Péter Botond
Somlai Lórántra emlékezünk
Papjaink: Zsadányi József atya
Joseph Grech püspök nekrológja
Bemutatkozik az Országos Tanács: Cseh Kornél, Lukácsiné Tábori Eleonóra
Programok
Az új honlapunk
Készülünk a XX. Országos Találkozóra
Tavaszi NSZB-OT beszámoló

9.

Vártuk egy jövendőbeli Országos Találkozóra,
most már ő vár minket az igazi hazában.
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Gorove László és Krisztina
tanítása a megbocsátásról II.
Ez a tanítás a XIX. Országos Katolikus Karizmatikus Találkozón hangzott el. Az alábbiakban a két előadás
szerkesztett változatát adjuk közre.
(2. rész)
Laci: A bocsánatkérésnek van tehát
egy folyamata. Történik valami, aminek
következtében valaki megbántódik,
megsebződik. Utána a „tettes” szembenéz ezzel, odamegy a másikhoz,
bocsánatot kér, a másik pedig megbocsájt. Nagyon ki kell emelni azt az esetet, amikor én, mint megbántott megyek oda a másikhoz és mondom meg
neki, hogy „megbántottál”. Jézus több
helyen is felhívja erre a figyelmet: Ha

vét ellened testvéred, figyelmeztesd;
és ha megbánja, bocsáss meg neki!
( Lk. 17, 3-4). Előfordulhat az az eset,
amikor rájövök, hogy nagyon haragszom valakire, de ezt nem tudjuk neki
elmondani és ő sem tud odajönni hozzánk, mert pl. már meghalt. Ekkor is van
lehetőség, hogy a haragot elengedjük
és azt mondjuk: „Nem haragszom rád,
imádkozom érted.” Van lehetőségem
arra, hogy a másikat figyelmeztessem,
ha kell, egy másik testvéremmel együtt
(Mt. 18, 15-17.) Jézus azért is csomózza nagyon a szívünkre azt, hogyha valakire haragszunk, mondjuk azt meg
neki, mert tudja, ha neki nem mondjuk
el, elmondjuk majd mindenki másnak.
Természetesen az, hogy mi megbán-

tódtunk nem azt jelenti, hogy a másik
meg akart bántani, de az, hogy ő nem
akart megbántani, szintén nem jelenti
azt, hogy mi nem bántódtunk meg.
Sokszor magamnak is meg kell bocsájtanom: „Hogyan lehettem erre képes?” És sokszor meg kell bocsájtanom
a mennyei Atyámnak is, mert Ő nem
olyan, mint amilyennek én Őt látni és
tudni szeretném. De tudnunk kell, hogy
végtelenül szeret, és mindig mellettünk
van.
A bűnbánat vagy megbocsájtás szóra
a bibliában igen sok kifejezés található: befedni, eltörölni, megkegyelmezni, megbocsájtani. Ez mind hozzátartozik a megbocsájtáshoz. Erről pedig
Jézus szavai juthatnak eszünkbe:
„Arról tudják majd meg rólatok, hogy
a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,
35). Milyen lenne a magyar egyház,
ha a karizmatikus megújulás összes
közössége egymást szeretve és egymásnak megbocsájtva csak azon dolgozna, hogy az ország megtérjen, és
nem lenne irigység és egymásra mutogatás? És milyen lenne a világ, ha
a keresztények nem élnének szakadásban. Egymás szeretete azt jelenti, hogy odamegyek a másikhoz és
megkérem, bocsásson meg, mert én
ezt és ezt gondoltam róla vagy haragudtam rá. Ezzel a kiengesztelődéssel
kezdődik minden, ez az evangelizáció
alapfeltétele. Krisztus örömhíre nem
tud terjedni sem közöttünk, sem kifelé, ha nincsen jelen a megbocsájtás
és a kiengesztelődés. Az apostolok
igehirdetése is azért volt olyan sikeres, mert egységben voltak: Pünkösd
élménye „összehozta őket” és azt az
evangéliumot hirdették, amit Jézustól
hallottak. Ez a mi feladatunk is. Ma azzal a szívvel kell hazamennünk innen,
hogy meg tudok bocsájtani annak, aki
megbántott és tudok őszinte lenni és
odaállni az elé, aki megbántott és ezt
meg tudom neki mondani neki.
Kriszta: A megbocsájtás nagyon fontos a világban, ahol mozgunk. A munkahelyen ez nem egy ismert fogalom
és általában nem is tudják, hogyan
kell ezt művelni. Általában az történik,
hogyha valaki megbántott egy másikat, akkor ezt ez a másik egy harmadiknak mondja el és nem annak, aki őt
megbántotta. Ha történetesen mi vagyunk az a bizonyos harmadik, akkor
érdemes rákérdezni, hogy „Miért nem
mondod meg neki, hogy megbántott?”
Válaszul kerek szemekkel néznek majd

ránk, hogy ennek „Mi értelme van?”, de
ez egy jó lehetőség arra, hogy a megbocsájtásról beszélgessünk.
Laci: Sokszor van az a tapasztalatunk,
hogy odamegyünk valakihez, bocsánatot kérünk tőle, ő azonban nem veszi
ezt észre. Ennek több oka is lehet. Az
egyik a megbocsájtó és bocsánatkérő
szavak öt nyelvjárásában rejlik, amiről Gary Chapmannél olvashatunk.
Ugyanúgy, ahogy a szeretetnyelvek
azok a „csatornák”, amiken keresztül a másiktól az ő szeretetét be tudjuk fogadni, ugyanúgy a megbocsájtó
és bocsánatkérő szavaknak is van öt
ilyen nyelvjárása, amin keresztül mások bocsánatkérését be tudjuk fogadni,
ill. amelyen keresztül mi is bocsánatot
szoktunk kérni.
Az első a bocsánatkérő nyelvjárás,
melyet röviden így fejezünk ki: „sajnálom”, „bocsánat”.
A második a felelősségvállaló nyelvjárás, melyet így fejezünk ki: „Én vagyok
a felelős”, „Én tehetek róla, vállalok
minden felelősséget”.
A harmadik a jóvátétel nyelve. Ő mindent jóvá akar tenni: „összetörtem a
poharat, vennék egy újat, milyen legyen?”
A negyedik az őszinte bűnbánat nyelvjárása. Akinek az a nyelve, az minden
erőfeszítést megtesz azért, hogy újra
ne forduljon elő az eset.
Az ötödik nyelvjárás a megbocsájtás
kérése: „Meg tudsz nekem bocsájtani?”
Nagyon fontos felfedeznünk, hogy mi a
nyelvjárásunk: hogyan tudjuk más bocsánatkérését elfogadni és mi hogyan
szoktunk bocsánatot kérni. Sok probléma és feszültség megoldódik, ha rájövünk, hogy nem az a baj, hogy nem
kérünk egymástól bocsánatot, hanem
az, hogy ahogyan én bocsánatot kérek,
az a másikhoz nem jut el, mert ő másképpen tudja azt befogadni.
A mi házasságunkban a nyelvjárásom
a bocsánatkérő nyelvjárás. Nekem
elég, ha valaki azt mondja, bocs, akkor
részemről el van rendezve a dolog. Én
is, ha megbántottam valakit, odamegyek hozzá és azt mondom, sajnálom,
bocsánat és szintén el van rendezve.
Feleségem Kriszta azonban a felelősségvállaló nyelvjárást használja. Ő úgy
tudja elfogadni a bocsánatkérésemet,
ha odaállok elé és azt mondom: „Én
vagyok a felelős, én tehetek róla, vállalom!”. A bocs egyáltalán nem számít
bocsánatkérésnek. Sok vitánk is volt
ebből, hogy most bocsánatot kértem-e

vagy nem. A Chapman könyv egyértelművé tette a dolgot. Azóta csak nevetünk.
Átéltük ezt a közösségben is. Amikor
egy testvérünk olyat csinált, amit a
vezetőség szerint rendezni kellett, akkor odaállt a többiek elé és azt mondta: „Bocs”. Kriszta nem értékelte ezt
bocsánatkérésnek, meg is jegyezte:
„Nem igaz, hogy még bocsánatot sem
tud kérni”. Én mindeközben teljesen
meg voltam nyugodva, mert azt mondta: „Bocs”.

Krisztus örömhíre nem
tud terjedni sem közöttünk, sem kifelé, ha nincsen jelen a megbocsájtás
és a kiengesztelődés.
Összefoglalásképpen egy történet:
Egy középkori halászfalúban az volt a
szokás, hogyha egy asszonyt házasságtörésen kaptak, letaszították egy
magas szikláról. Történt, hogy egy
öreg halászt megcsalt a felesége egy
matrózzal. Összeült az ítélőbizottság
és halálra ítélte az asszonyt. Másnap
hajnalban kellett az eseménynek megtörténnie: kiviszik a sziklára és letaszítják a mélybe. Az asszony férje azonban egész éjjel azon dolgozott, hogy a
szikla aljába kifeszítsen egy hálót és a
háló alá minden fellelhető puha dolgot
odahordjon. Amikor az ítélet végrehajtói másnap reggel kivitték az asszonyt
és letaszították a szikláról, akkor ő beleesett a hálóba és életben maradt.
Mit jelent a történet? A megbocsájtás
valóságos életmentő tett: a megbocsájtás is és a bocsánatkérés is az. Aki
igazán szereti a másikat, annak nem
a törvények, a törvényszerűségek a
fontosak, hanem a másik élete, amit
azzal lehet neki visszaadni, hogy megbocsájtunk neki. Nem könnyű és nem
áldozatmentes tett és feladat ez. Nem
volt könnyű a halásznak sem éjszaka
a hálót kifeszítenie. Nem elég mondani
vagy rágondolni, cselekedni kell.
Több szempontból is magunkra ismerhetünk a kolosszeiekben (Kol 3, 8-16.).
Pál apostol egyszer és rövid ideig volt
Kolosszéban. Ezen rövid idő alatt átadta az evangélium rövid összefoglalását,
ami elég volt ahhoz, hogy a kolosszeiek
megtérjenek és megkeresztelkedjenek. Aztán elment és otthagyott maga
után egy tanító- és segítőtársat, aki

azonban nem töltött sok időt Pállal és
valószínű emiatt nem tudott minden
teológiai és egyéb kérdésére válaszolni a kolosszeieknek. Mi volt a levél kiváltó oka? Egy ilyen pogány városban
igen sok, egymást nem feltétel nélkül
szerető népcsoport élt együtt (zsidók,
görögök, körülmetéltek és körülmetéletlenek, rabszolgák, szolgák és urak).
Rövid idő alatt ezen csoportokból számosan megkeresztelkedtek és a közösségben a következő probléma jött
elő: én, mint úr, üljek egy asztalnál
a rabszolgámmal, csak azért, mert ő
is megkeresztelkedett? Ahogyan ma
mondanánk: „Üljek mellé a misén? Inkább állok.” Pálnak a fülébe jutott ez,
és megírta ezt a levelet. Képzeljük magunkat a közösség helyzetébe. Jön a
hír: Pál levelet küldött. Mindenki lelkesen, tágra nyílt fülekkel hallgatja, mit
írt. Azt írja Pál: „Itt már nincs görög
vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga
vagy szabad, hanem Krisztus minden
mindenben.” Azt gondolom, amikor a
levél végére értek, a kolosszei közösségben igen-igen nagy csönd lett. Elkezdhettek gondolkodni azon, hogy
most mit is csináljanak, amikor: „Itt
ül mellettem a rabszolgám” vagy „Itt
ül mellettem, aki kirúgott a munkahelyemről”, és lehetne tovább gondolni.
El tudom képzelni, hogy egyszer csak
ebben a kolosszei gyülekezetben valaki felállt, odament egy másikhoz és szó
nélkül átölelte, mert megértette, hogy
most már csak egy test van: minden
mindenben Krisztus. És aztán felállt
egy harmadik és odatérdelt egy negyedik elé és azt kérte: „Áldj meg!”.
És aztán egy ötödik, egy hatodik és a
kolosszeiek megértették, hogy nincs
többé zsidó és pogány, rabszolga és úr,
és megindult a megbocsájtásnak és a
bocsánatkérésnek az a folyamata, ami
valóban közösségé formálja a közösséget, és amely valóban Jézus Krisztus
hirdetőjévé tesz bennünket a világban.
Arra hívlak Benneteket, hogy képzeljétek most magatokat a kolosszeiek
helyébe. És ha van ebben a teremben
valaki, akiről azt gondolod, hogy mit
keres ez itt, akkor menjél oda hozzá
és kérj tőle bocsánatot vagy bocsáss
meg neki. És ha az, aki a leginkább
zsidó vagy pogány a számodra, aki a
legidegenebb tőled és nincs itt, azzal
tedd meg ezt most gondolatban, de
határozd el, hogy ezt meg fogod tenni
élőben is.
Dr. Gorove László és Kriszta
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Már a 2008-ban megrendezett karizmaiskolára felcsigázva mentünk
el, Isten azonban messze felülmúlta minden várakozásunkat. Sokkal
mélyebb változásokat vitt végbe
bennünk, mint előtte el tudtuk volna
képzelni.
A karizmaiskola nem csak mi kettőnket, de a közösségünket is gyökeresen
megváltoztatta: a Siloe Közösségben a
lelkigyakorlat előtt már meglevő elszánásnak (ki kell lépni a pusztán imacsoport jellegű létből, és szolgálni kell mások felé) markáns irányultságot adott.
Úgy éreztük, hogy sokan voltak,
akik 2008-ban lemaradtak a karizmaiskoláról, vagy csak utána hallottak róla,
így érdemes lenne egy újabb, még szélesebb körben meghirdetett karizmaiskolát szervezni a magyar Megújulásnak.
A Cor et Lumen Christi Közösség
olyan sok meghívást kap már szerte a
világból, hogy nem mindegyiknek tud-

nak eleget tenni. Sok imádság után és
a gyakorlati szempontok figyelembevételével döntik el, hogy mikor, hova
mennek szolgálni. Így kifejezetten
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy bő egy év levelezést követően igent mondtak arra, hogy ismét
Magyarországra jöjjenek, majd további
néhány hónap alatt konkrét időpontban
is sikerült megállapodni, amely már
szinte kézzelfogható közelségbe hozta a karizmaiskolát. Ők maguk is nagy
lelkesedéssel várták, hogy ismét Magyarországra jöhessenek, mert, mint
mondták, a magyarokat nagyon nyitottaknak találták 2008-ban is.
A szervezés sok gyakorlati tennivalója mellett nagyon igyekeztünk úgy
kommunikálni, hogy a karizmaiskolára
jelentkezettek VÁRJÁK ezt a lelkigyakorlatot, hogy lélekben úgy készüljenek,
hogy itt valami radikálisan megváltozik
az ő életükben is. Nagy örömünkre szolgált az a sok visszajelzés, amely tanúsította, hogy mennyien érezték át ennek
a „sokat várásnak” a jelentőségét.
A karizmaiskola mélyszántás volt.
Segített abban, hogy elemi erővel (újra)
felfedezzük, hogy mit is jelent keresztény örökségünk, milyen is a valódi karizmatikus identitás. Az Isten cselekszik, közöttünk is, általunk is szeretne
megnyilvánulni, bármilyen kicsinek és
alkalmatlannak érezzük magunkat.
A karizmák elengedhetetlenül szükségesek a jó hír terjesztése céljából.
Nem kiváltságos luxus, hanem keresztény életünk nélkülözhetetlen kellékei.
Ahogy Aquinói Szt. Tamás mondja: „a
csodák feltétlenül szükségesek ahhoz,
hogy az emberek megerősödjenek hitükben.” Jézus feltámadásának ereje
nem enyészett el, nem hagyott alább,
rajtunk múlik, hogy a mi életünkben

mekkora hatást fejt ki. Isten erővel
árasztja ki Lelkét ma is, a Szentlélek
kiosztja ingyenes adományait köztünk
is - ha hajlandók vagyunk megfizetni
érte az árat.
Az ellentmondás csak látszólagos:
Isten nem tud komoly és hatékony szolgálatot bízni ránk, a Lélek erőteljes karizmáival harcba küldeni, ha nincs meg
bennünk a szüntelen vágy és az igyekezet az Istenben való növekedésre, ha
nem törekszünk naponta egyre jobban
az életszentségre, ha nem vagyunk
hajlandók újból és újból alázattal beismerni hibáinkat, ha nem imádkozunk
hitünk növekedéséért nap, mint nap,
ha nem tápláljuk szüntelen hitünket és
reményünket, ha nem igyekszünk egészen megtisztítani életünket. Ez az az
ár, amelyet meg kell fizetni ahhoz, hogy
az Úr valóban sokat bízhasson ránk.
Mert mindnyájunkat (nem csak azokat, akik a karizmaiskolán ott voltak!)
erre hívott meg az Úr: legyünk bátor
tanúi Isten - akár csodákban is megnyilvánuló - szeretetének, adjuk oda
minden természetes képességünket a
Szentléleknek, hogy az Ő természetfeletti ereje általunk is megnyilvánulhasson. Éljünk bátran és helyesen a nekünk adott rendes karizmákkal, hogy
valóban alkalmassá váljunk arra, hogy
rendkívüli adományokat is ránk bízhasson Isten, ha neki úgy tetszik.
A karizmaiskolának ugyan vége
lett, de a lényeg most kezdődik: Kezünk az eke szarván; tekintsünk előre. Működjünk együtt a Lélekkel, hogy
közösségeinket átjárja a pünkösdi tűz,
merjük bátran hirdetni az evangéliumot, tegyünk tanúságot Isten nagy tetteiről, hogy velünk munkálkodhasson
az Úr. „Az Úr velük volt munkájukban,
és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (Mk 16,20) És hogy ezek ne csak
üres szavak legyenek, az Országos Tanáccsal és Bartha Angélával egyetértve konkrét lépéseket tervezünk, hogy
a karizmaiskola ne csak „szép emlék”
maradjon, hanem ennek tanításán és
a tapasztalatokon felbuzdulva, gyakorlatba ültetve a tanultakat, erővel induljon meg az evangelizálás országszerte
(és határainkon túl is).
„Add nekünk, Uram, a bölcsesség és
kinyilatkoztatás Lelkét (Ef 1.17) hogy
megváltoztassa azt, ahogyan gondolkodunk, ahogy beszélünk,
ahogyan cselekszünk, ahogy hiszünk
és ahogyan imádkozunk.
Amen.”
„GáBori” Nyuli Gábor és Bori

Ifjúsági életünk

Lelkes Napok

A harmadik Lelkes Napok Ifjúsági tábort 2011. július 11-17. között rendezzük
meg Csobánkán. Az idei tábor témája a szabadság lesz - a vezérigénk: „Ahol
az Úrnak Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17).
Arra gondoltunk, hogy sikerült fiatalos
témát választanunk, hiszen ebben a
korban kell felfedeznetek az élet legkülönbözőbb területein a keresztény ember szabadságát. Sokat félreértett szó
ez: nem korlát nélküliségről van szó, a
szabadság nem lehet a gonoszság takarója, hiszen aki bűnt cselekszik, az rabszolgája lesz a bűnnek. De pont azért
jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa és felszabadítsa
azokat, akiket a félelem egész életükre
rabszolgává tett. A szabadság egyúttal
lehet sokkoló is: a magunk urai lettünk,
döntéseket kell hoznunk, mi felelünk
saját szívünkért. De rengeteg szépség-

gel is jár: megtaláljuk identitásunkat,
Isten személyes tervét életünk felől,
helyreállnak vágyaink, kibontakozik a
jövőnk. Megszabadulunk a függőségektől, megfelelési kényszertől, mások
manipulációjától, levethetjük álarcainkat, szabad lesz személyiségünk, leszámolunk a szégyennel. Megbeszéljük azt
is, hogyan fér meg egy kapcsolatban a
szabadság és a hűség.
Ezekre a kérdésekre keressük
együtt a válaszokat, sok hozzád hasonló és tőled különböző fiatallal, és ha
érdekel, mit mond ezekre a legtájékozottabb és leginkább a te oldaladon álló
ember: Jézus - akkor jelentkezz!

Előadások és kiscsoportos beszélgetések mellett sokféle kreatív vagy
sportos programból, adott esetben további hitmélyítő műhelyekből választhattok. Lesz még koncert, vetélkedő,
színdarab, lesz lehetőség vállalkozó
kedvűeknek táncra, pantomimre, „Kimittud’-ra, túrára. A napok fénypontjai
továbbra is a dicsőítő-közbenjáró imaestek. Itt élő kapcsolatba léphetsz az
Atyával, Jézussal és a Szentlélekkel, a
szabadság szerzőivel.
Az idei dicsőítést Flach Ferenc vezeti. Az előadó teamnek idén három
magyarországi és három erdélyi tagja lesz: Bartha Angéla, Nagy Zsolt és
Hodász András mellett velünk lesz Sidó
Éva, Zubay Tímea és Majoros Tibor is.
A miséket mindennap más meghívott
vendég atya tartja. Mások tanúságtevőként, kiscsoportvezetőként, közbenjáróként, vagy éppen műhelyvezetőként fognak segíteni. Tervünk, hogy
a tábor egy fontos helyszíne legyen a
szolgálati ajándékok és talentumok kibontakozásának. Lépj kapcsolatba velünk akkor is, ha úgy érzed, hogy itt
szeretnéd szolgálat során felfedezni az
ajándékaidat!
Ha már vagy 15 éves, de még nem
múltál el 25, akkor gyere, és résztvevőként tapasztald meg, ahogy az igazság
szabaddá teszi az Istenhez térőket!
Légy tanúja, hogy Jézus ma is él és
betölt a szabadság Lelkével! Jelentkezz
a lelkesnapok@gmail.com email címen!

Ifjúsági életünk
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Végh Zoltán

Bemutatkoznak az NSZB új tagjai

Pápán születtem 1983. február 16-án,
és a Bakonyalján fekvő Csóton élek jelenleg is. Édesanyám katolikus, édesapám református. Gyermekkoromban
minden szükségeset megkaptam ahhoz, hogy jó vasárnapi keresztény legyek: megkereszteltek és elsőáldozó
lettem.
A szívem mélyén már kisiskolás koromban meg volt a vágy egy közvetlen, baráti kapcsolatra a Mindenhatóval, akivel mindent megoszthatok, de
a szentmiséken és a hittanórákon nem
ezt az istenképet tárták elém.
A változás előszele 1993-ban érkezett
meg, amikor új papot kaptunk (Horváth

Tamás atyát), akihez Budapestről leköltözött a szintén karizmatikus lelkiségű
Köblös Jocó is.
Elsős gimnazista voltam, amikor Tamás
atya meghívott a Veszprémi Egyházmegyei Ifjúsági Találkozóra, Sümegre. Ezen az alkalmon „szervezett be”
Jocó egy akkor induló imacsoportba:
őszintén szólva fogalmam sem volt,
hogy mire mondok igent, de ott végre
egy olyan Istenről beszéltek nekem a
néhány évvel idősebb vezetők, akivel
lehet beszélgetni, aki közvetlen kapcsolatba szeretne lépni velem. Ezt követően vettem részt egy háromnegyed
évig tartó bérmálási felkészítőn, mely-

Bemutatkozik

Törös Péter Botond
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nek során 1999. március 27-én átadtam életemet Jézusnak.
Mindez nagyon szép volt, a bérmálás
után továbbra is jártam imacsoportba,
de jött az első szerelem, és emiatt elhagytam a közösséget. A kapcsolat
ugyan véget ért még az érettségi előtt,
de jött az újabb nehézség: az első félév
a győri Széchenyi István Főiskola műszaki informatika szakán a szabadság
és az önállóság minden veszélyével, de
Isten nem hagyott elveszni.
Három fontos dolgot szeretnék megosztani, ami segített abban, hogy később első szeretetemmel visszatérjek
az Úrhoz és a közösséghez:
ez idő alatt is (bő 2 évről van szó) minden vasárnap ott voltam a szentmisén,
és áldoztam is, vagyis nem szakadt
meg Vele a kapcsolatom teljesen,
a közösség minden tagja nagy szeretettel fogadott vissza, és nem hánytorgatták fel azóta sem, hogy miért hagytam el őket,
az Úr mellém adta Melindát, a menyasszonyomat, aki szeretetével és élete
példájával türelmesen és szelíden vezetett vissza Jézushoz.
A visszatérésem 2002 őszén kezdődött,
amikor mindennap elkezdtem olvasni a
Szentírást. Ezután Jézus úgy hívott a

felé való egyre nagyobb elköteleződésre, hogy újabb és újabb szolgálatokat
bízott rám a Néri Szent Fülöp Közösségcsaládon belül és kívül is. Mindezt
úgy tette velem, mint a vámos Mátéval: teljesen méltatlannak és éretlennek éreztem magam ezekre a feladatokra, de a vágyat már évekkel ezelőtt
elültette a szívem mélyén a Szentlélek,
talán ezért is mondtam igent az alábbi
hívásokra.
2003-ban bérmálási kiscsoport vezető lettem, majd 2004-ben Melindával
arra éreztünk indíttatást, hogy a bérmálkozóknak a bérmálás után rögtön
indítsunk el egy kisközösséget. Ennek
a kisközösségnek az 5 tagja ma Szeretetláng néven próbálja az Úr útját járni a Néri Szent Fülöp Közösségcsalád
szerves részeként.
2006-ban lelki olvasmányok során a
Szentlélek nagy érdeklődést ébresztett
bennem a gyógyítás és a szabadítás
karizmái iránt, de Melinda rábeszélésére volt szükségem ahhoz (pedig akkor
nem is voltunk együtt, de ez egy másik
történet), hogy 2007-ben elmenjek a
Szent Ignác Lelkiségi Iskola kurzusaira,
ahol gyógyultam és szabadultam, így
tudott az Úr meghívni ezekre a szolgálatokra is.

2008-ban beledobott a tanításba:
ménfőcsanaki lelki napon, Közösség
kurzuson és 2009-ben a közösségi Karácsony alkalmával.
Az Országos Tanácsba Jocó helyetteseként 2008-ban kerültem be. Az
NSZB-be való jelölésem és beválasztásom nagyon váratlanul ért: 2 héttel előtte még csak arról sem volt szó,
hogy egyáltalán megyek a hétvégére.
Mint a legkisebb, Benjáminnak nevezett testvér még keresem a helyem
ebben az új és felelősségteljes szolgálatban, de megpróbálok a legjobb tudásom szerint helyt állni.
Eddigi életem alapján arra buzdítalak,
kedves olvasó testvérem, hogy légy
nyitott a megújulásra, légy nyitott arra,
hogy a Szentlélek holnap valami újra,
valami nem várt dologra hívhasson téged!
Én magam is valami új előtt állok: május 21-én megnősülök, ami változást
hoz majd az életembe, csodálatos változást, mert a jövendőbelimmel ezután
még szorosabb egységben követhetjük
Jézust.
Utolsó gondolatként az NSZB-ben történt szövetségkötésünkkor választott
igerészemet szeretném a szívedre írni:
Íme, itt vagyok, engem küldj! (Iz 6,8b)

Hirtelen, és készületlenül ért minket annak a testvérünknek a halála, aki segítőkészen vállalta, hogy márc. 20-án este lehozza nekünk a Krisztus arcú leplet. Pedig ő már készen állt arra, hogy Jézus elé lépjen. Szíve teljesen megfürdött a gyónásban, megerősödött a szentáldozásban, és átadatott Krisztusnak
a mise előtt történt önátadásban. A temetésén valaki azt mondta, ő olyan
volt, mint Krisztus: szolgálat közben halt meg.
Ismerjünk meg hát őt kicsit jobban őt, akiről el lehet mondani, hogy első lett
az ige alapján: „Aki első akar lenni, legyen mindenki szolgája.” Mk 9, 35

Lóránt, vagy ahogyan a barátok hívták,
Lóri egy olyan kalandokkal teli életet
zárt most le, melyben sok örömben
volt része a fájdalmak és keresések
mellett, egy olyan életet, mely talán
így volt teljes.
Olyan ember volt ő, aki nyitott volt
mindenkire, aki mindig kereste, hogy
hol segíthet, hogy hol lehet közel embertársaihoz. Nagyon sok szeretet volt
benne azok iránt is, akiket csak távolról vagy egyáltalán nem ismert, akikkel
csak éppen egyszer találkozott az utcán. Örömét lelte abban, ha másokkal
lehet és segíthet rajtuk.
Gimnazista éveitől kezdve rengeteg különböző társaságnak lett tagja,
megadatott neki, hogy mindig közösségben legyen. Több, mint 10 éven át
járt egy kórusba, amely az éneklésen
kívül elsősorban a barátságokról és a
személyes istenhitre vezető közösségi
életről szólt.
Már ekkor erős hite alakult ki, és lelki fejlődését még inkább megalapozta
az az év, melyet egy angliai karizmatikus közösségnél töltött, mint önkéntes.
Ekkor már egy évet elvégzett a geográ-

Somlai
Lóránt,

aki első lett
közülünk
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fus szakon, melyet azután folytatott és
most fejezett be; már a szakdolgozatát
tervezte.
Ezt követően, hazatérve, megismerkedett a magyarországi karizmatikus közösségekkel, miközben még
mindig aktív tagja volt a kórusnak. Nagyon kereste az olyan társaságokat,
ahol hitüket intenzíven és radikálisan
megélő emberekkel beszélgethetett,
oszthatta meg gondolatait, élményeit.
Egyetemista évei alatt természetesen megfordult nem vallási közösségekben is, szeretett terepgyakorlatokra járni évfolyamtársaival, nagyon
kedvelte a munkatársait, akikkel majdnem három évig dolgozott az egyetem
mellett, és más barátaira is mindig nyitott volt itthon is és külföldön is.
Legutóbbi éveiben szoros kapcsolat
fűzte a magyar és nemzetközi geocaching-társasághoz. (A geocaching lényege,
hogy egy jól lezárt ládikát a vállalkozó kedvű játékos elrejt egy általa kiszemelt, valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt terepen, és egy erre alkalmas GPS
készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely pontos koordinátáit. Ezeket bejegyzi a www.
geocaching.hu Internet oldalon és a geocaching
központi honlapjára. Ezek az adatok mindenki
számára elérhetőek.). Hatalmas energiával

és kedvvel vett részt a csapat erősítésében és a játék másokkal való megismertetésében. Szívügye volt, hogy
Magyarországon is egyre több szép és
érdekes helyet regisztráljanak, hogy
majd az egyre növekvő számú kiránduló játékosok fölkeressék.
Nagy biciklis volt, környezettudatosan élt és nyugat-európai tapasztalatokkal különösen szerette volna Bu-

Március 20-án a budaörsi találkozóra talán a belső gyógyulás vágya vezette, talán a kiengesztelődés, vagy lehet,
hogy csak az Istennel való kapcsolatát
akarta megújítani.
Több ismerőssel, baráttal együtt
vett részt ezen az imaalkalmon. A közvetlenül mellette ülők elmondása alapján nagyon fontos volt számára ez az
este. Szinte mindent megtett, ami Istenhez közelebb viheti. Amellett, hogy
gyónt, hogy imádkoztak érte, fontos
pillanat lehetett számára a kiengesztelődés konkrét emberekkel, akiknek nevét a résztvevők gondolatban kezükre
írták és imádkoztak értük, megbocsátottak nekik. Ezt követően, mikor szólították azokat, akik szeretnék rendezni
viszonyukat Jézussal, vagy az egyházzal, ő is kiment és imádkoztak érte.
Újra átadhatta életét Jézusnak. Majd
szentmisét ünnepeltek és így ért véget
ez a közös imaalkalom.
Ezután még sokáig beszélgetett barátaival, majd mikor segítőket kerestek,
ő is fölajánlotta segítségét egy nagy
Krisztus kép leszedésében. Ekkor érte a
baleset, melyben visszaadta lelkét Teremtőjének. Így valóban átadta életét
Istennek, aki befogadta őt.
Élete és halála is az Úr ajándéka
volt. Hatalmas kegyelmet kapott, hogy
ilyen tisztán érhetett célba. Amikor szomorúsággal gondolunk arra, hogy már
nincs velünk többé ezen a földön, ő arra
irányítja figyelmünket, hogy a mi életünk célja is az, hogy tiszta szívvel egyszer elhagyjuk ezt a világot, hiszen a
végállomás Krisztusnál van, az ő karjai
között kaphatunk teljes boldogságot.
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Somlai Dorottya

Zsadányi József atya
Papjaink rovatunkban most főtisztelendő Zsadányi
József atyát köszöntöm, aki 20. éve plébános Szegváron, és a karizmatikus megújulásban hűségesen szolgáló lelkipásztor.
Nem akartam plébános lenni, csak engedelmeskedtem a főpásztoromnak,
Marosi Izidor püspök atyának, és most
valóban a 20. éve szolgálok itt Szegváron. Ilyen az Isten humora.
Hogyan körvonalazódott a hivatásod és a megújuláshoz való csatlakozásod?
Fülöpjakabon, ahol gyermekkoromat
töltöttem, Kurucz Alajos volt a plébános. Ahogy odahelyezték, rá egy évre
a kocsmába járó bicskás fiatalok is a
templomkertbe jöttek focizni, velem

együtt. Elsőáldozásra készítette fel a
gyerekeket, s közben kórházba került
szívizomgyulladással. Az elsőáldozásra
hazaengedték, de délután jött a szomorú hír, hogy a fotelben ülve meghalt.
Nagyon fájt az elmenetele. Ötödikes lehettem, amikor egy alkalommal a réten sétáltam és imádkoztam: „Uram,
én pap szeretnék lenni! Ne is engedj
máshová!” Ezért Kecskemétre, a Piarista gimnáziumba mentem tanulni,
de ahogy múltak az évek, úgy éreztem, hogy a papi hivatás mégsem
való nekem, így elektroműszerésznek tanultam. Ifjúsági hittanra jártam Kecskeméten, Kiskunfélegyházán.

Pa p j a i n k

Papjaink

dapestet és Magyarországot szebbé,
tisztábbá tenni, támogatni a köztéri
törekvéseket és persze a bicikliút-hálózat bővítését. Szerette dokumentálni
is útjait, kalandjait, blogot írt és rengeteg fényképen örökítette meg élményeit. Különösen jó meglátásai voltak,
csodálatos képeket készített tájakról,
a természetről, emberekről és pillanatokról.
Mikor arról beszéltünk, hogy mit
szeretne dolgozni, mint terület- és település-fejlesztő, azt mondta, hogy
nem akar irodában dolgozni számítógép előtt, hanem menni akar, az emberekkel találkozni, őket meghallgatni
és valahogyan segíteni az életüket.
Életfelfogása abszolút pozitív volt,
hitt a jóban. Még ha nem is mindig gondolta azt, hogy könnyű az élet, vidám
volt és bizalommal tekintett a jövőre.
Mindenben képes volt örömet találni
és ritkán láttam elkeseredettnek vagy
szomorúnak. Akkor is, mintha már továbbtekintett volna, mondva, hogy az
élet alapvetően szép. E-mailjei végén
mindig ez állt mottónak: „When life
knocks you down just make sure it
knocks you to your knees.” („Ha földhöz vág az élet, győződjél meg róla,
hogy a térdeden állsz”.)
Most decemberben tért haza újabb
egyéves angliai tartózkodásából, és az
ezt követő három hónap alatt szinte
csak a hobbijának élt, utazgatott barátaival, tervezgette a közeljövőt és
nyugodt volt. Pont nem kezdett bele
semmibe, még várt a nagy döntésekkel, tervekkel, szakdolgozattal. Mintha
ajándék lett volna neki ez a három hónap.
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Félegyházán Nagy Sándor atya volt a
plébános és karizmatikus csoport is
működött nála. Itt a Szentlélek megérintett és tüzet kaptam. Jó volt ide járni. Munkahelyemre is vittem a Bibliát.
Nagy felfedezésem volt az Ige ereje,
életemet erővel töltötte meg, új életet
adott, de a papságra nem gondoltam.
Később a falunkban hivatásébresztő
napot tartottak, melyen kíváncsiságból én is részt vettem. Egyszer csak azt
hallom: „Ott hátul a fiúknak és nagyfiúknak is szól a hívás”. Magamban kinevettem: „Ezek ugyan nem papnak
valók” – és magamra sem gondoltam.
Másnap azonban, amikor mentem a
buszhoz, egy belső hang az mondta:
„Miért ne mehetnél el papnak?” Olyan
erős volt ez a belső hang, hogy nem
tudtam neki ellenállni. Elmentem ahhoz az atyához, aki a hivatásébresztőt tartotta és elmondtam, mit történt
bennem. Ő azt mesélte, hogy amikor
elindult erre a hivatásébresztő napra, megkérte a rózsafűzértársulatot,
hogy imádkozzanak érte, hogy az emberi szívekhez tudjon szólni. Visszagondoltam gyermekkori imádságomra: „Ne is engedj máshová!”. És az
utolsó pillanatban utánam nyúlt Isten
A teológiai tanulmányok alatt a lelkesedésem visszább esett. Felszentelésem
után öt évig káplán voltam, de „karizmatikus-mentes”. Szegváron volt már
karizmatikus csoport Zselepszky Fábián atya lelki vezetésével. Négy oszlopos
tag jött össze rendszeresen közbenjáró imádságra Gila Vera néni lakásán,
de előfordult, hogy harmincan is voltak. Engem is hívtak, de nem akartam
menni, valami miatt féltem. Egy év telt
el, mire el mertem menni. Imádkoztak
felettem és imáikra a Szentlélek megújított. Azóta is ott vagyok.
Hogyan lehet elfogadtatni a karizmatikus lelkiséget egy
olyan vidéki egyházközségben /falun/, mint Szegvár?
Már egy ideje jártam az egyébként 17
éve együtt lévő közösségbe, amikor
azt gondoltam, , hogy lehetne az egyházközség felé is nyitni, ezért Szentlélek-szemináriumot indítottunk. Először a képviselőtestület tagjai és a
munkacsoportokban levők végezték
el. A szeminárium folytatásaként imacsoportokat hoztunk létre. Az egyiknél
a rózsafűzért imádkozásán volt a hangsúly, a másiknál a Biblia olvasásán, és a
kötetlen imádkozáson, a harmadiknál,
az úgynevezett „röpködős csoportnál”
ahol a Szentlélek ajándékait lehetett
használni. Mindenki választhatott, hová
akar menni. Bizonyos időközönként lel-

ki napot, lelki délutánt tartottunk. Az
egyházközség és a környékbeliek részére kurzusokat szerveztünk: Fülöp-,
Emmausz-, Eszter-, belsőgyógyító-,
szabadító-kurzust, némelyiket többször is megismételtük.
A plébánosi szolgálatodban a Te karizmatikus elkötelezettséged milyen segítséget jelent?
A problémás esetekkel is tudok mit
kezdeni. Nem csak tanácsokat adhatok, hanem hathatós megoldást, az élő
Jézus Krisztust. Ő tud segíteni.
Milyen konkrét (karizmatikus) szolgálatot végzel a hívek felé? Mik a tapasztalataid?
Több kurzust is elvégeztem, melyeken
nagyon sokat épültem. Az itt tanultakat próbáltam gyakorlatba átültetni.
Közbenjáró imádságot végeztünk az
imacsoportban, majd, amikor lelkigyakorlat volt a községünkben és
gyóntattam, akkor is imádkoztam belső gyógyulásokért és szabadulásért.
Majd a szabadító szolgálatot is elkezdtem Hérány Zsuzsával. Az Úr az
Ő hatalmánál fogva cselekedett, sokan megszabadultak, dicsőség Jézus
Krisztusnak! Helybeliek, vidékiekl és
külföldről is jelentkeztek, így már több
mint száz testvérért mondtam szabadító imát. Ezt a szolgálatot mindmáig végezzük. Mindezért dicsőség az Úrnak!
Az utóbbi Fülöp-kurzus óta két imacsoport is alakult. Én a csoportvezetőkkel
tartom a kapcsolatot.
Legutóbb a március közepén Budapesten Damian
Stayne karizmaiskoláján találkoztunk. Mit adott
számodra a három évvel ezelőtti, és a mostani kurzus? Milyen megtapasztalásaid voltak? Hogyan lehet
fejlődni a karizmák használatában?
Három évvel ezelőtt Szegvárról egyedül vettem részt a tanításon, de a
Székesegyházba már nem tudtam elmenni, csak hallomásból értesültem a
gyógyulásokról. Nem igazán használtam a tanultakat, ezért ellaposodott,
amit hallottam.
Most négyen mentünk Szegvárról.
Most komolyan vesszük az ott hallottakat, egymást segítjük és próbáljuk
is a mindennapi életben megvalósítani.
Első tapasztalatunk az volt, hogy valaki jelentkezett imára, és egyből azt
kérdeztem: „Uram, mi lehet a problémája, mit akarsz cselekedni az életében?” És kaptam egy képet – Bejött.
Majd, mielőtt a szolgáló testvéremmel
imádkoztunk volna, a Szentlélek felsorolta, milyen lelkek vannak az illetőben és arra is rámutatott, mi a legfőbb problémája. Amikor megérkezett
imát kérő testvérünk, elmondta mi a
problémája. Mi pedig megmutattuk a

papírra leírt dolgokat, melyeket a Lélek előre megmutatott - és egyezett
a kettő. Nagy öröm volt bennünk. Ez
teljesen új tapasztalat Damian Stayne
tanítása óta.
Szerinted miért jó a Karizmatikus Megújuláshoz tartozni?
Az igazi evangéliumi élet születik itt
meg. A Lélek erejében járhatunk és
láthatjuk, hogy Jézus ígéretei valóra válnak. A Karizmatikus Megújulás
meghozhatja az emberek számára
az igazi megtérést. Azt tapasztalom,
hogy a megújultak jönnek hétköznap
is szentmisére, átveszik az Egyházban
a feladatokat és lehet rájuk számítani.
Olyan ez, mint a folyó partjára ültetett
fa: kizöldell, virágot hoz és bő termést.
Az Egyházat milyen értékekkel gazdagítja a Karizmatikus Megújulás?
Jézus szándéka szerinti élet valóra válik.
Az apostolokat Ő ezzel küldi a világba:
„Bizony, bizony mondom nektek: Aki
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én is teszek,
sőt majd nagyobbakat is tesz majd
azoknál, mert én az Atyához megyek.
Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön
a Fiúban.” A megújulásban a karizmák
használata is megjelenik: a nyelveken
szólás, a nyelvek értelmezése, a prófétálás, a gyógyítás, csodatevő hatalom,
szellemek megkülönböztetése, mindez
ugyanazon Lélek által. Van, akik a bölcsesség szavait, más a tudományét,
van, aki a hit ajándékát kapja. Ha Lélek szerint élünk, akkor jó gyümölcsöket
hozunk. A Lélek gyümölcsei: szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ha ezeket teremjük, akkor építjük
Isten Egyházát és ez jó.
A karizmatikus lelkiség hogyan formálja át az imaéletünket, és a missziós küldetésünket?
Csak az ima segítségével haladhatunk
Isten útján. Ahogy a szőlővessző nem
teremhet, ha nincs a tőkén, úgy mi
sem, ha nem vagyunk együtt az Úrral.
Az elmélyült ima vezet be Isten szeretetébe és Ő növel, gazdagít bennünket.
A napi egyórás ima számomra elengedhetetlen ahhoz, hogy az Isten akarata
szerinti életet élhessem. Az imádság
felüdít. Az ima erőt ad, hogy bárhonnan érkező kéréseknél készséges legyek. Isten mindig annyi embert küld,
amennyit imában hordozni tudok.
A beszélgetést megköszönve kérem a Szentlélek gazdag
kiáradását Rád és híveidre, szolgálatodra!
Lejegyezte: K. Z.
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Joe Bíboros hazament

Mély szomorúsággal kaptuk a hírt, hogy Joseph Angelo, Sandhurst bíborosa
(Ausztrália), 2010. december 28-án, rendszeresen visszatérő vérképzőszervi
megbetegedésben elhunyt.

kat. Egy igazi pásztort, barátot és vezetőt ismerhettünk meg benne.
2001-től a Nemzetközi Karizmatikus
Megújulásban (ICCRS) szolgált Óceánia képviseletében. Erős kapcsolatot
épített ki más etnikumú közösségekkel, segített nekik katolikus identitásuk
kialakításában és megőrzésében. Mint

ismert szónok, számos alkalommal
kérték fel előadás megtartására katolikus és ökumenikus rendezvényeken.
Joe Bíborost mindig úgy ismerték, mint
mélyen katolikust és elkötelezett karizmatikust.
Hálásak vagyunk neki a Karizmatikus Megújulásban végzett szolgálataiért, teológiai útmutatásaiért, az ICCRS
teológiai bizottságának elnökeként
végzett munkájáért. Kétségkívül emlékezetes marad kiemelkedő lelkipásztori
érzékenysége és szerte a világon tartott biztató beszédei.
Szerte a világon az egész megújulásnak hiányozni fog.

Pa p j a i n k

Máltán született, 1975-ben szentelték
pappá Melbourban. Szolgálatát a St. Joseph Plébánián kezdte Thornburyban,
ahol a plébánosával, Fr. Tom White-tal
még közösen imádkoztak a Szentlélek
kiáradásáért. Ekkor kapcsolódott be a
Katolikus Karizmatikus Megújulásba,
nagy erővel szolgálva az egyházmegye
különböző plébániáin.
Ezt követően néhány évet Rómában
töltött, ahol olyan professzorok alatt,
mint Fr Francis Sullivan SJ és Fr Bob Fariely SJ, szaklicenciátust szerzett lelkiségi teológiából. Dolgozatának témája
a gyógyítás volt.
Visszatérése a Katolikus Karizmatikus Megújulás teljes idejű káplánjának
jelölték ki Melbourne-be, szolgálata
egész Ausztráliát átfogta.
Szintén Melbourne-be a Krisztus
Teste Szeminárium spirituálisának nevezték ki, majd 1998-ban püspökké
szentelték. Mély elkötelezettséggel
szolgálta a fiatalokat és a Bevándorló-

Michael Moran Elnök
ICCRS
Mr Oreste Pesare, Igazgató
ICCRS
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Bemutatkoznak az Országos Tanács tagjai
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Olyan ember vagyok, aki harminc évesen nem tudtam mit jelent karizmatikusnak lenni /legalábbis egyházi szempontból/, megütköztem a templomban
tapsolókon, még inkább a különböző
„nyelveken” halandzsázókon. Ennek ellenére vagy inkább ezek után négy éve
vagyok már az Országos Tanács tagja.
Közösségbe majd harminc éve járok,
de a Szentlélek ajándékaiért való imádság csak sokkal később vált valósággá
az életemben.
Alcsútdobozon élek családommal –
feleségemmel és öt gyermekemmel /
már akik éppen itthon vannak/, és állatorvosként dolgozom a környék falvaiban. Az Országos Tanácsba a Váli völgy
karizmatikus közösségeinek képviseletében kerültem be Angéla testvérünk
buzdítására, és testvéreim bizalmából.
Alcsúton egy 12 éve tartott Fülöp-kurzust követően jött létre egy közösség,
aminek vezetője lettem. Az akkor még
KeKaKo - most Szent András Evangelizációs Iskola - nagy erővel vonzott
az evangelizációra, a Szentírás megis-

merésére, a helyi egyház megújítására. Míg időm engedte, „faltam” a kurzusokat és próbáltam is a tanultakat
továbbadni környezetemben. Ma már
mint az iskola munkatársa igyekszem
tevékenykedni az egyházmegyénkben.
Közben elvégeztem a teológia levelező
tagozatát és lelkipásztori munkatársi
megbízást kaptam. Ezzel nagy lehetőségem nyílt arra, hogy a megújulásban
megismert igazságokat megosszam a
hívekkel a vasárnapi prédikációk alkalmával.
Közösségemben, az alcsútdobozi
Mustármag Közösségben, már harmadik éve van lehetőség egy esztendőre
elköteleződni. Mire olvassátok ezt a bemutatkozást, már újra tucatnyian, sőt,
remélem többen újítottuk meg elköteleződésünket. Talán a megújulás eredményének is tekinthető, hogy nálunk
az egyházi képviselők zömét a közösség tagjai alkotják és így belülről próbáljuk újjá formálni helyi egyházunkat
Krisztusban.
A Székesfehérvári Egyházmegyé-

ben rendszeresen tartjuk a kapcsolatot más karizmatikus közösségekkel,
és a vezetők, képviselők rendszeresen
összejárunk imádkozni, tervezni. Ennek is gyümölcse a több mint tíz éve
rendszeresen megrendezésre kerülő
egyházmegyei karizmatikus találkozó,
melynek , ha jól számolom, Alcsútdoboz hétszer lehetett házigazdája.
Kérem imáitokat, hogy a Lélek vezetése által tudjam képviselni azokat,
akik delegáltak.

Bemutatkozik

Cseh Kornél

A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS HÍRLEVELE

Bemutatkozik

Lukácsiné Tábori Eleonóra

MEGÚJULÁS
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Öt gyermeknek édesanyja vagyok, 46
éves. Hittanárként dolgozom a jászberényi Katolikus Iskolában. A kerekudvari közösséget vezetem 5.éve. 22 éves
voltam, amikor Isten először mutatta
meg gyógyító hatalmát. Első gyermekemet vártam, amikor az orvos közölte velem, hogy olyan betegségem van,
ami miatt nem hordhatom ki a babát és
3 nap múlva jelentkezzem a műtétre.
Ez a hír teljesen összetört. A testvérem
előtte már beszélt arról a karizmatikus
közösségről, ahová ő járt, de én hallani sem akartam róla. Semmi Istennel
kapcsolatos dolog nem érdekelt, mert
úgy gondoltam, ha van is Isten, akkor
az olyan messze van, hogy úgysem
tudok vele mit kezdeni. A testvérem
és édesanyám Zselepszki atya közösségébe jártak. Az atya üzent nekem,
ha elfogadom, imádkoznak értem. Ezt
dühösen elutasítottam. Másnap azonban mégis úgy döntöttem, elfogadom.

Programok
Székesfehérvári Egyházmegyei Karizmatikus Találkozó
A Székesfehérvári Egyházmegye XIII. Katolikus Karizmatikus Találkozója Biatorbágyon kerül megrendezésre 2011. május 1-én fél kilenc
órai kezdettel. Mottója: „Isten győzelmet ad
nekünk, halleluja!” A találkozón elhangoznak
Sipos Gyula tanításai, tanúságtételek, szentségimádás, lesz közbenjáró imaszolgálat, műhely-

Elutaztam. A közösség már a templomban várt. Minden, ami ott történt,
végtelenül taszított. Legszívesebben
kirohantam volna, de nem bírtam, mert
ahogy imádkoztak, erőm egyre fogyott.
Ez még jobban dühített. Éreztem, hogy
minden erőm elhagy és hanyatt estem.
Mikor újra talpra álltam, elhatároztam,
hogy soha többé ilyen helyre nem megyek. Nagyon mérges voltam ezekre
az emberekre. Hazautaztam. Másnap
indultam a kórházba, ahol az orvosok
elképedve közölték, hogy egészséges
vagyok és a baba marad. Hazamentem
és életemben először sírva térdeltem
Isten elé és azt mondtam neki: nem
tudom ki vagy és hol vagy, de ez a gyerek legyen a tiéd és addig kereslek, míg
meg nem talállak.
Ezzel elindult életem Isten felé. Kemény 10 év következett. Kerestem,
kerestem és kerestem. Olthatatlan
szomjúság vezetett. Minden számomra elérhető könyvet elolvastam, amiben Istenről szó volt, de magát Istent
nem találtam. Beiratkoztam a teológiára, mert arra gondoltam, az atyák csak
tudják, hol van Isten. Itt rájöttem, hiába keresem könyvekben, mert a találkozás csakis az Ő kegyelmén múlik. Ez
a kegyelem 10 év után meg is érkezett
egy Szentlélek-szeminárium életgyónásán. 2 hétig sírtam éjjel és nappal.
Úgy éreztem, mintha most születtem
volna egy idegen bolygóra, ahol senkit
nem ismerek, ahol semmihez sem értek. Nem értettem még magamat sem.
Önmagam számára is idegen voltam.
Eltűntek tulajdonságaim. Ami előtte
tetszett vagy vonzott, azok már többé
nem érdekeltek. Be kellett illeszkednem még a saját családomba is. Nem
találtam a helyem. 1 hónap múlva éj-

jel olvastam a Bibliában a Jakab levelet
/5,13-17/. Ez a rész villámcsapásként
világította meg, mit kell tennem: gyónnom , de most azonnal! (Az életgyónásomon nem gyóntam, mert mikor Kemenes atya rám tette a kezét, képtelen
voltam a beszédre.) Felhívtam egy
atyát, hogy gyónni szeretnék. Ő azt
válaszolta, hogy vár. Bár az atyát nem
ismertem, ezzel fogadott: „Fiam kicsit
előbb is jöhettél volna, egész este rád
vártam.” Akkor döbbentem rá, hogy
hány óra is van (éjjel ½ 1). Kérdeztem
honnan tudta, hogy jövök. Válasza: mi
papok is beszélünk a Szentlélekkel.
A gyónás után teljes békességet
kaptam, kezdtem a helyemre kerülni és
örülni a világnak. Majd az életemben
következett az orvosok által halálosnak
mondott betegség csodás gyógyulása,
ami elindított azon az úton, hogy mindent átadva csak Krisztusnak éljek.
Ebben az újabb betegségben tapasztaltam meg, mekkora erővel rendelkezik a Miatyánk imádság és általa
mi is. Ma mindenről lemondva egy ruhában, mezítláb járva szívem telve van
Krisztus örömével.
Erről talán máskor, mert az újság
keretei szűkösek. Bár Angéla bemutatkozásra kért meg, amit leírtam az pedig inkább tanúságtétel, de akárhogy
gondolkodtam, semmi említésre méltó
nem jutott eszembe magamról az Isten
munkáján kívül. Csak azt tudom mondani, amit Pál apostol mond: „Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok”
Az O.T. tagjaként is minden erőmmel azon szeretnék munkálkodni, hogy
Isten országának minél nagyobb területet hódítsunk meg együtt, közösen.
Ne felejtsük el GYŐZTESEK VAGYUNK!

munka. A program záró eseménye a 16 órakor
kezdődő szentmise Spányi Antal püspök atya főcelebrálásával.
Helyszín: Biatorbágyi Faluház
A Hét Láng Közösség lelkigyakorlata
A Hét Láng Közösség nyílt lelkigyakorlatát 2011.
július 20-án, szerdán du. 4 órától július 24-én, vasárnap du. 2 óráig tartjuk a leányfalusi Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban. Címe: "Ez az én vérem kelyhe". Az előadásokat Kovács Gábor tartja.
Jelentkezés: Görbe Lászlónál a gorbestar@gmail.
com Email címen.
Szeretet Földje Szolgálat
Gyógyító összejövetelek, zarándoklat-kilenced a

rák megállításáért, missziós és evangelizációs alkalmak, iskolai előadások, stb.
A részletes időpontokat és helyszíneket lásd:
www.szeretetfoldje.hu
Kapcsolat: info@szeretetfoldje.hu,
tel.: 06-30/33-88-245 (Sipos Gyula)
Árpádházi Szent Margit Evangelizációs Központ, Győr-Ménfőcsanak programjai:
Szent Ignác Lelkiségi Iskola: 2011. május
13–15.: Betániai Mária - személyes ima
Azoknak, akik szeretnének megtanulni keresztény imamódokat.
2011. június 17–19.: Szabadító szolgálat.
2011. július 5–9.: Kiképzés a belső gyógyító
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bat este Szentlélek-váró imaest. Jelentkezni lehet az egész hétvégére, vagy csak a szombati
lelki napra.
2011. július 19−24. Tábor Hegyi Napok, ifjúsági
lelkigyakorlat
Szeretettel várunk minden 16−35 év közötti fiatalt, hogy együtt imádkozzunk és ünnepeljünk.
Bővebb információ nemsokára a Közösség honlapján.
Jelentkezési határidő: minden program előtt
10 nappal (kivéve a Tábor Hegyi Napok - itt előtte
egy hónappal)..
További információk programjainkról és a jelentkezés 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 velünk részesülni, az önfeledt dicsőítés, az elmélyült szentségimádás és az egymásért való imádság 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
 Ifjúsági esték fiataloknak
„Látni akarjuk Jézust!”
Közösségünk szeretettel várja a 16 - 26 év közötti fiatalokat 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.
Információ: www.emmanuel.hu
A soproni Boldog Apor Vilmos Karizmatikus
Közösség programjai
Elsőszombati szentmisék Sopron és hazánk
megújulásáért : május 7-én 07.45 domonkos
templom, június 4-én 15.00 Szent György templom, július 2-án 15.00 karmelita templom , augusztus 6-án 07.45 domonkos templom, szeptember 3-án 11.30 domonkos templom; október
1-én 11.30 domonkos templom; november 5-én
06.30 domonkos templom, december 3-án 11.30
domonkos templom
A soproni evangelizáció és a közösségi élet
támogatására szentmisék a domonkos templomban április 9-én 11.30-kor, május 14-én 11.30kor, június 11-én 11.30-kor, július 9-én 11.30-kor,

augusztus 13-án 11.30-kor, szeptember 10-én
11.30-kor, október 8-án 7.45-kor, november 12én 11.30-kor, december 10-én 11.30-kor.
Programjaink a Szent György templomban:
Szentségimádás a testi-lelki gyógyulásokért: április 11-én hétfőn, május 11-én szerdán,
június 11-én szombaton, július 11-én hétfőn, augusztus 11-én csütörtökön, szeptember 11-én
szombaton, október 11-én kedden és november
11-én pénteken. A programot minden alkalommal
18.45-19.45 óra között tartjuk.
Biblikus szentségimádás 18.30-19.30 óra
között: április 28, május 26, június 23, július 28,
augusztus 25, szeptember 22, október 27, november 24, december 22. (4. csütörtökönként)
2011. június 4. Regionális karizmatikus találkozó P. Stanislaw Rutka CSsR atya vezetésével
9.00-16.00 között
2011. június 2-től Pünkösdi kilenced
2011 június 11. Pünkösdi virrasztás. 19.0020.00 között
November 11-13. Isten szeretete kurzus
Egyéb programjaink:
Július 2. 14.00 gyalogos zarándoklat a karmelita templomba, ahol 15.00 órától a megemlékező elsőszombati szentmise Sopron 1999 évi
Jézus szent Szívének és Szűz Mária szeplőtelen
szívének történő felajánlásáról.
Szervezés alatt Átváltozunk lelki nap 2011.
szeptember 11-én 9.30-19.00 között a Csongrádi
Agapé Közösség vezetésével
Betánia Közösség, Pécs
Minden 2. pénteken 19-21 óráig a pécsi Irgalmas
templomban dicsőítés
Minden 4. pénteken 20:00-tól szentmise szolgálat, majd utána kb. 22:00-ig dicsőítés
2011. február 12-én gyógyító imanap lesz Szekszárdon közösségünk szolgálatával is. (főszervező: Szikra közösség és Hegyháti Tibor atya).
Részletek később: www.betania.hu
Kaposvári Szent Imre templom
"Érints meg engem!" gyógyító imaalkalmak,
minden hónap 2. vasárnapján 16.00-tól dicsőítéssel, tanúságtétellel, közbenjáró imával és
gyógyító szentmisével, melyet Varga László atya
tart. Minden gyógyulni vágyót szeretettel várunk
Élő Rózsafűzér
5. Jubileumi Élő Rózsafűzér zarándoklat
Budapestért Budapest körül a család évében, 9
szakaszban 2011 május 14-én. Részletes információk az elorozsafuzer.hu honlapon találhatók.

Az új honlapunk
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén elindult a karizmatikus megújulás új honlapja a www.katolikuskarizmatikus.hu
címen. Az új honlap még csak korlátozott szolgáltatásokkal üzemel, de a jövőben ezek folyamatosan bővülni fognak annak
érdekében, hogy ez lehessen a karizmatikus megújulás tájékozódási kiindulópontja és virtuális találkozóhelye.
Az újdonságokról és annak használatba vételi lehetőségeiről a karinform levelezőlistán kaphattok majd tájékoztatást.
Törös Péter Botond / NSzB tag
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szolgálatra. A .kurzus célja, hogy kiképezzen a
hatékony 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. 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.
Helyszín: 9012 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u 4.
A lelki napok szombaton reggel 9.30 - kor kezdődnek, kb du 17.00 – ig tartanak (tanítás,
szentmise, gyónási lehetőség, szentségimádás,
közbenjárás).
Az érdeklődőket kérjük, hogy igyekezzenek időben jelentkezni, kb. 10-12 nappal a program előtt.
A kurzusokra írásban kell jelentkezni. Jelentkezés: 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. május 6–8. „Magasztalja lelkem az
Urat” (Lk 1,46)
Program: Liturgikus táncokkal egybekötött lelkigyakorlat Szűz Máriával. A Magnificat igéi: magasztalni, ujjongani, Isten rátekint az emberre,
boldogság hirdetése, Isten nagyot tett, irgalmazni, bizonyságot tenni, emlékezni, megígérni
örökre. A szó önmagában halott, ha nincsenek
mögötte tettek. Ezekről elmélkedünk és „táncolunk” ezen a hétvégén, hogy a szó átjárja nem
csak értelmünket, hanem egész valónkat.
2011. május 13–15. Szent Illés hétvége édesanyáknak
Természetjárással egybekötött csendes, imádságos hétvége, melyre szeretettel várjuk az édesanyákat, akik elfáradtak a munkában és a családról való gondoskodásban.
2011. június 10.– 12. Pünkösdi lelkigyakorlat
A hétvége programja: részvétel a Közösség
liturgiáiban, előadások, Szentségimádás, szom-
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Készülünk a
XX. Országos Találkozóra
2011. Október 15-én, Nagy Szent
Teréz napján tartjuk meg a következő Országos Találkozónkat.
Mottónk: Legyetek tüzes lelkűek!
Róm 12,11 Az imádság igézetében
Előadónk Johannes Hartl, Augsburgból érkezik, alapítója az ottani Imádság Házának, ahol 7 napon keresztül
24 órában imádkoznak és dicsőítik
Istent.
Imájuk hatását nagy erővel élik meg.
Nekünk magyaroknak is szükségünk
van arra, hogy bensőségesebb kapcsolatban éljünk a mi Atyánkkal.
Sokszor a feladatok, munkák, az élet

terhei miatt elgyengül az imaéletünk,
s közben elgyengül a hitünk is. Itt az
idő, hogy Jézus szívére hajtsuk a fejünket. Ő ad erőt, ő ad szeretetet, ő ad
békességet.
A délelőtt folyamán az egyéni imáról
lesz szó, délután pedig a közösségiről.
Annyiban tér el a mostani találkozó a
többitől, hogy ebben gyakorlat is lesz.
A program alatt lesz közbenjárás,
ahol a karizmaiskolát végzettek is szolgálhatnak.
A szentmise főcelebránsi felkérését
elfogadta Székely János püspök atya.
Dicsőítésben Csiszér László és az Em-

mámuel közösség fog segíteni minket.
Helyszín: Budapest, IV. ker. Jégcsarnok Homoktövis u. 1.
A részvétel most is ingyenes
lesz, de a megrendezésnek súlyos
anyagi költségei vannak, ráadásul
nagy részét előre kell kifizetnünk.
Kérünk titeket, hogy lehetőleg június
közepéig az Immanuel Alapítványra
(Számlaszám: 11703006-20060226)
fizessetek be fejenként 2000 Ft-ot
Országos Találkozó megjelöléssel.
Egy főre számítva ennyibe kerülnek a kiadások.
Előre is kérjük, hogy szíveteket
merjétek az imádság kohójában izzítani, hogy a Jégcsarok tele legyen
élettel, hittel és reménnyel.
Bartha Angéla / NSZB elnök

Tavaszi NSZB-OT beszámoló
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Az újonnan választott NSZB 8 munkabizottságot hozott létre, melyek által
az OT-vel közösen kívánják elősegíteni
a Megújulás szolgálatát. Ezek a következők, (a koordinátorok nevét húztuk
alá):
Papi kapcsolatok: Hegyháti Tibor,
Hugyecz János
Közösségek: Borlay Endre, Törös Péter Botond, Marschalek Zoltán, Bartha
Angéla
Ifjúság: Törös Péter Botond, Végh Zoltán, Bartha Angéla
Evangelizáció - Pünkösd missziója:
Hugyecz János, Borlay Endre, Bartha
Angéla
Média ezen belül 2 munkacsoport van:
Honlap munkacsoport: Törös Péter Botond, Bartha Angéla, Kovács Frigyes,
Lovassy Attila, Pelády Tamás, Hugyecz
János
Hírlevél munkacsoport: Bartha Angéla,
Márialigeti Bence, Nyuli Gábor, Czibulka Csaba, Kiss Zoltán

Szervezés - Országos Találkozók:
Lele Róbert, Marschalek Zoltán, Bartha
Angéla, Kertész Ferenc, Domby Zoltán
Gazdaság - Adakozás gyűjtés: Lele
Róbert, Takács Péter
Szabályzat: Takács Péter, Hugyecz János, Törös Péter Botond, Bartha Angéla, Németh Mihály
A 2011 ápr. 2-3-i OT ülését a közös
szentmisénk után az egy évvel ezelőtt
közösen megimádkozott és együttesen
kialakított víziónk egy mondatos meghatározásával kezdtük, amin teológiai

szempontból még csiszoltunk. Az OT
által is jóváhagyott víziónk megfogalmazása így hangzik:
Istentől kapott látásunk az, hogy
a feltámadt Krisztus által az életszentségre törekvő közösségek a
Szentlélek erejével evangelizálják
az egész országot, szem előtt tartva az egységet, és ehhez szükség
van a testvérek adakozására, tizedére is, amelyből főállású szolgálat is fakadhat.
Szeretnénk, ha ezt a vízió a Karizmatikus Megújulásban terjedne, és ementén haladnánk tovább.
Ezután a 8 munkabizottság megkezdett
szolgálatának témáival foglakoztunk. A
testület tagjai hősiesen győzték a rengeteg munkát, és eredményesen döntöttünk az OT tagjaival kapcsolatban.
Bartha Angéla / NSZB elnök

Következő OT ülésünket
2011. nov. 12-13. tartjuk.

Kérünk, hogy támogasd rendezvényeinket, programjainkat adód

1%-ával.

Adatok: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány
Adószám: 19666749-1-41
Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele; Kiadja: Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szolgáló Bizottsága.
Felelős szerkesztő: Bartha Angéla SSS; Szerkesztők: Czibulka Csaba, Márialigeti Bence, Nyuli Gábor; Címlapfotó: Búza Virág
Tördelés, design, nyomda: Bicskei István / www.unicial.hu; Szerkesztőség címe: 1116 Bp. Fehérvári út 168-178. C. lp.
Telefon: 877-4803; E-mail: mkkmhirlevel@yahoogroups.com; http://www.karizmatikus.hu. A Hírlevél előállítási költsége 200 Ft.
Példányszám: 600 db. Kérjük, lehetőségeitekhez képest adományaitokkal támogassátok a Hírlevél megjelenését.
Ezt megtehetitek a mellékelt csekken vagy átutalással. Számlaszám: Immánuel Életünk Krisztus Alapítvány 11703006-20060226 Köszönjük!

Magyar Katolikus Karizmatikus
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Meg újulás

Hírlevél melléklet

Tanúságtételek a Damian Stayne által vezetett karizmaiskoláról és a március 20-i budaörsi
gyógyító imaalkalomról (A tanúságtételeket szinte kizárólag email-ekből vágtuk ki, és éppen a személyes hangvétel
megőrzése érdekében legtöbbször egyáltalán nem szerkesztettük. )

Születésem óta minden ízületem kórosan laza, olyanynyira, hogy pl.: a térdemet kézzel saját magamnak ki tudtam
ficamítani. Mindamellett, hogy 15 éves létemre futni, ugorni, guggolni, sőt még lépcsőn felmenni sem tudtam, nagyon
fájt minden egyes mozdulatnál, valamint vasakat tartalmazó
térdfeszítőket kellett hordanom. A röntgen szerint a térdemben a két csont fél centivel el volt egymástól csúszva (ami
ebben az esetben nagyon sok). Most, néhány héten belül
kellett volna megműteni először a bal, majd a jobb térdemet.
Vasárnap a lábakért való imánál, néhány barátnőm imádkozott a térdeimért. Hirtelen nagy forróságot,- illetve olyan
érzést mintha valaki gyöngéden megfogta volna a térdeimet
-éreztem. Az ima után próbálgatni kezdtem őket leguggoltam, futottam, ugráltam. A fájdalom teljesen eltűnt a térdeimből!!!!!!!!!!:) Akármit csináltam nem jött vissza, és azóta
sem jelentkezett!!!!!!!!!!!!!!!!:) Most már bármit csinálhatok
futhatok, ugrálhatok..., és semmilyen segédeszközt sem kell
hordanom!!!!!!!!!!!!:)
Kedden újra készítettek röntgent a térdeimről, amelyen
tökéletesen látszott, hogy a csontok visszakerültek a rendes
helyükre, így már műtét sem kell!!!!!!!:) Gyógytornára kell
még járnom néhány hétig, hogy megerősödjenek az izmaim.

DICSŐSÉG AZ ÉLŐ JÉZUS KRISZTUSNAK, AKI MEGGYÓGYÍTOTT, ÉS SZERET ENGEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!:):):)
Április 8-ai folytatás, vagyis közel 3 hétre a gyógyító imaalkalom után: Tegnap, meg már múlthét csütörtökön is lefutottam térdvédő, és bármilyen icipici fájdalom nélkül 1,5
km-t.( 500m-enként 2perc20 másodperc alatt átlagosan:)!!
Egyáltalán nem fáj semmim, röplabdára is járok rendesen!
MEGGYÓGYULTAK A TÉRDEIM!!!!
BV

Valóban úgy van: ha nagyra nyitjuk a szívünket, sok ajándékot kapunk, ha kicsire, akkor keveset...
Ezt most is megtapasztaltam... mert igen nagy várakozással készültem a karizmaiskolára, bár ősszel még fogalmam sem volt, hogyan oldom meg, hogy édesapámra 3
napig valaki vigyázzon ! De letettem az Úr kezébe és azt
mondtam: ha Uram Te engem idehívsz, ezt is meg fogod addigra oldani... és valóban minden zökkenőmentesen zajlott....
És nagyon szerettem volna, ha a gyógyító alkalomra 88 éves
édesapám is (aki Alzheimer-betegségben szenved) el tudjon
jönni.....Ezt is megszervezte az Úr ! Azt nagyon megjegyeztem, hogy azt mondta Damian: A remény a csoda édesanyja!
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Ezért nem szabad semmiképpen sem
hagyni, hogy kihunyjon a remény!
Amikor Damian a daganatokért és
rákos betegségekért imádkozott, oly
módon, hogy Jézus nevében megátkozta ezeket (ahogy a Szentírásban
Jézus tette a fügefával, amin nem talált gyümölcsöt!) és azt parancsolta,
hogy Jézus nevében száradjanak el,haljanak meg, MOST! Nagyon érdekes:
azt éreztem, hogy egy kéz megragadja ezt a daganatot bennem
(a hüvelycsonkon találtak egy 2008.
ősze óta lassan növekvő daganatot,
melyre tavaly 3 alkalommal kemoterápiát, idén 10 alkalommal sugárkezelést kaptam és), és most összeszorítja,
és meg akarja fojtani. Az is bennem
volt, hogy ennek biztosan lesz valamilyen bizonyítéka, de leginkább a következő orvosi vizsgáltra gondoltam...
Amikor Damian azt kérte, hogy menjen
ki az, aki tapasztalt valamilyen változást, boldogan ki is szaladtam, de nem
kerültem sorra, mert már közel volt a
szentmise ideje és Székely János püspök úr már ott volt...
Amint haza értünk - apu miatt is
siettünk, mert hosszúnak tűnt neki a
délután -, és WC-re mentem, tágranyílt
szemmel, döbbenten azt tapasztaltam,
hogy a fehérneműmben a betét véres
lett (tavaly óta óta ezt kell használnom)
és még egy sötét színű alvadtnak látszó
csomó is volt rajta...És ekkor eszembe
jutott, hogy csodálatos, hogy ilyen hamar megkaptam a bizonyítékot, amire
még ott a csarnokban gondoltam! Dicsőség a mi gyógyító Istenünknek!
És még valami... hab a tortán: Alzheimer-beteg 88 éves édesapám vasárnap óta jobban járkál, nem fárad el, jobban beszél, formálja a szavakat, jobban
érthető a beszéde is, mint azelőtt volt !
Ezt is Jézusnak köszönhetjük!
Ma (2011 április 12.) voltam az Onkologiai Intézetben kontroll vizsgálaton és az orvos nem talált
daganatot ! Halleluja még egyszer
és mindig ! 2 hónap mulva kell majd
megint a szokásos kontrollra mennem...Míg a vizsgálatra vártam az öltözőben és imádkoztam, azt kaptam a
szívemben: "Ne félj, minden rendben
lesz !" Halleluja!
J. J.

Több mint 1 éve van ízületi gyulladásom, amely jelentős fájdalmat
okoz, elsősorban a lábamban, úgymint
a térdben, mögötte a térdhajlatban, a
lábfejben, sarokban, az Achilles-ínnál,
és kisebb mértékben a csuklómban,
egyes ujjakban, a vállamban és a csípőmben is. Mind közül a legerősebb a
térdben lévő fájdalom volt, amely jelentősen korlátozott a mozgásban,
csak kb. 5-10 percig tudtam egy helyben állni a fájdalom miatt, nagy gondot
jelentett a behajlított lábbal ülés (muszáj volt többnyire kiegyenesítve tartani a lábamat ülés közben), és a járás is
30-40 perc után már nagyon fájdalmas
volt. A reumatológián felírtak ugyan
gyógyszert, de az elmúlt több mint 1
évben csak csökkenni tudott valamelyest a fájdalom, az is csak az első 4-5
hónapban, és utána már nem változott.
Múlt héten én is részt vettem a Damian Stayne által tartott karizmaiskolán, ahol rengeteg gyógyulás is történt
(ha jól emlékszem, 123-at számolt öszsze Damian), az Úr azonban mindenekelőtt a lelkünket töltötte meg kegyelmeivel.
Onnan mentünk a budaörsi gyógyító alkalomra, ahol a lelátón ültem
le, de mivel ott a szűk hely miatt csak
behajlított lábbal lehetett ülni, 20-30
perc múlva a szokásos fájdalom miatt
fel kellett állnom, így felmentem a lelátó tetejére, majd ott az oldallépcső
tetején ültem le, ahol már ki tudtam
nyújtani a lábaimat. Aztán eljött az első
közbenjáró ima ideje, amikor Damian
kérte, hogy tegyék fel a kezüket mindazok, akiknek az akkor felsorolt testrészek közül valamelyik beteg, vagy
fáj. Mivel ezek között volt a láb is, így
én is feltettem a kezem, majd Damian
kérte, hogy akik a jelentkező emberek
mellett állnak, tegyék rá a kezüket a
beteg vagy fájó testrészre. A rendezők
közül egy lány jött hozzám, és ő tette
rá a kezeit a térdeimre. Bár más ízületeimért is lehetett volna imádkozni,
de mivel egy testrészt kellett mondani, és a térdem fájt a legjobban, így
ezt mondtam neki. Imádkoztunk, majd
Damian parancsolt a beteg testrészeknek, hogy gyógyuljanak meg. Ezután kérte, hogy tegyünk próbát, hogy
meggyógyultunk-e, pl. aki nem tudott

járni, próbálja meg, hogy most tud-e,
stb. Én próbáltam a lábaimat hajlítani,
leguggolni, de nem éreztem változást
a fájdalomban. Így aztán visszaültem a
lépcső tetejére, közben megkezdték a
tanúságtételeket mindazok, akik megtapasztalták a gyógyulást. Nem voltam
csalódott emiatt, mert belül egyébként
is azt éreztem, már korábban is, hogy
a gyógyulásért nekem kell hosszabb
időn át naponta, akár hónapokon át
imádkoznom (itt épp ezért talán nem
is számítottam különösebben gyógyulásra). De kb. 10 perc múlva, ahogy ott
ültem, azt vettem észre, hogy szinte
egyáltalán nem fáj a térdem. Ezt elég
bizonytalanul fogadtam, arra gondoltam, hogy talán a mozgatás, guggolás
miatt átmenetileg nem érzem a fájdalmat. Azonban egészen a találkozó végéig ez maradt a helyzet.
A sportcsarnokban nem mondtam
el senkinek, de ma már 6 nap telt el
azóta, és ma is ugyanaz a helyzet, hogy
a térdemben lévő fájdalom 90 %-ban
megszűnt. Korábban ilyesmi sosem
történt, amióta elkezdődött ez a betegség. A többi ízületnél megmaradt a
fájdalom, de korábban mindig a térdfájás okozta a legtöbb problémát. Ezen
a héten már volt, hogy 2 órát gyalogoltam a napsütésben, és nem okozott különösebb nehézséget. Ma délután egy
imatalálkozón egy hosszabb, elmélkedős keresztutat végeztünk, több mint
1 órán át álltunk a templomban – ez
nekem 1 héttel ezelőtt még lehetetlen
lett volna! Dicsőség az Úrnak ezért a
gyógyulásért! És köszönet mindazoknak, akiknek a szolgálata által ez megtörténhetett.
L. I.

Kb. 2004 óta, gimi negyedikes korom óta kattogott a jobb vállam,
ha oldalra felemeltem. Ha kihúztam
magamat, és egyenes voltam, idővel
elkezdett fájni. Recsegett, ropogott.
Tudtam használni, de naponta sokat
ropogtattam, hogy ne fájjon mindig.
Néha jobb volt, néha rosszabb. Mikor
imádkoztam egy mellettem levő testvérért, hogy ne fájjon a válla, amikor
kellett, úgy éreztem mintha valaki
gyengéden megérintette volna a jobb
vállamat, majd egy kis melegséget is!
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:) Azóta sokkal jobb a helyzet. Csak akkor kezd el fájni, ha rosszul tartom magam, és kevésbé akarok hinni benne!
De ha elkezdek hinni és bízni benne,
javul! :) Már fel tudom emelni kattogás
nélkül, és nem is recseg. Sajnos néha
fáj egy kicsit, de össze sem hasonlítható azzal, ami eddig volt. Azért írtam le
ilyen részletesen, mert azt hiszem, ez a
'hit jelzőm'. Mikor jobban hiszek Istenben, és abban, hogy gyógyít, a vállam
is kevésbé fáj! :) És csak azért ennyire gyógyított meg, mert a hitemhez
mérten gyógyított engem, úgy vélem.
Isten áldja a munkátokat!
cs. s.

Az iskola közbenjáró imájában,
amikor párban egymásért imádkoztunk, egy határozott képet kaptam:
megjelent a lelki szemeim előtt a torinói lepel Jézus-arca, és bár rohant
körülöttem az élet, az arc ott maradt.
Furcsa dolog volt viszont, hogy az arc
homályos volt, és nem látszott a szeme. Ezeket nem tudtam értelmezni, de
tudtam, hogy Isten a biztos jelenlétét
erősíti meg az életemben. A vasárnapi
budaörsi összejövetelen a karzatra, a
színpaddal szemben ültünk le. Nézelődtem, és kisvártatva észrevettem a torinói lepel Jézus-arcát, amint szemből
néz rám a színpad fölött. Homályos volt
(a számomra, mert messze volt), és hiányzott a szeme, mert egy vasgerenda
pont kitakarta... Ekkor azonnal tudtam,
hogy aznap este történni fog valami. A
gyógyító imában épp a látási problémák

voltak soron, én a páromra tett kézzel
imádkoztam. Értem nem imádkoztak,
nem is kértem, mert a látáshibámat
(idegi eredetű, görcsös rövidlátás)
nem tartottam betegségnek, már régen megszoktam. Amikor az ima után
kinyitottam a szememet, a Jézus-arc
késélesen nézett rám, minden részletét
jól láttam. A terem oldalán a hirdetések alsó, kisbetűs feliratait is könnyen
el tudtam olvasni, láttam a színpadon a
szereplők arcát és a terem elején ülőket
is. Vagyis Isten gyógyította a látásgörcsömet. Azóta eltelt egy hét, de máig
sokkal jobb a látásom, mint előtte volt.
Az esemény a számomra három ajándékot adott. 1) Én a komolyabb, három
éve húzódó allergiás betegségemre
kértem gyógyulást, de Isten terve nem
ez volt. És nem voltam csalódott. 2) A
vasárnapi imában nem kértem a látásomra gyógyulást, és mégis kaptam. 3)
Isten csodálatos képben adott nekem
megerősítést, hogy elkísér és megerősít a mindennapokban.
HG.

A Karizmaiskolában a gyógyítási gyakorlaton kiscsoportunkban egy
hölgy régebb óta tartó gerinc és nyakfájdalomra panaszkodott. Ima közben
egyik társunk Jézus nevében parancsolt a fájdalomnak, hogy szűnjön meg.
Az imát kérő hölgy abban a pillanatban
megingott, majd ima után elmesélte,
hogy akkor megszűnt a fájdalma, mintha kimetszették volna belőle.
A vasárnapi gyógyító alkalomra

Panni lányunkkal mentünk el. Panni
ritmikus gimnasztikázik, és ebből adódóan ízületei eléggé igénybe vannak
véve. Majd' egy éve a jobb térdét meg
is kellett műteni, és bár a műtét sikerült, de térde azóta sem volt tökéletes,
a jobb lábával nem tudott leguggolni, és
nem tudott rá térdelni sem, csak nagy
fájdalmak árán. Ezen nem segítettek a
fizikoterápiás kezelések sem, és az orvosnak sem volt sok ötlete. Ettől függetlenül járt edzésre, de nem tudott
teljes értékű munkát végezni. Amikor
eljött a gyógyító ima ideje, körbevettük
őt és rátettük kezünket. Az ima közben Panni szinte végig sírt meghatottságában. Ima után rögtön kipróbálta
a jobb lábát, és le tudott guggolni, rá
tudott térdelni. Azt mondta, hogy nem
tökéletes, de sokkal jobb. Otthon azt
is elmesélte, hogy felsőtestében nagy
forróságot érzett az ima közben. Hétfő
este nagyon boldogan jött haza edzésről, mert olyan gyakorlatokat is meg
tudott csinálni, amit már régen nem.
Most egy hét után is ez a helyzet, nem
tökéletes, de a különbség ég és föld.
Szeretettel:
J I. és M

Édesanyám, Magdolna a gyógyító imanapon úgy érezte, hogy elmúlt
fülfájása, ami régóta gyötörte, és ízületi, csont fájdalmai is, annyira, hogy
bot nélkül tudott hazamenni. Azóta
néha-néha használja a botot, mert előfordul, hogy túl sok mindent akar hazacipelni, mint amit betervezett, illetve
dombon lakik, és ezért nem mindig jól
látja, hova lép. Egyébként nem kéne
neki a bot, mert a fájdalom javarésze
nem tért vissza hozzá, csak biztonsági
okból ragaszkodik a bothoz. Szomszédom, Dezső rákos. Őérte telefonon tolmácsoltam Damian szavait, mert nem
volt érthető egyébként. Ő nagy lelki
békét kapott az imában. Még nem tudni, hogy meggyógyult-e teljesen, mert
éppen nem volt benne áttét, de nagyon legyengült a kezelések nyomán.
Két pici gyereke van. Enikő barátnőm
pedig sok kegyelmet kapott aznap, a
körül az óra körül, amikor nevét felírva
egy papírra felemeltem a nevét az imaalkalmon. Szeretettel
JT
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Most kaptam barátnőmtől, Bernadettől
egy sms-t, akit szintén a lapon emeltem fel Istenhez, hogy nagyon boldog
azóta, és nagy békét kapott a szívébe.
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A Karizmaiskolán szombaton este
mind hátulról valaki, mind pedig Damian azt az ismeretszavát kapták,
hogy van itt egy nő, akinek annyira

görcs is járult. Vasárnap reggel a mellettem ülő testvér azt kérdezte, éjszaka nem gyógyított meg az Úr? Miután
nemmel válaszoltam, mondta, várjam

rossz a jobb térde, hogy a bal térde
is kezd tönkremenni, és az Úr meggyógyítja ezt. Egyből magamra ismertem, és Damian még hozzátette, hogy
ez a nő onnan fogja tudni, hogy meggyógyult, hogy le fog tudni guggolni.
Amikor 7 fős kiscsoportokban egymásért imádkoztunk, értem is imádkoztak a testvérek, "a puding próbája az
evés", próbáltam leguggolni, de NEM
ment.
A másik két beteg testvér a csoportunkban Isten kegyelméből a mi közbenjárásunkra meggyógyult. Alleluja.
Ha őszinte akarok lenni, vegyes érzésekkel, sőt, csalódottan távoztam.
Amíg hazafelé mentem este a villamoson, imádkoztam a rózsafüzért, de nem
igazán tudtam odafigyelni rá, nem értettem, hogy miért nem kaptam meg
az Úrtól a gyógyulást, amikor megígérte, úgy éreztem, nekem nyomatékosan
szólt ez az ígéret.
Éjszaka rosszul aludtam, lelki görcseim mellé még egy jókora lábizom

ki a végét, hátha ma délután a nyitott alkalmon fogom megkapni az Úrtól a számomra megígért gyógyítást.
Hasonló jellegű kérdést tett fel Damián
is, történt-e valakivel éjszaka gyógyulás.
Délután már a "szűk" kis családommal dicsőítettük az Istent Budaörsön.
Damian beszélt arról a koldusról, aki
mellett Jézus úgy ment el, hogy nem
gyógyította meg, hanem meghagyta az apostoloknak, hogy az Ő nevében gyógyítsák meg. Arról is beszélt, hogy milyen rossz volt ennek a
sánta koldusnak, mekkora csalódást
élt meg, mert Jézus látszólag érzéketlenül elment mellette, miközben
másokat meggyógyított. Hasonlóan
éreztem magam ehhez a koldushoz.
Elérkezett a "parancsszava" ideje, amikor először a kezek, karok, lábak betegségeinek parancsolt Jézus nevében
Damian. Én is feltettem a kezem. Mögém álltak a testvérek, imádkoztak, és
megtörtént számomra a csoda, meggyógyult a térdem! Egyből próbáltam

VELEM IS MEGTÖRTÉNT A CSODA!!!!
57 éve süket bal fülemre kezdek hallani. Igazából tegnap délután 15,55-kor
vettem észre, hogy hallom Bach zenéjét a rádióból, - igaz jól fel kellett
hangosítanom, majdnem maximumig
- 57 éve nem hallottam erre a fülemre. 5 éves voltam, amikor kanyarós
lettem még Gádoroson, és elhaltak a
hallóidegek. Az orvosok azt mondták,
hogy gyógyíthatatlan, de a jó Isten
meggyógyította! Működik!!!!!!!!!!!!!!!!
Köszönöm a kedvességed, hogy
fogtad a kezem és elvittél erre a rendezvényre, egy új ember jött haza,
Budaörsről, pedig, akkor még nem is
tudatosult bennem, hogy mi is történt
velem. Légy Te is részese a határtalan
örömömnek!!!
Szóval el sem tudom hinni, hogy 57
év után hallok a bal fülemre, van papírom is róla valahol, hogy tök süket volt!!!!
Az Isten velünk van HALLELUJA!!!
I.

P. K. vagyok egy 6 gyermekes édesanya. Megadatott, hogy részt vehettem
a Karizmaiskolán március 17-20 között.
Férjemmel és 3 gyermekemmel együtt
részt vettem a budaörsi záró konferencián is vasárnap, ahol az Úr meggyógyította beteg térdemet/térdeimet.
Dicsőség az Úrnak!
34 évvel ezelőtt kosarazás közben
balesetet szenvedtem, levált egy kis
porc darabka a jobb térdemben. Akkor nem műtötték meg, viszont annyit
romlott a térdem állapota, hogy erre a
műtétre majdnem 20 év múlva, 1995ben sort kellett keríteni. Ez ideig-óráig
orvosolta a problémámat, de 2008-ban
egy újabb térdműtét során a jobb térdemet olyan rossz állapotban találták
az orvosok, hogy azt mondták, protézisre érett, viszont korom miatt, (idén
leszek 50 éves), még nem alkalmazták
ezt a gyógymódot. Régóta, kb. 10 éve
nem tudok guggolni, sőt, ha tehetem,
azért ülök a sor szélén is, hogy ki tudjam nyújtani a lábamat, mert a hajlított
helyzet fájdalmas a számomra.

2011. I. szám

leguggolni, és sikerült!!! Dicsőség az
Úrnak.
A testvérek boldogan kísértek a
színpadra, hogy tegyek tanúságot a
gyógyulásomon keresztül Isten szeretetéről és dicsőségéről. A színpadon ott
várakoztam, a székemről fel-felállva és
kipróbálva, hogy tényleg le tudok-e
guggolni, teljesen, magamtól, egészen addig, míg Damián nem kezdett a
hallásszervi betegségekért imádkozni.
Ekkor felpattantam a helyemről, mert
a legkisebb gyerekem hallásával és látásával voltak, vannak gondok, így úgy
éreztem, hogy mellette a helyem, érte
kell imádkoznom. Számára nem következett be az a gyógyulás, amit várt/
vártunk, és azokkal az érzésekkel távozott, amit én előző este átéltem, de
sikerült őt megerősítenem abban, hogy
Isten szereti őt.
Isten nem a csodáért gyógyít, hanem azért, mert szeret minket. Hálás
vagyok azért, hogyha nem is egy 20
éves ember térdét, de olyat kaptam
vissza az Úrtól, amivel kevésbé vagyok
akadályozva a mozgásban, és azért kaptam, hogy ezen keresztül is még jobban
szeressem Istent, és a reám bízottakat.
Hazafelé a nagyobbik kisfiam rosszul
volt, a két fiú közé ültem a hátsó sorba, középre. Régóta nem ültem hátul
a lábaim miatt, sőt az első sorban is
sokszor a szélvédőhöz tettem fel a jobb
lábam, kinyújtás hiányában. Ezen az
estén, több mint 3 órán át az autóban
középen úgy ültem, behajlított lábakkal, amire korábban nem lettem volna
képes.
Az Úrtól kapott gyógyulás alkalmassá tett arra, már azon az estén is,
hogy képes legyek még több szeretet
továbbadására.
Az Úr hűséges, reményt adott számomra a gyógyulásomhoz ígérete által:
"A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által" (Róm 5,5)
Amen

Damian, hogy csak hinni kell... Igen,
aznap kitisztult az orrom, még a találkozó elején. Ez el is hangzott a színpadon, hogy: „a tribün azon a részén
kitisztul valakinek az orra, aki régóta
(hetek óta?)...”, és „leomlott” valami
súly rólam, felszabadultam, az orrom
mélyen égető érzést éreztem (egész
estig) és működött. Én meg bőgtem,
mert nem értettem, hogy szerethet
engem ennyire az Úr. Igazán nem hittem a csodákban, folyton kételkedtem,
kétkedtem. Alapvetően változott meg a
hitem, mert már tudom hogy csodák
márpedig vannak. Igazi mély mélyponton voltam, ez az alkalom kellett,
hogy kihúzzon az Úr, és megmutassa
az erejét is nekem. Az orrom állapota
jelenleg ingadozó, de sokkal jobb, mint
1-2 hete, nem dugul be teljesen. Úgy
érzem van értelme használni, már nem
csak dísz, szagokat is érzek (nem csak
a nagyon intenzíveket). Egyébként orrpolipom és orrsövényferdülésem van,
kb. 8 éve a műtétet nem mertem vállalni (beijedtem), pedig kitűzött időpont
volt, visszamondtam egy héttel előtte.
Szeretettel:

Nehezemre esett elmenni a találkozóra, mindig csak egy kicsin múlott,
hogy nemet mondjak. Aznap minimum
2-3-szor. Rengeteg lelki kacatot, terhet cipeltem, nem tudtam lerakni. De
miután ilyen sokféleképpen rávilágított

A

HÁ

Régóta imádkoztam gyógyulásért egy gyermekkori sebem miatt.
Apukám 4,5 éves koromban rendszeresen szexuálisan zaklatott és azóta
rémálmaim vannak és visszahúzódó,
önpusztító lettem. Amikor elmondtam
anyukámnak, mi történt velem, nem
hitt nekem. A szemembe nézett és gyűlölködve azt mondta: "Bár csak ne születtél volna meg!" Teljesen elutasított
és magamra hagyott a bajomban. Ez a
mondat megölt engem... A karizmaiskolán, amikor imádkoztak, hogy szabaduljunk meg az öngyilkosság lelkétől,
úgy éreztem, kimegy belőlem valamilyen rossz feszültség, és béke, öröm,
élet járta át a testemet és a lelkemet.
Azóta nem húz le egy titokzatos erő a
mélybe! Szabadnak érzem magam! Köszönöm Jézusnak és nektek is!

Szombaton, ha emlékeztek, volt
egy olyan ismeret szava, hogy "egy nőnek az orra, de nem tudom, hogy mi".
Amikor a fizikai gyógyulásokért imád-

koztunk, én is feltettem a kezem, mert
gyerekkorom óta nagyon nagy orrsövényferdülésem volt.
Amikor a hetes csoportokba mentünk, értem is imádkoztak, és -- dicsőség az Úrnak -- meggyógyultam.
Amikor elkezdtek imádkozni értem,
lüktetést éreztem az orromban, ami
az orrom hegyétől indult el felfele. Ezután elkezdtem hevesen venni a levegőt, és az mindkét orrlukamon át jött!
Ez idáig csak az egyik orrlukamon tudtam folyamatosan levegőt kapni, most
már könnyedén megy, mindkettővel.
Tudom, ez nem olyan, mintha valaki
felkelne a tolószékből, de igazán kellemes érzés. :)
A.

Engem is meggyógyított az Úr!
Hogy az elején kezdjem, csoportosan
jelentkeztünk a gyógyító alkalomra az
én nevem alatt, nekem kellett további
4 testvért elvinnem. Ezek után visszérpanaszaim lettek és 19-én, a munkanapon szombaton beutaltak egy vizsgálatra a területi kórházba. a vizsgálatok
egyértelműen mélyvénás trombózist
igazoltak, és azonnal ott akartak fogni kórházi kezelésre. Némi alkudozás
után az ügyeletes orvossal ….megtettem hitben és biza-lommal azt az esztelenségnek tűnő lépést, hogy aláírtam
a saját felelősségre való eltávozási nyilatkozatot és mosolyogva hazamentem
és dicsőítettem az Urat. Biztos voltam abban,hogy meg fogok gyógyulni
(természetesen szedtem a szükséges
gyógyszert és injekcióztam magam az
orvos által felírt vérhigítóval).Vasárnap
odamentünk és végigültem a kényelmetlen lelátói ülésen azt akb. 6 órát
anélkül, hogy 1 mm-t is bedagadt volna
a lábam. Az ima alatt ugyan semmi különöset nem éreztem, de rohamos javulás ment végbe, és a tegnapi orvosi
vizsgálat nagy meglepetést okozott (az
orvosnak!). Megemlítettem neki, hogy
hol jártam. Dicsőség az Úrnak!
ME

Nagy öröm volt számomra megismerni … Damian-t, ezt a felkent Isten-emberét, aki társaival együtt ilyen
friss és élő hangot hoz az Egyházunkba. Nagyon örülök ennek!
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Én egy "visszatérő karizmatikusnak"
számítok, megtérésem után sokáig
tevékenyen is benne éltem a megújulásban. Családi események és sajnos
a saját lanyhaságom, hitetlenségeim
csendesítettek el később évekre. De
azt is éreztem, hogy erőtlen a kereszténységem, kompromisszumokkal
élek.) Az utóbbi időkben egyre erősebben éreztem egy régi-új hívást,
mintha ismét választás előtt állnék,
és az Úr határozott igent vagy nemet várna tőlem. Az igennel együtt
kiállást, ha kell, bátorságot, az Ige
teljes felvállalását. Testvéreim felé
szolgálatot, egyértelmű szavakat, amikor szólni kell, nem pedig hallgatást.
(Mindezt mély szeretetben, férjem és
családom elsődleges szolgálatával...)
IGEN-t mondtam! Kimondva újra, hogy
számomra nem létezik más út, csak
a Krisztusé...! Erre szeretnék ráállni,
menni rajta, teljes szívemből szolgálni. Ennek egyenes következménye az
is, hogy itt voltam a karizmaiskolán.
A hívás megerősödését éltem meg,
nagy örömöt, hogy ennek a munkának
részese lehetek. Mégiscsak lehet úgy
hinni, ahogy már csak reméltem, erővel érteni az Írás szavait, amik tele vannak buzdítással! Külön öröm volt látni,
hogy Damian-ék tanítása a katolikus
katekizmuson, zsinati tanításokon, pápai enciklikákon és szentjeink példáján
nyugszik, hogy ott hordozza az Egyház
a szívében ezt a szikrát - csak mi kellünk hozzá, hogy hittel fellobbantsuk!
Konkrét jelek, amik a karizmaiskolában értek: amit ismeretlen társam által próféciában üzent az Úr, telibetalált,
minden stimmelt (konkrét élethelyzet,
problémák, válaszok) - remélem a
prófétai üzenet is teljesülni fog (megtérések a környezetemben), rajtam ne
múljon! Másik, kicsi, de nekem nagyon
kedves jel: amikor Damian kért minket, hogy imádkozzunk a gyógyító rész
előtt konkrétumokért, az ismeret szava
bátortalan gyakorlójaként halványan
két sort írtam füzetembe: bal váll, bal
felsőkar (?)... és: jobb hát középső része, nő. (Melegséget éreztem az előbbi,
fájdalmat az utóbbi helyeken). De anynyira bizonytalannak éreztem mindezt,
hogy nem szóltam hangosan. Amikor
7-es csoportban imádkoztunk gyógyu-

lásért, először is fantasztikus megtapasztalás volt, amikor a kezeink alatt
gyógyult meg Évi testvérünk a 17 éves
kora óta meglévő erős gerincferdülés
miatti hátfájásból, sőt, a hát aszimmetrikus púposodása is eltűnt! Az Úr
bónuszként tartogatta nekem a kapott
ismeret-szava megerősítését - amikor Zsuzsa testvérünk lépett középre,
csak ennyit mondott: "Nekem nagy panaszaim nincsenek, csak a bal váll-bal
felsőkar és a jobb hát középső része
fáj néha"! Erővel és hálaadással imádkoztam érte : ) megköszönve a bizonyságot a JóIstennek. Dicsőség Neki!
Köszönettel:
M. K.

A lelki élményeimről szeretnék írni
nektek, és arról, hogy mit hoztam haza
erről a 3,5 napról.
Először is: hazahoztam egy új önmagamat. :) Úgy érzem (és azóta eltelt
már 5 nap, ez az érzés csak erősödött),
hogy valami hatalmas változás történt
bennem. A hitem változott, s ezáltal
én magam is, egészében. Sajnos csak
ügyetlenül tudom mindezt megfogalmazni, remélem, értitek, mire gondolok. Több oldalról tudom megvilágítani:
- Másként olvasom a Szentírást.
Nem úgy, mint egy "kötelező olvasmányt" a régmúlt idők régmúlt csodáiról, hanem úgy, hogy Jézus így és
így cselekszik, ezért nekem is így és
így kell cselekednem. A múlt idő jelen
idővé változott az elmémben. Arca lett
hirtelen a szentírási alakoknak. Damian segítségével eljutottam oda, hogy
el tudom képzelni, milyenek lehettek
az apostolok, amikor még nem voltak szentek, és épp csalódottan állnak
egy megszállott körül, akit nem tudtak megszabadítani. Más történetekbe
is egy az egyben bele tudom képzelni magam, és rájöttem, hogy az egész
Szentírás, amiről eddig azt gondoltam,
csupán isteni szent iratok gyűjteménye, valójában emberi is, nagyon!
- Lelki adományokkal tértem haza,
és az egészben a legkülönösebb, hogy
ezek teljesen belesimultak az életembe. Rájöttem, már ott a Karizmaiskolában, hogy az ismeret szava réges-régen megvan nekem, csak nem tudtam,
hogy ez az... (képek helyzetekről, em-

berekről, vadidegenekről tudok ezt-azt
mikor szembejönnek az utcán). Most
már tudatosan kell figyelnem és imádkoznom ezért. A nyelvima meg a világ legtermészetesebb módján jött ki
a számon: végre kinyitottam! :) Azóta
ezt is gyakorlom minden nap.
- Rájöttem, hogy egy közösség
szolgálat nélkül halott, illetve halálra,
szétesésre van ítélve, ha még él. Ez
konkrétan a saját életemben - épp a
lelkigyakorlat előtt - be is bizonyosodott. Ezután másként gondolok a közösségre, és igyekszem a tagokat szolgálatra buzdítani, s magam is szolgálni.
- A "kötelező" napi imaidőmet most
úgy fogalmazom magamban, hogy a
"várva várt" napi imám. :)
- Életemben először vettem részt
olyan imában, mely során szabadulások történtek. Ez igen megrázó élmény
volt számomra, féltem is közben, de
tisztában vagyok vele, hogy ezekkel
szembesülni kell, mert a szellemi harc
az életünkért, a lelkünkért folyik. Nem
játék, és nem lehet elmismásolni a Gonosz tevékenységét. Jól esett látni,
hogy miközben Damian teljesen komolyan segít a gonosz lelkek kiűzésében,
tud róluk viccesen és lazán beszélni tanítás közben.
- Történt egy gyógyulás abban a
csoportban, amiben én is imádkoztam
(a szeme gyógyult egy lánynak).
K-M. O.

Talán még most sem tudok meghatottság nélkül beszélni a kapott kegyelmekről, mert ezeket
élményeknek nevezni degradáló lenne.
Amikor péntek délelőtt a Szentlélek
áradásért, még több Szentlélek áradásért imádkoztunk, még nem éreztem
semmi különöset. De másnap szombaton (a névnapomon) igazán megtapasztaltam a Szentlélek szeretetét!
Szinte kábulatban voltam, lerészegedtem a kegyelemtől, a boldogságtól,
pedig akkor már nem kértem, de jött!
Eddig "kívülállónak" éreztem magam
a karizmatikusok között, mostantól
kezdve nem. Most már igazán vágyódom a karizmákra - még a nyelveken
való beszédre is, eddig ezt feleslegesnek tartottam, most már nem! - Biztos
vagyok benne, hogy használni fog az
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Úr, mert késznek érzem magam a tanulásra! Gondoltam, hogy jó és hasznos lesz a karizmaiskola, de hogy enynyire, azt nem!
Egész további életemet megváltoztató kegyelmeket kaptam!
E.J.

Januárban derült ki hogy méhemben
egy polip (1 cm) van és a petevezetékemben pedig 4cm hosszú 1cm vastag
tágulat, ami azt mondták gyulladás
jele, mert a petevezetéknek nem is
szabadna látszani az ultrahangon. Tegnap volt még egy ellenőrző ultrahang a
„közelgő” műtét miatt (a petevezetékemet is ki kellett volna venni), de sem a
polipnak sem a gyulladásnak nem
volt nyoma. Dicsőség az Úrnak!
Családomban többen gyógyultak
térd, kar és hátfájásból, édesanyámnak pedig a szívkoszorúér meszesedése, neki is tegnapra volt időpontja a
kardiológiára, ahol ezt igazolták.
Hálát adunk Istennek a sok gyógyulásért!
L

Én úgy mentem el a Karizmaiskolába - talán kivételnek számítottam
ezzel - hogy nem akartam magamnak
nagy karizmákat (a nyelvimát, a prófétálást, gyógyítást, megkülönböztetést
stb. értem ezalatt). Azért mentem el,
hogy egyrészt megismerjem ezeket kívülről, legyen képem róluk, másrészt
imádkozzam, hogy a Szentlélek adjon
nekem kisebb karizmákat (jó édesanya
lehessek a mindennapokban, a hivatásomat „karizmával” végezhessem,
stb. ) Aztán kb. péntek estére leesett,
hogy nem húzhatom ki magam a nagy
karizmák alól, itt kérem szépen munka van! :) És az is leesett, hogy Isten
mindannyiunknak megadta, megadná az összeset, egyenrangúnak tekint
ezen a területen minden embert! Én
ezt eddig totálisan másként gondoltam. Magamat ebben a munkában egy
kis hangyának képzeltem, aki élete végéig kívülről nézi majd a „nagyok” működését. És akkor, péntek délután, az
ismeret szava előadáson már tudtam,
hogy miért is vagyok én ott! Akkor már
kezdett előbuggyanni belőlem az addig
olyan idegennek gondolt nyelvima, és

estére az ismeret szava is „telitalálatot” hozott! Kezdett összeállni, hogy
ezek nem „nagy” karizmák, hanem
ezek mindenki karizmái... Hétköznapi
dolgok azoknak, akik napi szinten használják őket! Damian természetessége,
ahogy mindezekről beszélt, rengeteget
oldott a feszültségemen! Ezúton köszönöm neki, hogy rásegített engem erre
az útra, aminek most még csak nagyon
az elején vagyok, és magam sem tudom, pontosan mi lesz a feladatom a
konkrét életemben.
A másik, amit kihagytam, hogy
egyik nap sétáltam a gyerekekkel az
utcán, szembejött egy férfi, és rá volt
írva, hogy pornográfia. Nem úgy ráírva, hogy betűkkel, hanem úgy, hogy
tudtam, hogy ez az ember pornográfiával foglalkozik. Annyira határozottan
tudtam, hogy biztosan nem csak képzelődés volt. Elkezdtem gondolkodni,
hogy mi ilyenkor a teendőm. Az biztos
nem lett volna helyes, ha a hároméves
meg a másféléves gyermekemmel a
babakocsiban odamegyek hozzá, és
jelzem neki, hogy meg kéne térni :).
Nem is ezt tettem. Imádkoztam érte.
Többet abban az esetben nem tudtam
tenni.
A harmadik, hogy miután hazajöttem a Karizmaiskolából, valami elképesztő kísértés-hadjárat indult ellenem idehaza. Egyik nap csöngött a
telefonom, felvettem, a nagynéném
volt, nem szólt bele, és képzeljétek,
énekeltek benne, ezt: „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak,
örökre enyém vagy!” Később visszahívtam a nagynénémet, és kiderült, hogy
épp templomban ült, hozzá sem nyúlt
a telefonjához, az önállósította magát,
és engem, csak engem felhívott, pont
akkor, amikor ez a dal ment!!!!!!! Szép,
nem? Isten hívott - ezúttal telefonon.
:)))))
O.

Nagyon megérintett engem, mert
a mi Istenünk csodálatos Isten, igazán
nagyon szeret minket. A vége fele, mikor Damian mondta, csukjuk be a szemeinket, és gondoljuk át mit láttunk,
tudatosult bennem, hogy a szentírás
élő, eleven valóság, ami le van írva
megelevenedett előttem. Mk 16,17

Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak Mk 16,18
kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.
Különösebb bajom nem volt, maximum a bal térdem fáj az utóbbi hetekben többet a kelleténél, ami rengeteget
javult. Dicsőség és hála a mi Jézusunknak most és mindörökké. Legyetek áldottak
I

Mivel kezdő vagyok, nagyon kezdő,
ami a karizmatikus mozgalmi életet illeti, sok minden újdonság volt számomra
a Karizmaiskolán. Istennek Szent Lelke
annyi mindenre megtanított, hogy azt,
nemhogy leírni, de még elmondani is
sok lenne. Személy szerint, egy rendkívül új és más szemléletet kaptam,
ami a hitemet és Istenhez, valamit az
Egyházhoz való hozzá állásomat illeti.
Nagyon – nagyon sokat kaptam az
Úr Jézustól, de hogy ez megtörténhessen, Ti voltatok az ÚT.
Krisztusban végtelen szeretettel és
imádsággal:
M.J..

A szombati alkalmon én is szabadultam. Péntek este hazamentem telve Szent Lélekkel el sem bírtam aludni
akkora öröm volt bennem, de éreztem,
hogy valami nyomja a jobb mellkasomat, olyan érzés volt mint amikor beszorul a levegő, de az erős fájdalommal
jár, ez csak úgy nyomott, mintha egy
gombóc-féle lenne a jobb mellkasomnál. Szombaton a szabadító imánál
éreztem, hogy a bensőm elkezd rángatózni, majd egy nagy ürességet és
egy kis depressziós érzést. Nem tudom
mi volt ott, de kijött - a nyomás a jobb
mellkasomban megszűnt - és azóta
sokkal szabadabbnak érzem magam
az Istennel való kapcsolatomban és
bátrabbnak az emberekhez való fordulásban és jobban is tudom szeretni az
embereket.
A szabadító ima után mentünk ugye
az Oltáriszentség elé, ami betöltötte az
ürességet és elmulasztott minden depressziós érzést.
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Ez számomra azért fantasztikus, mármint az Oltáriszentség, mert
én még nem tartozom 100%-osan a
„klubotokba”. Engem evangélikusnak
kereszteltek, a pünkösdieknél szívből megtértem, majd 10 évig két urat
szolgáltam, jó két éve a férjem indult
el Istenhez, visszatért az egyházába,
hozzátok, és én is követtem. Az én rekatolizációm folyamatban van, nekem
nagyon-nagy lelki fájdalom, hogy nem
járulhatok a Szentáldozáshoz. Szóval az
Oltáriszentség nekem egy külön csoda, hatalmas erő- Jézus! - van jelen
és mindig gyógyulok mikor előtte töltök
időt. Annyira sajnálom a többi jó szándékú, nem-katolikus keresztényt, hogy
mit szalasztanak el, én meg folyamatosan hálát adok a kegyelemért, hogy
Isten visszavezetett az egyházába.
Nagyon köszönöm, hogy foglalkoztok az utógondozással is, kell is mert
még most nagy a lendület, de aztán
majd jönnek az élet gondjai meg a kudarcok, csalódások, visszautasítások
akkor kell majd csak igazán összekapaszkodjunk. Isten áldjon benneteket!

lium ma is élő. Szeretnék megerősödni,
szolgálatra készülni és szolgálni!
Tanúságom: a 22 éves fiam aki
évek óta elfordult az egyháztól kiment
a végén és imádkoztak érte ,már az is
csoda volt, hogy eljött az alkalomra,
mert annyi támadás és visszahúzó erő
tartotta vissza!
Mindezt imában kértem Istentől
már hosszabb ideje de gyermekem eddig minden anyai nógatásra süket maradt.
Amikor eljött nagyon furcsa színek
égtek az arcán: szürke, sárga halvány,
stb…Úgy tűnt nekem bármikor feláll és
kiszalad. Még sem tette meg. Végig
megtette Damian utasításait: imára,
bűnbánatra, megbocsájtásra. Amikor
Damian kérte, hogy álljanak fel akik
elszakadtak az egyházuktól vagy távol vannak és ha bátrak menjenek ki
a színpad elé,az én meglepetésemre
fiam is felállt (szinte az utolsó utáni
pillanatban) leindult a színpadhoz és
imádkoztak érte!
Dicsőség Istennek! Jézus Él!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Szeretettel:

B.M.

B. E.

Nekem Damian azt jelentette, amit
az utóbbi időben lázasan kerestem a
megújulásban, de nem találtam meg.
Harminc éve születtem ujjá, de még
nem tapasztaltam soha az Isten hatalmának ilyen fenséges kiáradását, amit
Dam tiszta tanítással is kísért. Úgy,
hogy nem önmagát, hanem az Urat állította középpontba! Ismétlem nekem jel
volt, az élő Isten élő megnyilvánulása.
Most már tudom, hogy van Isten Izraelben, akarom mondani Budapesten
(bocs Budaörsön).
Végül remélem, hogy lesz valamilyen szervezett formája, hogy a jövőben együtt éljük meg ezeket a dolgokat, amiket az Isten embere a szemünk
elé helyezett. Én valahol mindenképp
nekiállok, hogy megfizessem az árat.
Szívesen felvenném veletek a kapcsolatot személyesen is. A fentiekben I, az
oldalbordám is velem tart. Kegyelem
nektek és békesség.

Úgy érzem, Isten csodát tett velem
ebben a néhány napban. Egészen más
lett a kapcsolatom Vele is, magammal
is. Én csak másfél éve járok rendszeresen misére, tavaly májusban áldoztam először. Akkor és azóta is rengeteg kegyelmét érzem az Úrnak, egyre
közelebb éreztem magam Hozzá, de
ezen a hétvégén rádöbbentem, mindaz
szinte semmi volt - nem is sejtettem,
hogy ez ilyen intenzív lehet. Már péntek este kezdett valami megmozdulni
bennem, az esti műhelyen, de az igazi fordulópont az a szombati szabadító
ima volt. Úgy éreztem, fellélegezhetek,
és valahogy eltűnt egy rakás dolog, ami
akadályozta az Istennel való kapcsolatom igazi elmélyítését. Akkor utána
nagyon megijedtem, nem értettem, mi
történik, és féltem. Órákba telt, mire
kezdtem megnyugodni, és megérteni
mi történik velem. Fantasztikus érzés
volt, felszabadító és örömteli, annyira
körülvett Jézus az ő végtelen szeretetével! Tényleg intenzíven éreztem a
jelenlétét, és érzem azóta is. Valahogy
rá lettem hangolva, és ettől könnyebb

J és I

Nagyon jó volt a karizmaiskola!
Felrázott, megéltem, hogy az evangé-

Vele élnem, könnyebb meglátnom, mi
a helytelen - még érzékenyebb lett a
lelkiismeretem.
A másik, hogy végre megtanultam
szabadon dicsőíteni az Urat; sajnos
eléggé visszafogott voltam eddig ilyen
téren, de most a gátlásaim jó része
szertefoszlott, és végre nyitott szívvel énekelek Istennek. Ezért is nagyon hálás vagyok ennek a kurzusnak.
A harmadik dolog pedig, amit fontosnak tartok: Isten megmutatta, éreztette, elhitette velem, hogy szeretné,
ha ezekkel a lelki ajándékokkal élnék,
és szolgálnám Őt. Ezen a karizma-iskolán megtapasztaltam, hogy tényleg
képes vagyok rá, ha kitárom a szívemet és beengedem oda Jézust egészen, és igent mondok Neki. Nagyon
örömteli és megható érzés nekem,
hogy Isten engem is fel akar és fel tud
használni az Ő hatalmas tervében;
hogy képes általam is megérinteni az
embereket.
Nagyon vágyom rá, hogy Vele éljek egészen, hogy az Ő nagy szeretetét megmutassam az embereknek! És
ez a pár nap bebizonyította számomra,
hogy menni fog, és hogy Jézus él, és
dolgozik ma is, és azt szeretné, ha mi
is részt vennénk ebben a szolgálatainkkal és a hitünkkel. Tudom, hogy ez az
út nem lesz egyszerű, hogy kell érte
áldozatot hozni, de azt is tudom, hogy
Jézus végig velem lesz, erőt ad, és Vele
egész biztosan sikerülni fog.
Első alkalommal vettem részt a
karizmaiskolán. Korábban beszélgettem olyan testvérekkel, akik már átélték az előzőt, ők ajánlották. Óriási
várakozással szívemben érkeztem. Az
élmények, az átélt események, a reánk zúduló kegyelmek percről-percre
megerősítettek, hogy ahogyan Damian
Stayne is mondta, a mi Istenünk a legnagyobb. A négy nap alatt lebomlott
az összes fal, amit önmagam köré pakolgattam. Eltűntek szívemből minden, ami korábban néha-néha visszafogott. Kibontakoztak olyan karizmák
bennem, amelyek "csak" lappangtak.
Őszinte öröm töltött be, amikor ismeretlen emberekből olyan szeretetet éreztem, amit nekem még sokat
kell gyakorolnom. Az az élmény, hogy

2011. I. szám

A 7 és fél éves kislányom tényleg
meggyógyult a fruktóz érzékenységből. Dicsőség és hála érte Istennek!
Ma délután olvastam annak a hölgynek a tanúságtételét, akinek Alzheimer
kórban szenved az édesapja, ezért felhívtam az unokatestvéremet akinek az
édesanyja szintén Alzheimer beteg, ott
voltak az imaösszejövetelen, és most
azt mondja az unokatestvérem hogy az
ő édesanyja is jobban van (több mindenre emlékszik).
Köszönet Nektek is azért hogy enynyi mindent cselekedhetett az Úr!
L.

imáimmal aktívan hozzájárulhattam
a vasárnapi gyógyító alaklom csodáihoz, egy életre emlékezetes marad, és
ezért nektek is nagyon hálás vagyok.
Isten áldjon benneteket! Jézus Él!
F.Cs.

Nagyon vágytam rá hogy elmehessek a karizmaiskolába. Nagyon készültem is rá, és aggódtam is mert előtte
nagyon beteg voltam én is és a kisebbik
lányom is.
Azért is aggódtam, mert ekkora
tömegben (sőt gyakran kisebben is)
maximum 1-2 órát bírtam ki korábban.
Csütörtökön este nagyon fáradtnak
éreztem magam és jelentkezett a fóbiám is.
Éjszaka nem tudtam elaludni, rossz

gondolatok gyötörtek, és úgy ébredtem
péntek reggel mintha nehezékekkel
lennék megpakolva (főleg a fejemben).
Azt gondoltam hogy ilyen állapotban
nem fogok tudni figyelni sem Istenre
sem a tanításra. Péntek délelőtt imádkoztunk azért hogy betöltsön minket a
Szentlélek. Sajnos nem részegültem
meg, és pár napig nem is jöttem rá,
hogy a Szentlélek kiáradásának köszönhetem hogy péntek este 11 óráig
lankadatlan volt a figyelmem (a közösségemből más is ezt tapasztalta, úgy
figyeltünk fél 11-kor mintha akkor ébredtünk volna, vagy még annál is jobban), nem voltam rosszul, a további napokon sem. Remélem, hogy mindenre
emlékezni fogok és sikerül tettekre váltani amit ott tanultam.

Köszönöm, hogy ott lehettem veletek.
Az én „pici” gyógyulásom a szombati iskolai közbenjáró ima alatt történt.
A karomat vállamtól nem tudtam felemelni csak kb. derékszöget bezárólag. A térdem pedig, hát nem tudtam
térdelésből felállni mindenféle kapaszkodás és akrobatikus mutatványok nélkül; harisnyát nem tudtam csak külön
technikával felvenni. Mikor a testvérek
imádkoztak értünk én félve kértem az
imát, gondolván milyen telhetetlen vagyok, hogy nem csak az egyikért kérek imát. Teljesen rábíztam magam az
Úrra és már ott éreztem, hogy klassz
tudom emelni a kezem, le tudok térdelni. Ezt ott nagy boldogan jelentettem
Damiannak.
Másnap reggel - Isten bocsássa meg nekem - óvatosan, egyedül a
fürdőszobában kipróbáltam, hogy még
működik-e a kezem és a lábam. És Istennek hála igen, igen, .- ( és még mindig)
Telve hálával, végtelen szeretettel
mentem a vasárnapi kápolnában tartandó szentségimádásra, hiszen volt és
van mit megköszönni, ha csak a fizikai
részét nézem.!
Most visszagondolva jutott eszembe, hogy a lépcsőn úgy szaladtam le és
fel, mint régen és teljesen természetes volt a térdelés, és nem pánikoltam,
hogy hogyan is fogok felállni. Azóta
önkéntelenül dicsőítő dalokat dudolok,
énekelek......Dicsőség az Úrnak.
A csarnokban a gyógyítón mellettem egy bácsi a kezeit nem igazán tudta mozgatni, könyöktől tartva derék-
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szögben álltak. Amikor Damian kérte
az imát a kezekért én, aki világ életemben félős, gátlásos voltam, (58 éves
vagyok) teljes természetességgel rátettem a kezem és imádkoztam érte.(A
felesége kicsit furcsán nézett rám...).
Utána finoman megkérdeztem mit
érez, "hát mintha valamit javulna"..
Folytatódott tovább a gyógyító alkalom, dicsőítés és egyszer csak oldalra pillantva látom, hogy ez a bácsi
teljesen egyedül veszi le a zakóját és
tartja fel a kezét dicsőítésre!!!!
Hála az Úrnak!!! Sajnos nem ment ki
tanúságot tenni, szerintem ő is úgy volt
mint én és sokan, hogy tényleg igaz???
M
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Ami engem illet, a jobb mutatóujjam, ami évek óta részlegesen érzéketlen volt (egy nyakcsigolya ideg
becsípődésből maradt vissza) meggyógyult és azóta is teljes mértékben érzem a legkisebb érintéseket is
vele. Már megszoktam, hogy együtt éljek ezzel a tünettel, de amikor Damian
a végtagok gyógyulásáért imádkozott
én is melegséget éreztem az ujjamban,
és azóta 100%-os.
P.

Amikor Damian szombat délután
a karizmaiskolában a gyógyításról beszélt, feltettem magamnak a kérdést,
hogy, ha gyógyítást kérnék az Úrtól,
akkor pontosan mi lenne az: a rossz
látásom meggyógyítása, a szívritmuszavarom megszüntetése vagy az allergiám gyógyítása. Miközben ezen
gondolkodtam, azt éreztem, hogy a figyelmem a szívbillentyű-problémámra
irányul. Aztán amikor a karizmaiskola
társaim közül többen elmondták, hogy
az Úr Jézus gyógyító szándékára vonatkozóan konkrétan milyen ismeretszavát kaptak, akkor az egyiknél egyszer
csak felkaptam a fejem.
Valaki azt mondta, hogy "van itt
egy (fiatal) nő, akinek a szívritmuszavarát szeretné gyógyítani az Úr".
Éreztem, hogy ez az a nagy ajándék,
amivel szeretne Isten megajándékozni
engem. Áldott az Ő neve!!!! Majd akkor,
amikor a körülöttem lévők a gyógyulásomért imádkoztak, egyszer csak az
arcom bal oldalán forróságot érzetem,

majd pedig azt, hogy „lecsendesedett a
szívem”.
A kardiológusom - amikor néhány
éve felállította a diagnózisom- azt
mondta, hogy a szívbillentyű problémám/szívritmuszavarom velem született, és gyógyszert írt fel nekem, hogy
ne érezzem azt, "hogy labda pattog
erősen és gyorsan a mellkasomban".:-)
Azt mondta, hogy nem kötelező szednem a gyógyszert, de erősen ajánlott,
mert ez az én életemet könnyíti.
Próbáltam azután abbahagyni a

gyógyszerszedést, de már következő
nap heves szívdobogásom támadt, ami
egyszerűen elviselhetetlen volt, úgyhogy akkor újra gyógyszerhez nyúltam.
Most szeretném világgá kürtölni, hogy az Úr hatalmas és csodálatos!!!!!!!! A szombati gyógyulásom óta
nem veszek be gyógyszert, azt érzem,
hogy új szívem van, mintha Jézus egy
háborgó tendert csendesített volna le
bennem. Dicsőség Érte az Úrnak!!!!!!!!!!
Még egy dolgot szeretnék megosztani a sok-sok csodából, amit tapasz-

2011. I. szám

taltam: a vasárnapi gyógyító alkalomra
eljött az édesanyám is, aki sok-sok éve
nem gyónt és áldozott, de most megtette.:-) Hiszem,hogy ez egy új kezdet.
F. K.

Az én gyógyulásom is apróságnak
tűnik, de látványos! a térdeim fájtak
ülő állapotban is, ha meg sokáig ültem,
felállni sem tudtam.
Meggyógyult!! Én is remélem, hogy
a körülöttem élők ezen elcsodálkoznak,
és remélem, elgondolkodnak.
M

Amikor a karizmaiskolán este azért
imádkoztunk, hogy Isten mutassa meg
a jelenlévőknek betegségeit, akkor én
azt éreztem, hogy egy nőnek nagyon
erős fejfájása van és biztosan 2-3 méteren belül ül a közelemben.
Az utána következő csoportos közbenjárásban az első akiért imádkoztunk az a hölgy volt, aki addig balról
mellettem ült a széken, de nem ismertem. Elmondta, hogy nagyon régóta
fejfájással küzd. Ekkor rögtön megosztottam vele amit ismeretben kaptam
erről a fejfájásról és ő mondta, hogy
valóban úgy fáj, ami sokszor felerősödik neki és most éppen ebben az állapotban van. Imádkoztunk közösen a
csoporttal a gyógyulásáért és pár perccel később teljesen elmúlt a fájdalma.
Egy másik hölgy, akinek a lábai fájtak elmondta, hogy minkét lábán a lábujjain bütykös kinövések vannak, ami
estére annyira fáj neki, hogy nehéz állnia és a lábszára is fáj.
Ezért leültettük egy székre, a lábait
pedig felrakta egy másik székre. Együtt
hívtuk a Szentlelket és kértük érte a
Jézust, hogy gyógyítsa meg. Pár perc
után megkérdeztük hogy van, történt-e
változás? Amire ő azt mondta, hogy a
jobb lábában elmúlt a fájás, a bal lábában pedig bizsergést érzett, de még
fáj. Ismét kértük a gyógyulását abban
a lábában is és rövid időn belül monda,
hogy nem fáj. Másnap elmesélte, hogy
aznap este a szálláson döbbenten vette
észre, hogy nincsenek már bütykök a
lábujjain.
Végül saját gyógyulásomat szeretném megosztani veletek, ami a gyógyító alkalmon történt.

Amikor Damian kérte, hogy tegyék
fel kezüket, akiknek válla, háta fáj, akkor felálltam és megmozgattam a tagjaimat, hogy érzem-e a hát-, nyak-, és
vállfájdalmaimat, ami sok éve kínozott
hol erősebben, hol kevésbé, de emiatt
alig bírtam lehajolni, ami fájdalmas volt
(pedig általános iskolás koromban nyújtott lábakkal állva lehajolva, könnyedén
érintettem két tenyérrel a talajt). Most
is fájtak tagjaim. Imádkozott értünk
Damian és amikor parancsolt a fájdalmaknak Jézus nevében, akkor mintha
áramütés ért volna úgy megremegett
a testem és azonnal hanyatt estem a
földre. Körülbelül húsz másodpercig feküdhettem, és amikor ültem fel, hogy
felálljak, már észrevettem, hogy nem
érzem a hátfájásom. Elkezdtem tesztelni fáj-e a hátam, és ekkor vettem
észre, hogy teljesen fájdalommentesen
le tudok hajolni és olyan mélyre, amire évtizedek óta nem voltam képes. A
nyakamból is elmúlt. A döbbenettől és
az örömtől azt se tudtam mi történik
velem és a színpad lépcsőjére lépve
fogtam csak fel, hogy nyilvános tanúságtételre hívtak.
Azon gondolkodtam miért pont
én vagyok itt, miért nem az a hölgy,
akit egy tolókocsiból láttam felállni.
Nem tulajdonítottam az én hátam gyógyulását olyan nagy csodának, főleg
ahogy láttam a színpadon az előttem
szaladgáló gyógyultakat. (Mivel engem szolgálni kértek fel, elöl ültem a
szolgálócsapatban, feleségem pedig
közösségtársainkkal és barátainkkal a
sportcsarnok lelátóján maradt így nem
tudhatta mi történt velem.)
Az járt a fejemben, most mit fog
gondolni a feleségem, amikor meglát.
Szinte láttam gondolatban azt a döbbenetet az arcán, ahogy meglát és
megkérdezi: de mit keres a színpadon
a férjem? Valahogy így éreztem magam, ahogy ott ültem, miközben próbáltam barátkozni a feladattal, hogy
most egész csarnoknyi ember előtt el
kell mondanom és megmutatnom, amit
Isten tett velem. Aztán megtettem.
Nagyon örömteli dolog az, ahogy
Isten ilyen dolgokban velünk van és
szeret.
Csak bátoríthatok mindenkit, ha
Istennek akár csak egy kicsinek tűnő

csodáját is megtapasztaljuk, akkor
merjünk tanúságot tenni róla, amikor Ő
indít rá. Mert a legkisebbnek tűnő csoda
is kincseket érhet azoknak, akiket megérint és megváltoztathat vele az Úr.
Legyen dicsőség Istennek minden
csodájáért, amit láthattunk, hallhattunk és tapasztalhattunk, és azért is,
amit ezután élhetünk meg. Ámen.
Sz A

Számomra ez a pár nap felejthetetlen marad. A két lábamon csontkinövés, úgynevezett bütyök volt, és van
is, de a fájdalom és gyulladás szinte
teljesen elmúlt róla. Ami az én egész
lényemet megérintette, Isten hatalma,
minden felett. Megkaptam a nyelvek
adományát, tanított, gyógyított, megszabadított, és elhalmozott minden jóval. Ha egyszer Jézus elragadja a szívünket, nincs már más út. Köszönet
neki mindenért.
B. K.

Az Úr dolgozik!
Tegnap reggel férjem vitt be a munkába meséltem neki az eseményeket,
Damian tanúságtételét a megtéréséről. Férjem is rocker volt(?) szívében
még az is maradt. Kérdeztem Nicktől
a svéd fiútól mi a véleménye a ZZ Topról mert a férjem ezt hallgatja még
most is. (Meg persze a templomba is
jár mellette...) Azt mondta Nick, hogy a
ZZ Toppal nincs túl sok probléma, nem
minden rock banda sátánista, de nagyon mocskos szövegei vannak, amit
ugye mi nem értünk, de a szellemisége átjön. Ezt elmeséltem Zolinak, kisvártatva megállt egy buszmegállóban,
odaad két kazettát amit a kocsiban
szokott mindig hallgatni, (Motörhead
és ZZ Top) és azt mondja: "Tekerd le
az ablakot és dobd ki ezeket a kukába!"
Megszaggattam a szalagokat (hogy
használhatatlan legyen) és kidobtam.
Dicsőség Istennek! Nem szolgálunk
többé két úrnak ezen a területen! Évek
óta zavart ez engem, eddig hiába téptem a számat. A Szent Lélek pár perc
alatt elvégezte Zoliban!
B. M.

A budaörsi sportcsarnokban a rendezvényt és a hálaadó szentmisét. Lelkiek-
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ben és testileg is meggyógyulva jöttem
haza. Én voltam az egyik ember akit
Damian Stayne az angliai Cor et Lumen
Christi katolikus közösség vezetője „kiválasztott” a nézőtérről és meggyógyított. Nekem 7 éves koromban volt
egy balesetem eltörött az orrom meg
az arccsontom és a bal oldalon nem
kaptam levegőt lebénult az orrom. 18
éves koromban igaz megműtöttek és a

gyógyul az orra és éveken keresztül
nem kapok levegőt hirtelen nem is
gondoltam hogy én lehetek. De egyszer csak érezni kezdtem a melegséget
az arcomon és azt, hogy tudok venni
levegőt az orromon. Ki is mentem a
színpadra és nagyon boldog vagyok
hogy én lehettem az egyik ember akit
„kiválasztottak” és meggyógyulhatott.
K. I. M

dalmait gyógyította az Úr, 64 évesen
úgy ugrált örömében kint a szabadlevegőn, mint egy bakfis.
Egy testvérünk korábban agyvérzést kapott és folyamatosan úgy érezte, hogy mintha erős súly húzná hátra a
fejét. Mikor hazafelé mentek azt mondta, hogy most már könnyebb a feje.
Egy férfi társunk is velünk jött volna, aki kb. 1 éve súlyos agyvérzést
kapott, és azóta csak kis mértékben
javult. Elindultak vele Budapestre az
alkalomra, de az út alatt rosszul lett
és vissza kellett fordulniuk. Amikor Damiannal a távollevőkért imádkoztunk
az Úr elé hoztam őt. Később mesélték, hogy az ima ereje érezhető volt,
elkezdte mozgatni a kezét és a vállát,
amikre korábban nem volt képes.
M.

12

helyére rakták az orrom és a manduláim is kivették, hogy levegőt kapjak
legalább az egyik orrlyukamon. 35 évig
nem kaptam levegőt a bal orrlyukamon
és nem éreztem a bal oldalamat az arcomon. Damian Stayne amikor a színpadon mondta, hogy valakinek most

Tanúságtételek a mi csoportunkból:
Egy 62 éves férfi csak mellmagasságig
tudta emelni mindkét karját, az imák
hatására ma már mindkét karját fel
tudja emelni.
Egy nem hívő társunknak a térdfáj-

Szerbiából pontosabban Vajdaságból érkeztem Budaörsre.
Az Úr akaratából kerültem a gyógyító összejövetelre!
Néhány órával az indulás előtt készült el az útlevelem, alig volt anyagi
lehetőségem, hogy elinduljak, de az
utolsó pillanatban az Úr mindent elrendezett.
A csarnokban a lelátón ültem, amikor Damian a végtagokért imádkozott,
ekkor nagy keservesen álltam fel, születésemtől fogva izomsorvadás volt
mind a két lábam térdhajlatánál, ami
miatt a lábaimat nem tudtam fájdalommentesen kinyújtani, segítség nélkül
alig tudtam járni. Két karizmaiskolát
végzett testvér mögöttem, egy pedig
előttem imádkozott értem, melegséget
éreztem a térdeimben, eldőltem-lélekben nyugodtam. Kellemes révületben
voltam néhány percig, ekkor egy belső hang azt mondta nekem:" Kelj fel
és szaladj!"- Felugrottam és elkezdtem
nyújtott lábbal szaladni, és tiszta szívből kiáltottam: "Köszönöm Uram, hogy
meggyógyítottál!" Én, aki eddig szinte
szólni sem mertem, több ezer ember
előtt tanúságot tettem.
Dicsőség az Úrnak!
Még nem tudok tökéletesen járni,
de úgy érzem, hogy az Úr folyamatosan
gyógyít engem!
Sok- sok szeretettel
Z.A.

