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A Szentlélek szeminárium végén honnan tudjuk, 
hogy egy ember megkeresztelkedett a Szentlélekben, 
vagy sem?

megtalált új örömnek, a Szentírás ol-
vasására és a szentségek vételére való 
éhségének, és esetleg egy olyan belső 
békének, amelyet azelőtt nem ismert. 
Szóval időnként türelmesen kell vár-
nunk, mivel a gyümölcsök lassan nö-
vekszenek és válnak nyilvánvalóvá.
Chris Thomas atya: Azt az álláspon-
tot képviselem, hogy ha imádkoztunk 
a Szentlélek-keresztségért, akkor a 
Szentlélek kiáradását megadta Isten. 
Ő sosem tagadja meg Szentlelkét, így 
mindig azt feltételezem, hogy a Szent-
lélek-keresztség megtörtént. Ez sosem 
a kellemes érzésekről szól. Azok jön-

általán nem tapasztal semmi változást 
sem, akkor lehet, hogy nem is keresz-
telkedett a Szentlélekben az életében 
jelenlevő súlyos, ismert, de meg nem 
gyónt bűn miatt. Vagy talán tudatlan-
ságból azt várták, hogy egy „levágó 
utat” találnak a saját életszentségük-
höz, esetleg helytelenül azt gondolták, 
hogy a Szentlélek keresztség majd 
megmutatja, hogy milyen csodálatos 
emberek is ők. Más szóval az indítékaik 
önzőek és helytelenek voltak. Néha je-
len van a félelem attól, hogy mi tör-
ténhet, ami azt jelenti, hogy a személy 
nem is igazán nyitott a Lélekre, vagy 
tetten érhető a büszkeség, amely alap-
ján az illető úgy véli, hogy nincs szüksé-
ge vagy nem is kaphat semmi többet, 
hacsak keményen meg nem dolgozik 
érte. Akadnak, akik méltatlannak érzik 
magukat Isten ilyen csodálatos ajándé-
kára, míg mások csak bizonytalan re-
ménnyel rendelkeznek arra, hogy vala-
mi történik, de hiányzik belőlük a hit, 
hogy teljesen bízzanak Jézusban, hogy 
Ő kiárasztja Lelkét.
Chris Thomas atya: Úgy gondolom, 
hogy számomra nem az a kérdés az 
emberek „miért nem keresztelkednek 
meg a Lélekben”, hanem az, „miért 
nem engedik, hogy a Szentlélek-ke-
resztség gyümölcsöket teremjen”. Haj-
szálnyinak látszó, de lényeges különb-
ség van a kettő között. Az egyik azt 
feltételezi, hogy az esemény meg sem 
történt. A másik pedig azt, hogy meg-
történt, de akadályok vannak, amelyek 
kisebbnek láttatják az eseményt, mint 
amilyen az valójában lehetne, esetleg 
szinte észrevehetetlenné teszik.
Ezek az akadályok származhatnak fáj-
dalmas emlékekből, félelemből, a meg-
bocsátás hiányából, a bizalomra való 
képtelenségből és hosszantartó gyó-
gyulási folyamatot igényelhet, mire az 
elültetett mag növekedésnek indul.
Miért nem látjuk a gyökeresen meg-
változott életeket, az adományok 
használatát... stb? Gyakran az embe-
rek nem akarnak igazából megváltozni, 
így nem is lehet őket megváltoztatni. 
Nem vágynak teljes erejükből Istenre. 
Lehet, hogy teljes erejükből vágynak 
arra, hogy Isten gyógyítsa meg vagy 
áldja meg őket, de nem Istenre vágy-
nak magáért Istenért. Néha az adomá-
nyokat azért nem használják, mert az 

A Szentlélek-keresztségről
az ICCRS szolgálóitól

...komolyan foglalkozni 
kell a helytelen 

indítékokkal és fel kell 
építeni az emberek hitét 

és várakozását, 
biztosítva, hogy 

mindnyájan tudják, 
mennyire szereti őket 

Isten, és mennyire 
szeretné kiárasztani 

Szentlelkét az életükbe.

nek, majd elmúlnak. Néha évekbe telik, 
amíg a Szentlélek-keresztség valóban 
kifejti hatását a személy életében.

Melyek a leggyakoribb okok, amelyek miatt az embe-
rek nem keresztelkednek meg a Szentlélekben?
Michelle Moran: Sokszor nem hang-
súlyozzuk eléggé, hogy várakozónak 
kell lenni. Valóban hinnünk kell, hogy az 
Úr valami újat akar cselekedni az éle-
tünkben. Úgy mutatjuk be a Szentlélek 
szemináriumot, mintha az egy aranyos 
apró kiegészítő lenne a keresztény éle-
tünkben, mintha az csak egy cseresz-
nye lenne a torta tetején, nem pedig 
életünket teljesen átformáló megta-
pasztalás, mint az élesztő a tésztában. 
Fel kell építeni a dolgokat hétről hétre, 
bátorítani kell az embereket, hogy ké-
szüljenek fel jól a Szentlélekben való 
megkeresztelkedésre; menjenek el 
gyónni, hogy tiszta szívvel és nyitott 
kézzel tudjanak ezekhez a dolgokhoz 
közeledni.
Charles Whitehead: Ha valaki egy-

Charles Whitehead: Amikor valakivel 
imádkoznak a Szentlélek-keresztsé-
gért, megtörténhet, hogy a Lélek mű-
ködésének azonnali jelei mutatkoznak 
– öröm, dicsőítés, nyelveken szólás stb. 
Ám nagyon gyakran kevés vagy egye-
nesen semmi azonnali jele nem mutat-
kozik a változásnak, és a bizonyíték, 
hogy a Lélek működik, fokozatosan je-
lenik meg a következő napokban vagy 
hetekben. Az illető lassan ébredhet 
tudatára az ima iránti új vágyának és 
lelkesedésének, az Isten dicsőítésében 

Michelle Moran: Egyesek számára 
valami nagyon is kézzelfogható törté-
nik. Olyan, mint amikor valami a he-
lyére kerül és elkezdik új módon látni 
a dolgokat. Ez nem mindig egy érzés, 
bár vannak akik „érzik” az átalakulás 
érzetét. Más emberek számára az át-
alakulás és a Krisztusban való új élet-
re eljutás egy lassabb, fokozatos fo-
lyamat. Így tehát a szeminárium vége 
túl hamar van ahhoz, hogy tudjuk, hol 
is tart ez a folyamat. Ezért olyan fon-
tos a követés. A magoknak, amelyek 
a szeminárium alatt kerültek a földbe 
gyakran sokkal hosszabb idő szüksé-
ges a kicsírázáshoz a mi lelkileg hideg 
éghajlatunk alatt.
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emberek félnek, vagy nem látják az 
adományok szükségességét, mert nem 
értik azokat.

Mit tehet a vezető csapat, hogy segítsen azoknak, akik 
nem keresztelkedtek meg a Szentlélekben?
Michelle Moran: Az emberek külön-
féle okok miatt vesznek részt Élet a 
Lélekben szemináriumon. Meglepő 
módon, ahogy a dolgok haladnak, 
egyesek nem is igazán akarnak meg-
keresztelkedni a Szentlélekben. Meg 
kell engednünk az embereknek, hogy 
úgy döntsenek, ahogy vezetést érez-
nek, így fontos, hogy bátorítsuk őket, 
de semmiképpen se erőltessük a dol-
gokat. A teamnek hinnie kell, hogy 

mindaz, aki valóban vágyott a Lélek-
keresztségre, az meg is kapta azt, és 
mindent meg kell tenniük azért, hogy 
továbbhaladjanak az úton ezekkel az 
emberekkel, vagy lehetővé kell tenni 
számukra, hogy olyan helyet találja-
nak maguknak, ahol a Szentlélek által 
újonnan megerősített életük izzó pa-
razsa lángba borulhat.
Charles Whitehead: A vezetőknek 
komolyan foglalkozni kell ezekkel a 
helytelen indítékokkal és fel kell építeni 
az emberek hitét és várakozását, biz-
tosítva, hogy mindnyájan tudják, hogy 
Isten mennyire szereti őket, és meny-
nyire szeretné kiárasztani Szentlelkét 
az életükbe. ezáltal teljesen nyitottá 

válnak a Szentlélek-keresztségért való 
imára.
Chris Thomas atya: Úgy gondolom, 
hogy a keresztény életről szóló jó taní-
tás elengedhetetlenül fontos a Szent-
lélek keresztséget is magába foglaló 
folyamat után, amelyik bátorítja az em-
bereket, hogy lépjenek be a Szentlé-
lekben való élet teljességébe. Tanításra 
van szükség arról is, hogy mit jelent az 
Egyház tagjának lenni, a napi imádság 
és Szentírás-olvasás szükségességé-
ről, a lelki adományok céljáról és érté-
kéről, és az evangelizáció kihívásairól.
      Forrás: Good News, 

230. szám, 2014. március/április 
Fordította: GYN

Az Úr Jézus korában a zsidó népet nem 
a zsidó király tartotta össze, mert ilyen 
nem volt, hanem a zsinagóga. A zsi-
nagóga gettóban élő zsidó közösség, 
amelyet a Törvény megtartása tartott 
össze. Az lehetett tagja a zsinagógá-
nak, aki megtartotta a Törvényt. A 
zsinagógának reménye volt, hogy el-
jön a Messiás, és meghódítja a világot. 
Az Úr Jézus nem államban, hanem az 
akkori zsidó formában, zsinagógában 
gondolkodott, csak ennek a közössé-
gi formának új tartalmat adott. Az Úr 
Jézus új közösséget hozott létre, en-
nek a közösségnek új törvényt adott, 
ezek a törvények Isten országának a 
törvényei. A zsinagógában a legfonto-
sabb a Törvény volt. Az Úr Jézusnál az 
új törvény az élet lényege. Tudomásul 
kell venni, hogy az Úr Jézusnál Isten or-
szága kifejezésnek négy értelme van. 
Isten országa először Ő maga, az Ő 
élete. Másodszor Isten országa az Új 
Törvény, ez a leghangsúlyosabb, mert 
ismétlem, Isten országa ott van, ahol 
élik a törvényeit. Isten országa har-
madszor az a közösség, amely éli az 
új törvényt. Negyedszer Isten országa 

mennyország. Amikor a földön meg-
tartjuk Isten országának törvényeit, 
máris itt van az Isten országa, készül a 
végső mennyország. 
 Isten szeretetét úgy hívjuk, hogy 
Szentlélek. Amennyiben mi befogadjuk 
az Úr Jézustól a Szentlelket, attól kezd-
ve a Szentlélek az életünket is iránytani 
akarja Isten országának törvényei sze-
rint. A krisztusi életet tehát nem a Tíz 
parancs irányítja, hanem a Szentlélek. 
Természetesen meg kell tartani a Tíz 
parancsot, de attól még nem kerülünk 
be Isten országába. 
 Isten országának törvényei szá-
munkra bűnbe esett emberek számára 
túl magasak, elérhetetlenek. Isten or-
szágának törvényei nem olyan, mint a 
Tíz parancs, hogy pontosan megmond-
ja, mit kell tenni, és az halálos bűn 
terhe mellett kötelező. A Szentlélek 
mérhetetlenül fi noman indítani kezd 
bennünket, ahol éppen tartunk, ami 
elvárható tőlünk. A Szentlélek másra 
indít egy bűnben élő embert, egy kez-
dőt és egy haladót. Isten országának 
azért sem fogalmazta meg az Úr Jé-
zus a törvényeit, mert mást kíván egy 
kezdőtől, haladótól, és tökéletestől. Ez 
az Élet kincs, boldogság. Ez az élet el-
rejtett kincs. A Szentlélek szeretettel 
indít, türelmes, de várja, hogy elindul-
junk és haladjunk. 
 Isten országában az élet a meg-
téréssel kezdődik. Megtérést több-
féleképpen szoktuk megfogalmazni. 
Leggyakrabban azt mondják, hogy a 
gondolkodásmódnak meg kell változni. 
Lehet úgy mondani, hogy Istent több-

re értékeljük, mint a világot. A temp-
lomba járó emberek többsége sem 
veszi komolyan a jó Istent. Megtérni 
nekünk Isten országához kell. Értékel-
ni kell azt az életet, amire a Szentlélek 
indít. Mondhatom úgy, hogy hallgatunk 
a Szentlélekre. Törekszünk az evangé-
lium szerint élni. A megtérés akkor kö-
vetkezik be, amikor kezdünk komolyan 
küzdeni azért, hogy Krisztust komolyan 
vegyük, és hallgassunk rá. A megtérés 
nem tökéletesség, hanem indulás a jé-
zusi úton. 
 Az Isten országhoz megtérő élet út 
következő állomása a boldogságok ál-
lomása. Erre akkor jutunk el, ha a nyolc 
boldogság örömmé válik bennünk. 
Ezen az állomáson a hívő oly módon 
tudja már gyakorolni, élni a Szentlélek 
szerinti életet, hogy boldogsággal töl-
ti el. Nem azoknak a bajoknak az el-
szenvedése a boldogság, amikről az 
Úr Jézus a nyolc boldogságban beszél, 
szegénység, üldöztetés stb., hanem oly 
módon gyakoroljuk már a szentlelkes 
szeretet, hogy ha üldöznek bennünket, 
szegények vagyunk, akkor is boldogok 
vagyunk a bajok ellenére, a bajokban 
megélt szeretettől. Isten országa törvé-
nyeinek harmadik foka, csúcsa, a töké-
letes önátadás Istennek. Ez a halálban 
következik be, amennyiben az ember a 
halálában megéli a tökéletes odaadást 
Istennek. Ebből az is következik, hogy 
Isten országa ezen a világon mindig 
készül, a halál után éri el teljes kibon-
takozását a mennyországban. Szó volt 
már arról, hogy a mennyországban az 
Atya szeretetével egyesülve szeretjük 

Isten országának törvényei
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a Fiút, és a Fiú szeretetével egyesülten 
szeretjük az Atyát, a tökéletes szere-
tet az lesz, amikor halálunk után velük 
egyesülve veszünk részt az Ő örök, bol-
dog életükben. 
 A mondottakból következik, hogy 
Isten országának törvényeit nem lehet 
paragrafusokba foglalni. A Szentlélek 
lelkünk mélyén mindig fi noman indít 
arra, hogyan viselkedjünk, mit tegyünk. 
Mindig a tökéletes szeretetre ihlet, pon-
tosabban arra felé vezet bennünket. De 
az Úr Jézus, azért nem hagyott telje-
sen segítség nélkül bennünket, hogy 
hogyan is gondoljuk el Isten országá-
nak törvényeit ezen a földön. Néha be-
szélt arról a Mester, hogy hallottátok a 
régieknek szóló parancsot, - amit a Tíz 
parancs jelent – én pedig azt mondom 
nektek. Szent Máté evangéliumának 5 
-7 fejezetében összegyűjtötte az Úr Jé-
zusnak azokat a kijelentéseit, amelyek-
ben kiragadott példákkal érzékeltette, 
hogy mi a különbség a régi és az új tör-
vény között. Ennek mintájára kiszélesít-
hetjük az összehasonlításokat az összes 
parancsra, és megszerkeszthetjük tör-
vénybe foglalva az új parancsot. 
 Tejesebb képet kapunk az új pa-
rancsról, ha három csoportba osztjuk 
a lehetséges viselkedési formákat. El-
sőbe vesszük a rabló erkölcsöt. Ez azt 
jelenti, hogy az ember csal, lop, hazu-
dik, gyilkol ahol kísértése, módja van. A 
második viselkedési forma a természe-
ti törvény világa, aminek egyik meg-
fogalmazása a Tíz parancs. Harmadik 
magatartásforma Isten országának a 
világa. Ez abban áll, hogy az Úr Jézus-
ból magunkba fogadjuk a Szentlelket, 
és a Szentlélek vezetését követve cse-
lekszünk. A két előző esetben az élet 
javainak a megszerzése lesz a cél tisz-
tességes, vagy tisztességtelen úton. 
Isten országában a szentlelkes szeretet 
a csúcsérték, ezt akarjuk megszerezni 
a világ javai között forgolódva. Pl. az 
anyagiak területén akkor tekintem fő 
értéknek a szeretetet, ha Isten kedvé-
ért nagyobb örömnek tekintem, hogy 
adok, mint hogy szerzek magamnak. 
 Még egy bevezető gondolat az apró 
pénzre váltás előtt. Az élet fő értékei 
az anyagiak, érvényesülés, szexualitás, 
tudomány, közösség, egészség, vallás, 
szórakozás stb. Ezeken a területeken 
viselkedünk a három érték rend szerint 
valamelyik szerint, legtöbbször kever-
ten. A Tíz parancs voltaképpen nyolc 
parancs, mert az anyagiakról és sze-
xualitásról két parancs van. Ezek a pa-
rancsok kiragadott példák, nem sorolja 

fel az összes értéket. Most megszer-
kesztjük a Tíz parancsnak megfelelő vi-
selkedési példákat az Isten országának 
életében. 
 Isten országának mindegyik paran-
csa magas, túlzásnak tűnik, az is. De 
csak addig, amíg az életet öncélú földi 
eseménynek tekintjük, amit a magunk 
erejéből élünk, amiben némi Isten 
iránti tisztelet is bele tartozik. Ameny-
nyiben átéljük a földi élet végességét, 
és elégtelen voltát, gyengeségünket, 
és a Szentháromság végtelen szere-
tetét irántunk, abban az esetben Isten 
országának törvényei normális, rendes 
élet, és a világ élete szürke, hiányos. 

vagyunk, Krisztustól, Krisztusról tanul-
nunk kell, és ez a legfontosabb tudo-
mány számunkra az Isten országában. 
Tanúságot is kell tennünk Krisztusról. 
Ide tartozik a vasárnapi szentmise ál-
dozatba való bekapcsolódás, pénteki 
böjt, és az Egyházzal szembeni köte-
lességek.
 4. Parancs: Apádat, anyádat tisz-
teld. A közösségi kapcsolatokból ezt 
ragadja ki a Tíz parancs. E mellett igen 
sokféle kapcsolata van az embernek és 
ennek megfelelő parancsa a természeti 
törvénynek (pl. add meg mindenkinek, 
ami jár). Az Úr Jézus az emberi kapcso-
latokban nem a jogszerűséget, hanem 
a szolgálatot kötötte legjobban a lel-
künkre. Az utolsó vacsorán megmosta 
tanítványai lábát, és lelkükre kötötte, 
hogy ők is mossák egymás lábát. Aki 
első akar lenni, legyen mindenkinek a 
szolgája. Isten országában nem ural-
kodni akarunk, hanem szolgálni. 
 5. Parancs: Ne ölj. Hallottátok a ré-
gieknek szóló parancsot, ne ölj. Én pe-
dig azt mondom nektek: Ne állj ellen 
a gonosznak, ha megütik jobb arcodat 
tartsd oda másikat is. Amikor elfogták 
őt a Getszemáni kertben, nem enged-
te Péternek, hogy kardot rántson vé-
delmében. Ez a legnehezebb, legkép-
telenebb parancs. Ebbe belepusztul a 
világ, ha megtartja. Szabad védekezni, 
de ahol védekezésből verekednek, tisz-
tességesek lehetnek, de akkor ott, biz-
tos, hogy nincs Isten országa. Ennek a 
képtelen törvénynek az az alapja, hogy 
Isten végtelenül szeret egyoldalúan, 
akkor is, ha megtestesült formájában 
megölik, mert különben a gonosz er-
kölcsileg legyőzné őt, ő sem szeret, ha 
ő is ütne, de ez képtelenség. Az más 
kérdés, hogy mindenki számot ad tet-
teiről az ítélet napján, de Isten nem áll 
ellen a gonosznak, szelíd bárány ma-
rad, amikor megölik. 
 6. Parancs: Ne paráználkodj, feleba-
rátod házastársát ne kívánd. Az Úr Jé-
zus azt mondja e témával kapcsolatban, 
hogy amit Isten egybekötött ember szét 
ne válassza. Aki bűnös kívánsággal asz-
szonyra néz, már paráználkodott vele. 
Boldogok a tiszta szívűek. A tiszta szí-
vűség nemcsak szexuális bűntelenséget 
jelent, de azt kiemelten. A tiszta szí-
vűeknek mutatja meg magát az Isten. 
Isten országában a Szentlélek megsze-
lídíti, megnemesíti és igazi szeretettel 
hatja át a különböző ösztönöket, közöt-
tük a szexuális ösztönt is. 
 7. Ne lopj. Ne gyűjtsetek kincset a 
földön. Adj a kérőnek. Aki kölcsön kér, 

Mivel mi nem tudjuk 
ezt megtenni, 
Jézus kezébe 

kapaszkodunk, vele 
együtt szeretjük, 

állandóan törekedve 
a tökéletesebb 

szeretetre. 

 1. parancs: A Tíz parancs világában 
első parancs Isten imádata. Isten or-
szágában a mennyei Atya a fő érték, 
akit az Úr Jézus szeret, szolgál töké-
letesen. A mennyei Atyát kell szeret-
nünk az Úr Jézussal egyesülten. Mivel 
mi nem tudjuk ezt megtenni, Jézus 
kezébe kapaszkodunk, vele együtt 
szeretjük, állandóan törekedve a töké-
letesebb szeretetre. Első áldozó gye-
reknek e parancs elhanyagolását úgy 
fogalmaztam, Ritkán gondoltam arra, 
hogy a Mennyei Atya jelen van, és nem 
törekedtem kedvében járni.
 2 parancs: Isten nevét hiába ne ve-
gyed. Gyakorlatilag ebben a parancs-
ban az imára neveljük a gyerekeket. 
A zsidónak hétszer kellett imádkoznia 
naponta. Az Úr Jézus azt mondta, hogy 
szüntelenül kell imádkozni. A szüntelen 
ima nem állandó szöveg mondást je-
lent, hanem szüntelen lelki kapcsolatra 
törekvést. A Szentlélek bennünk van, 
igyekszünk rá fi gyelni, kapcsolatot tar-
tani szívünk mélyén.
 3 parancs: Az Úr napját szenteld 
meg. Ezt mi a vasárnapi misére alkal-
mazzuk. Ide vettem be mindazt, amit az 
Úr Jézussal szemben tennünk kell Isten 
országában. Ide tartozik a Krisztusba 
vetett élő hit, ami Krisztus befogadá-
sában áll. Aztán mi Krisztus tanítványai 
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ne kérd vissza. A mammon a világ fő 
istene. Az anyagiakért hoznak legtöbb 
áldozatot az emberek. Az anyagiak tud-
ják legjobban megrontani a lelkeket, 
az anyagiak szívtelenné, széthúzókká 
tesznek, háborúkat robbantanak ki. Az 
anyagi jólét tette tönkre a fehér ember 
világát megdöbbentő módon korunk-
ban. 

 8. Parancs: Hamis tanúságot ne 
szólj embertársad ellen. A szív bősé-
géből szól a száj. Az Úr azt várja, hogy 
szívünkbe fogadjuk be a Szentlelket, 
és akkor amikor kinyitjuk a szánkat a 
Szentlélek fogja vezetni szavainkat, 
szavaink okosak lesznek, bölcsesség 
lesz bennük, szeretet járja át azokat és 
igazak lesznek.

 Ezek a parancsok az én összeállítá-
som, arra valók, hogy kicsit sejtették Is-
ten országának törvényeit, de a Szent-
lélekre kell fi gyelni,Őt kell követni. 

Szegedi László

Az imatalálkozót a Katolikus Karizma-
tikus Megújulás Nemzetközi Szolgála-
tának (ICCRS) ifjúsági vezetői szívére 
helyezte Isten, hogy ebben a formá-
ban imádkozzunk a világ fi ataljaiért és 
közösségeinkért. Az ICCRS vezetői a 
betlehemi konferencián egy prófétikus 
ima során a „Come to me!” - Jöjjetek 
hozzám! – jelmondatot kapták az elkö-
vetkező időkre, melynek jegyében si-

keres lesz a megújulás folytatása. Sok 
kegyelmi ajándék és jel kísérte azokat 
a pillanatokat.
 A felhívásba 40-50 ország kapcso-
lódott be. A különböző időzónák miatt 
volt, ahol a találkozó kora hajnalra 
esett, máshol pedig késő éjszaka, Eu-
rópában kora délutánra. Magyaror-
szágon is bekapcsolódtak az ifjúsági 
közösségek, illetve változatos közössé-

gekbe járó fi atalok. Öt nagyvárosban 
a közösségek közös helyszínre gyűltek 
össze. Például Budapesten 80-100 fi a-
tal jött el az Örökimádás templomba 
legalább 10 ifjúsági közösségből. Az 
imaórán és az azt követő ismerkedésen 
megélhettük, hogy nem vagyunk egye-
dül a küldetésünkkel ebben a világban, 
sokan kaptuk ugyanazt a látást, ugyan-
akkor mennyire sokszínűek vagyunk, 
és mégis egységben vagyunk.
 A legnagyobb vágyunk mégis az 
volt, hogy mi is találkozzunk a Szentlé-
leknek ugyanazzal a kiáradásával, mely 
megújítja az erőnket és lendületünket. 
A Szentségimádás megindításakor a 
Szentlélek betöltötte a helyet, és per-
cek alatt megérkezett az a dicsőséges 
jelenlét, amibe máskor több napos 
lelkigyakorlat vagy kurzus közepére 
szoktunk megérkezni. Sokan jelezték 
vissza, hogy mennyi kegyelmet kaptak 
ezen a találkozón. A legtöbben valóban 
megújulva, Isten hűségét megtapasz-
talva távozhattunk.
 Hálásak vagyunk a Szentlélek Is-
tennek, hogy szólt hozzánk, összegyűj-
tött minket, és kiáradt köztünk! Várjuk 
imádsággal, hogy ennek hatása mikép-
pen bontakozik ki a fi atalok generáció-
jában, imádkozzunk tovább együtt az 
ébredésért!

Végh Zoltán

Come to me!
A megújulás fi ataljai pontosan ezt tettük, Jézushoz mentünk 
együtt, egy órára találkoztunk Istennel az Oltáriszentség előtt, - 
egyszerre a világ összes Szentlélekben megújult katolikus fi atal-
jával. A Szentlélek valóban ott volt erővel, szeretettel, gyógyítás-
sal, szabadítással és az egység Lelkével!

Bemutatkozik az Országos Tanács: Kovács Frigyes
A kecskeméti karizmatikus közössége-
ket képviselem 2010 óta az Országos 
Tanács tagjaként. A kecskeméti Imád-
ság Házának vagyok teljes idejű szol-
gálója.
 Monoron nőttem fel, 1997-ben egy 
Szentlélek szemináriumon érintett meg 
a Lélek, de még évekig kellett dolgoz-
nia bennem, míg 2001-ben egy Fülöp 
kurzuson végre igazán átadtam ma-
gam és hagytam, hogy igazán birtok-
ba vegyen. Olyan leírhatatlan és meg-
határozó élmény volt életemben, hogy 

tudtam, egyedül Neki szeretnék élni. 
Elkezdtem barátaimat Fülöpre vinni, s 
így sok kurzuson voltam ott, és egy-
szer Bartha Angéla meghívott kurzust 
tartani. Akkor már jártam Országos 
Találkozókra, ismerkedtem a Megúju-
lással, de ekkor vált szorossá a kap-
csolat. Azóta is sokat dolgozunk együtt 
a Megújulásért, tartunk kurzusokat és 
a bérmálkozási lelkigyakorlatunkat, az 
„Apostolképzést”.
 Feleségemmel, akivel akkor még 
jegyben jártunk, 2007-ben kerültünk 
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Kecskemétre. Házasságkötésünk után 
úgy éreztük, egyenlőre itteni szolgá-
latra hív az Úr. Két gyermekünk szü-
letett eddig, Kinga 2 éves múlt, Dániel 
6 hónapos. A Kéfás közösségbe tarto-
zunk megalakulása óta. Több kecske-
méti karizmatikus közösséggel együtt 
létrehoztuk a Jákob Kútja közbejáró 
imaszolgálatot. A belső, lelki gyógyu-
lásokon kívül több klassz testi gyó-
gyulásnak is tanúi lehettünk. De sze-
retnénk még többet látni Istenből! A 
szolgálatban részt vevő többi közösség 
vezetőjével havonta összejövünk, kö-
zös imában hordozni a közösségeket, 
az alkalmakat, megbeszélni a hogyan 
továbbot, megkülönböztetni a kapott 
indíttatásokat. Az Országos Tanács-
ban is ezeket a közösségeket képvise-
lem, amelyek az MKKM-hez tartozónak 
vallják magukat, és hajlandók együtt 
imádkozni és gondolkozni: Irgalmas-
ság Anyja, Nehemiás, Isten a Szeretet, 
Sion, Kéfás, valamint két fi atal, még 
név nélküli közösséget (illetve képvi-
selet hiányában a monori Mustármag 
közösséget is).

 Életem meghatározó eseménye volt 
Damian Stayne és az általa tartott ka-
rizmaiskola. Mélyen megérintett, hogy 
valóban létezik és kivitelezhető a mai 
világban mélyen megélt miszticizmus 
és radikális kereszténység, valamint az 
ebből fakadó erőteljes szolgálat világi 
hívek között. Máig fontosnak tartom 
és tőlem telhetően be is kapcsolódom 
a magyarországi Cor et Lumen Christi 
közösség szolgálataiba a gyógyító al-
kalmaikon és a Fire & Light szentség-
imádásukon.
 A másik meghatározó személy Jo-
hannes Hartl volt, aki a 2011-es Ta-
lálkozó előadója volt, akinél ugyanaz 
fogott meg: mély imádság, és abból 
fakadó erőteljes szolgálat. Hívására el-
jutottunk a MEHR konferenciára, ahol 
Isten tisztán szólt hozzánk és szívünket 
új lángra gyújtotta az imádság iránt. 
2012. január 23-án elkezdtük az Imád-
ság Háza kezdeményezést (www.khop.
hu), hogy szüntelen szóljon az imádás 
és a dícséret. Ezen van most a hang-
súly az életemben. Az idén márciusban 
nagyot léptünk előre, kibéreltünk egy 

kis helységet a belváros közelében. De 
Isten még tovább hívott. 2014 májusá-
ban Augsburgban, az európai Imádság 
Házak konferenciáján határozott hívást 
kaptam arra, hogy teljes időben az 
Imádság Házával foglalkozzam. Meg-
különböztetés után végül felmondtam 
a munkahelyemen. Most keresem azo-
kat a partnereket, akik anyagi támoga-
tásukkal részesei akarnak lenni Isten 
íly módon való felmagasztalásának, 
mely hitünk és tapasztalatunk szerint 
megváltoztatja a szellemi atmoszférát 
városunkban, országunkban.
 Azt gondolom, nekünk, a Megúju-
lásnak meg kell tanulnunk radikálisan 
és tékozlón szeretni Istent. Újra meg 
kell tanulnunk imádkozni, mert „a jövő 
kereszténysége vagy misztikus lesz 
vagy semmilyen” (Karl Rahner). Ebből 
fog fakadni minden, amire vágyunk: a 
testvéri szeretet és egység, az evange-
lizáció hatékonysága, a karizmák erő-
teljessége, minden!

Elsőként gyermekkorodról, hitéleted kezdeteiről 
mondj pár szót! Szüleid, családod hogyan alakították 
hivatásodat? 
Gyerekkoromban eleven, rossz kölök 
voltam. Egyik évben három osztályfő-
nöki fi gyelmeztetést vittem haza. So-
kat verekedtem. Ennek ellenére jó ta-
nuló voltam. Szerettem a kihívásokat, 
mindig mindenben első akartam lenni. 
Tízéves koromtól húszéves koromig az 
volt minden vágyam, hogy én legyek a 
világ legnagyobb focistája. Reggel-este 
így imádkoztam: „Istenem, add, hogy 
nagy focista legyek.” Tehát húszéves 
koromig eszembe se jutott, hogy pap 
legyek. 

Mikor és milyen hatásra ébredt benned a vágy, hogy 
pap legyél? 
Az igazi fordulatot a szegedi, magyar 
szakos egyetemi éveim alatt éltem 
át, amikor belecsöppentem a katoli-
kus Egyetemi Lelkészség közösségébe. 
Rendkívüli éhséggel vetettem bele ma-
gam a tudatos istenkeresésbe. Sok-sok 
mély imaélmény hatására radikáli-
san átadtam az életemet Jézusnak. 
A legfontosabb az a tapasztalat volt, 
amit szinte teljesen váratlanul éltem 
át 2002. augusztus 7-én, Pécsen, egy 
imaesten. A Szentlélek keresztségben 
részesültem egy szentségimádáson, 
dicsőítésen. Itt gyökerezik minden, ami 
teljesen meghatározza ma is az élete-
met. Egyszer csak térdre estem a pad-
ban, leszállt rám a Szentlélek, betöltött 
jelenlétével, amit alig lehet szavakba 
önteni. Majd ezután fél évvel, lelkigya-
korlaton kaptam a papságra hívó szót 
egy közbenjáró ima alkalmával. Ezt az 
Úr később sok szép jellel tovább erő-
sítette bennem. Tehát a karizmatikus 
lelkiség és a papi hivatásom teljesen 
egyszerre indult el bennem. 
Mi ragadott meg a Katolikus Karizmatikus Megúju-
lás lelkiségében? Milyen küldetést látsz a Megújulás-
ban?

Papjaink Cseh Péter Mihály
A Szentlélek olyan tűzzel töltött be en-
gem, ami nem aludt ki a Szentlélek-ke-
resztségem óta, és azóta is egyre csak 
növekszik, hála Istennek. Meglátásom 
szerint a Karizmatikus Megújulás kül-
detése egészen pontosan az, amit a 
Szentlélek adott neki Ferenc pápa leg-
utóbbi üzenete által: „Azt várom min-
dannyiótoktól, hogy mindenkivel az 
Egyházban, osszátok meg a Szentlé-
lekben való keresztség kegyelmét. Azt 
várom tőletek, hogy evangelizáljatok 
Isten Igéjével, és hirdessétek, hogy 
Jézus él, és minden embert szeret.” 
(Róma, Karizmatikus találkozó, 2014)
Szólj pár szót jelenlegi életedről, és terveidről! 
A pécsi egyházmegye papja vagyok. 
Nagyon szép ritmusban telik az életem. 
Hittanórák, bibliaórák, szentségimádá-
sok, imaestek, sportolás, és rengeteg, 
fontos, apró, emberi találkozás, Jézus-
sal töltött minőségi idő. Folytatom az 
evangelizációt azáltal is, hogy stoppo-
lok, és aki felvesz, azzal igyekszek úgy 
beszélgetni, magamban imádkozva 
őérte, együtt kilyukadjunk Istenhez. 
Legfontosabb célom az, hogy mindenki 
befogadja a Szentlelket, akivel valaha 
találkozok. A magam számára pedig 
az, hogy előbb tanítvány, majd apos-
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A tizedet fogalmát röviden úgy lehet-
ne meghatározni; hogy minden bejövő 
jövedelmünk 10 %-a, amit Istennek 
adunk. Az eredete ószövetségi: Ábra-
hám tizedet fi zetett Melkizedek papnak 
(vö: Ter 14,18-20). Az ószövetségben a 
papság és levitaság anyagi fenntartá-
sát biztosította, a zsidók számára kö-
telező anyagi szolgáltatás volt (vö: Lev 
27,30-34; Szám18,20-29). Az újszö-
vetség idején is fennmaradt, az egész 
egyháztörténelmet végigkísérte, Ma-
gyarországon 1848-ig volt érvényben. 
A célja az Egyház történelmében ha-
sonló volt, mint az Ószövetség idején, 
a papság és az egyház fenntartása. 
Miért beszélünk ma róla? Mire kellene 
ma Istennek? A cél nem változott: az 
egyház fenntartását szolgálná, a céljai 
megvalósításához, ami nem más, mint 
az evangelizáció. Ha körülnézünk vilá-
gunkban, könnyen beláthatjuk, hogy a 
világra ráfér az evangelizáció (hazánk 
világszínvonalon áll az abortuszok, ön-
gyilkosságok, válások, alkohol-kábító-
szer és mindenféle egyéb függőségek, 
testi és lelki betegségek szempont-
jából). Az evangelizációhoz azonban 
nagy szükség van munkásokra, ami Jé-
zus korához hasonlóan most is kevés. A 
tized egyik fő célja ma az lenne, hogy 
minél több missziós munkatársat tud-
junk küldeni az aratásba, mert népünk 
jelenleg a nagy semmi felé tart. A tized 
fi zetésével, annak áldásaival kapcso-
latban szeretnék röviden megosztani 
az életemből néhány eseményt. 

KEZDETEK
Első emlékem, amikor hallottam a ti-
zedről, 2004 nyárára tehető, amikor 
befejeztem az egyetemet. Azon a nyá-
ron három lelkigyakorlaton is részt 
vettem, és az egyiken az egyik tanító 
(nem titok a neve sem: Gyuris Gellért, 
Szegedről) beszélt arról, hogy ő tize-
det fi zet az Istennek. Ezután kezdett 

bennem érlelődni a gondolat, hogyha 
lesz munkám, én is fogok tizedet fi -
zetni. Őszre kaptam is állást. Azonban 
némi bizonytalanság volt még bennem: 
akkor kapom életem első fi zetését és 
annak tíz százalékát már adjam is oda 
Istennek? Egy kicsit tartottam tőle, 
hogy hiányozni fog az a 10 százalék, de 
végül belevágtam: elhatároztam, hogy 
már az első fi zetésemből fi zetni fogok. 
Volt még ezen felül egy fenntartásom: 
azon is gondolkodtam, hogy mi lenne, 
ha előbb kevesebbet fi zetnék, mint 10 
százalék, aztán majd meglátom, hogy 
alakul, és később növelhetem az ösz-
szeget. Ezt a „kiskapuzást” végül azzal 
vetettem el, hogy még nincs se fele-
ségem, se gyereken most könnyebben 
megszokom azt, hogy 10 százalékkal 
kevesebb pénzből gazdálkodom, mint-
ha magamon kívül másokról is kell majd 
gondoskodjam. Tehát belevágtam. 
 Mielőtt elkezdtem volna a munkát, 
egy szintén annál a munkahelynél dol-
gozó barátomat megkérdeztem, hogy 
mire is számíthatok, ő mennyit kap – 
hiszen ugyanolyan beosztásban fogok 
dolgozni mint ő, a bérünk egyforma 
lesz. Ő akkor mondott egy összeget 
(nevezzük X-nek).
 Elérkezett az első ledolgozott hó-
nap és az első munkabérátutalás a 
számlámra. Ekkor igen nagy megle-
petésben volt részem: nem X összegű 
fi zetést kaptam, hanem X+10 %-ot. A 
barátom ezek szerint nem tudta a pon-
tos fi zetését. Nekem viszont ezzel Is-

ten bebizonyította: nem kell tartanom 
attól, hogy hiányozni fog a kasszámból 
az a 10 %. 

HOGYAN OSZTOM EL?
Mivel egyházunk jelenleg nem kér tő-
lünk 10-edet, így a Szentlélek vezeté-
sét kérve magam döntöm el, hogy hova 
is adom a tizedem. A pénzt minden hó-
napban többfelé osztom. 3 rész megy 
közvetlenül a misszióba (Magyar Ka-
tolikus Karizmatikus Megújulás, Szent 
András Evangelizációs Iskola, Szent 
Ignác Evangelizációs Iskola), egy részt 
egy paptestvéremnek küldöm, továb-
bi egy rész egy árván maradt diakónus 
családjának. A legújabb, amit Isten a 
szívemre helyezett, hogy az Új Jeru-
zsálem Közösség hajléktalanmisszió-
ját is támogassam. A tizedemnek nem 
a teljes összegét küldöm el, egy rész 
megmarad. Ez a fennmaradó rész min-
den hónapban egy tartalékot képez, 
amit mindig oda küldök, ahol a legna-
gyobb ínséget látom.

NEHOGY KÍSÉRTÉSBE ESSEK
Mióta munkám van, minden hónapban 
odaadom Istennek a tizedemet. Annak 
érdekében, nehogy kísértésbe essek 
visszavenni a 10 %-ot, a bankszámlá-
mon fi xre be vannak állítva minden hó-
nap 6. napjára állandó átutalási meg-
bízások, amiket a fent felsorolt általam 
támogatottak részére küldök. (Azon 
szerencsés emberek közé tartozom 
ugyanis, akik minden hó 5-éig biztosan 
megkapják a fi zetésüket, így 6-án már 
biztosan rajta van a számlámon és az-
nap az Istennek szánt pénz nagy része 
megy is tovább...)
 Természetesen nem csak a fi zeté-
semből adakozok, hanem az esetleges 
plusz jövedelmeimből, pl. jutalom.

AZ ADAKOZÁS ÖRÖME
Az, hogy rendszeresen adakozom na-
gyon nagy örömet jelent számomra. 

Megtérülő tized

tol legyek. Két nagyon fontos konkré-
tum is a terveimből: szeretnék belépni 
a Pierre Goursat alapította Emmanuel 
közösségbe, és nagyon vágyok arra 
is, hogy az augsburgi mintára induló, 
de magyarországi, 24 órás dicsőítést 
folytató Imádás Háza tagja lehessek 
sok-sok testvéremmel együtt!

Mi az, amire ma, itt Magyarországon fontosnak tar-
tod felhívni a fi gyelmünket?
A radikális hitre! Persze, ehhez a nai-
vitás sok-sok szintjén kell átvergőd-
nünk. Isten egyszerű és csodálatosan 
szép. Ezért vágyakozom rá, hogy Őt 
dicsérjem. Teljes szívből imádjuk az ir-
galmas Istent, a többire majd ezáltal, 

úgyis meg tud már tanítani minket a 
Szentlélek! Amikor stoppolok, bizalmat 
szavazok annak is, aki felvesz, annak 
is, aki nem vesz fel. Mindenki felé ki-
nyújtom a kezemet és szeretettel aján-
lom a weboldalamat: csepeticsapata.
hu és a blogomat: peteratyakerdez.
blogspot.hu.  
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Pünkösdi hét Pécsett „A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, 
hogy Isten gyermekei vagyunk.” 
(Róm 8,16)

Azzal, hogy anyagilag támogatom az 
evangelizációt, állást biztosítok olyan 
embereknek, akik főállásban tudnak 
többek közt az én adományomnak is 
köszönhetően Isten Országának nö-
vekedésén fáradozni. Noha én nem 
tudom az időm jelentős részét evan-
gelizációra fordítani, de azzal, hogy 
ilyen szervezeteket, személyeket tá-
mogatok, az ott dolgozó testvéreknek 
ez a lehetőség már megadatik, így ők 
– helyettem is – tudnak evangelizálni. 
Ez hatalmas öröm számomra. Nagyon 
jó megtapasztalni esetenként azt, hogy 
némi pénzzel bajba jutott embereket, 
bajba jutott testvéreket tudok segíte-
ni. Számomra az Istennek fi zetett tized 
nagyon nagy örömet ad.

A TIZED-FIZETÉS ÁLDÁSAI
Nem kérkedni akarok, de mindenképp 
el kell mondanom, hogy a rendszeres 
tized fi zetésemmel megtapasztalom 
Isten anyagi áldásait. Hiszem, hogy 
többek közt azért is van ilyen fi x, meg-
bízható állásom is, mert Istenhez hű 
vagyok anyagilag.

PRÓBÁK
Mint említettem a tizedem nem teljes 
részét szoktam elutalni minden hónap-
ban, így folyamatosan van egy tarta-
lékom, amit a legégetőbb helyzetek-
ben lévő embereknek el tudok utalni. 
Amint arra szintén utaltam már, nem 

csak a fi zetésemből adakozom, hanem 
az esetleges plusz jövedelmeimből, pl. 
jutalom. Egy időben ezekből viszonylag 
tetemesebb összeg halmozódott fel.
 Ezen félretett pénzzel kapcsolatban 
egy nagy próba elé kerültem, amikor fe-
leségemmel történt házasságkötésünk 
idején a lakásunkat újítottuk. Aki keve-
redett már lakásfelújításba, az tudja, 
hogy ez felér egy anyagi csőddel. Ter-
mészetes, hogy semelyik munkafázis-
nak nem akkora lesz a költsége, mint a 
tervezéskor, ezért ilyen helyzetben az 
ember minden fi llért meggondol, hogy 
hova teszi. Ilyen helyzetbe kerültem én 
is: a lakás csak nem lett kész, a pénz 
pedig fogytán volt. Ebben a helyzetben 
elkezdtem gondolkodni azon, hogy va-
jon mi lenne, ha ezt a félretett pénzt 
visszavenném és felhasználnám. Ezen 
gondolkodásomat csak erősítette ben-
nem az, hogy a nagy felújítás végére 
megkaptam a hírt, miszerint a fi zeté-
sem 10%-al csökkenni fog, tehát még 
inkább rászorulok minden pénzre. Ezt 
még fokozta az, hogy úgy tűnt, az ak-
kor már állapotos feleségem adminiszt-
rációs hibák miatt a törvény szerint járó 
GYED-nek csak a felét fogja kapni. Nagy 
próba előtt álltam! Mit tegyek? Sokat 
imádkoztam ezért a helyzetért, végül 
úgy döntöttem: előre menekülök. A 
félretett pénz jó részét elutaltam olyan 
helyekre, ahol úgy ítéltem meg, a leg-
nagyobb szükség van rá – így már csök-

kent is a kísértés arra, hogy a maradé-
kot a magunk céljára költsem. És ami ez 
után következett: Isten válaszolt! Né-
hány hétre rá bejelentette a kormány, 
hogy a munkahelyemen dolgozók, – így 
én is – 10 %-os fi zetésemelést kapunk. 
Ami ebben a még hihetetlenebb volt: 
az ország a világgazdasági válság kö-
zepén állt, de mi fi zetésemelést kap-
tunk. Ilyen az, amikor Isten ujja bele-
nyúl a világ folyásába! De ez még nem 
minden: néhány héttel később derült ki 
számomra, hogy a következő év janu-
ár 1-től magasabb fi zetési kategóriába 
lépek: 10 %-al fog nőni a fi zetésem! És 
még mindig nincs vége: az eddig taglalt 
összesen 20 %-os növekedésen felül 
további 10 %-al több fi zetést kaptam, – 
már nem is emlékszem miért. És még 
mindig nincs vége: némi pereskedés 
után a feleségem megkapta a törvény 
szerint jogosan járó GYED-et is (visz-
szamenőleg, egy összegben). Hűséges 
voltam Istenhez, és Ő a pillanatnyilag 
nehéz anyagi helyzetemet úgy oldotta 
meg, hogy 30 %-al emelte a fi zetése-
met. Amit egyszer Istennek adunk azt 
ne vonjuk vissza, és bízzunk benne,   
ha anyagilag hűek vagyunk hozzá, Ő is 
hűséges lesz hozzánk! Kívánom, hogy 
kedves olvasó Te is tapasztalj meg ha-
sonlókat Istenből a tized-fi zetésén ke-
resztül, mint jómagam. 

Takács Péter

Egy álom vált valóra azzal, hogy az 
idei pécsi Pünkösdöt egy egész hetes 
szolgálat járta át. Már 2013 őszén for-
gattam a szívemben, hogy egy nagyon 
kedves testvérházaspárunkat az ame-

rikai Renewal Ministries-től, Lucia és 
Steve Thomashefski-t meghívjam hoz-
zánk a szombat esti virrasztásra, amit 
nagy örömmel el is fogadtak. Közben, 
- ahogy közeledtünk júniushoz - kide-

rült, hogy nemcsak egy estére, hanem 
egy egész hétre is velünk tudnak ma-
radni. Így a 4 pécsi evangelizációs alka-
lom mellé még sikerült egy nagybajomi 
missziót is beillesztenünk. 
 Már az első - június 6-i - estén töm-
ve volt a Pécsi Irgalmas templom, ahol 
Steve a mennyei Atya szeretetéről pré-
dikált, majd pedig imádkoztunk mind-
azokért, akik szerették volna megta-
pasztalni a hallottakat. Másnap került 
sor a „szokásos” pünkösdi virrasztás-
ra a Pécsi Bazilika szentélyében, ahol 
mintegy 200 résztvevő gyűlt össze vár-
va a Szentlélek újbóli kiáradását. A ze-
nei szolgálatban Rőmer Karcsiék voltak 
segítségünkre a közbenjárás alatt. Az 
este különlegessége volt, hogy a közös-
ségünk által Húsvét után indított Élet a 
Lélekben szeminárium résztvevőiért is 
ezen az estén imádkoztunk, hogy tölt-
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se be őket a Szentlélek. A szentmise, 
dicsőítés után 3 fi atal testvérünk tett 
arról tanúságot, hogy miként tapasz-
talták meg Isten gyógyító szeretetét, 
majd Steve beszélt a Lélek ajándékai-
ról és erejéről. Többen jelezték, hogy 
az imádság alatt nemcsak lelkileg, ha-
nem fi zikailag is szabadulást éltek meg. 
Fiatalok jöttek oda hozzánk ujjongva a 
hétfői utcamisszión, hogy elmeséljék 

élményeiket, amit akkor éltek át. Meg-
ható volt szembesülni a Szentlélek éle-
teket átformáló szeretetével. 
 Szerdán a nagybajomi testvérek 
meghívására tartottunk evangelizáci-
ót, majd pénteken ismét a Pécsi Irgal-
mas templomban egy gyógyító össze-
jövetelt, ahol a Lélek pecsétet rakott az 
egész hetes együttlétünkre. 
 Az alkalom zárásaként megköszön-

tük a Thomashefski házaspárnak egész 
hetes szolgálatukat és az Úr áldásával 
búcsúztattuk el őket. Nagyszerű él-
ményekben gazdagodva tudtuk ismét 
felmutatni a világnak, hogy a pünkösdi 
Lélek ma is él és dolgozik értünk.

Flach Feri
A Pécsi Betánia Közösség vezetője

Térjetek meg! Higgyetek! 
Vegyétek a Szentlelket!  (Róma, 2014. június 1.) 

Ez volt a 2014. június 1-2. között meg-
rendezésre kerülő karizmatikus világta-
lálkozó mottója. A pápával való együtt-
lét részben a találkozás mérhetetlen 
öröméről szól, de mivel ez az első alka-
lom, hogy karizmatikus világtalálkozón 
egy pápa részt vett, fontos fi gyelnünk 
az általa, mint az egyházi szervezet ve-
zetőjeként adott iránymutatásokra. A 
karizmatikusokat arra kérte, hogy tér-
jünk meg Jézus szeretetéhez, mert ez 
átalakítja a keresztények életét, és Is-
ten szeretetének tanúságtevőjévé tesz 
minket. Az Egyháznak szüksége van 
arra, hogy a keresztények élete tanú-
ságtétel legyen, és a Szentlélek segít 
minket, hogy koherens módon élve az 
evangéliumot, eljussunk az életszent-
ségre. Kérte, hogy mindenkivel az Egy-
házban, osszuk meg a Szentlélekben 
való keresztség kegyelmét. Elsősorban 
a Szentlélek és kegyelmeinek kiára-
dásáért könyörögjünk, Isten Igéjével 
evangelizáljunk, és hirdessük, hogy 
Jézus él, és minden embert szeret, és 
emellett gondoskodjunk a szegények-
ről és az elhagyatottakról. Mindennek 

alapja az adoráció (Isten imádása és a 
Szentségimádás).
A karizmatikus megújulás ezer szál-
lal kapcsolódik az egyházhoz. A pápa 
külön emlékeztetett a belga Léon-Jo-
seph Suenens bíborosra, aki e lelkisé-
gi mozgalom számára már a zsinatot 
követően részletes egyházi iránymu-
tatást adott a „malines-i dokumentu-
mok”-ban, többször idézte és bíztatott 
ennek használatára.
Ralph Martin, a karizmatikus megújulás 
egyik úttörője szerint ez a megújulás 
az egyház második esélye, hiszen ál-
landó pünkösdre van szüksége. Tűzre 
a szívekbe, és szavakra a nyelvére. Eh-
hez pedig alázatra van szükségünk. A 
karizmatikusoknak, ahogy Ferenc pápa 
tette a római stadionban előttünk, le 
kell térdelnünk, és könyörögnünk kell 
még több Szentlélekért. 
A XX. századi új pünkösd nem egyszeri 
jelenség, nemcsak vezetőknek, néhány 
kiváltságos embernek szól, hanem 
mindenkinek. Isten kiárasztotta lelkét, 
hogy felkészítse a benne hívőket egy 
új korszakra, egy nemzetközi pogány 

kultúra felemelkedésére, melynek ér-
tékei es elképzelései egyre nagyobb el-
lentmondásba kerülnek az evangélium 
tanításával. Széles körben elterjedt az 
az elképzelés, hogy a mennybe széles 
út vezet, és mindenki üdvözül.  Ralph 
Martin fi gyelmeztetett, Jézus igéje 
ennek pont az ellenkezőjét tanítja. A 
keskeny út pedig éberségre szólít fel: 
„A szűk kapun át menjetek be, mert 
széles a kapu és tágas az út, amely a 
pusztulásra vezet, és sokan vannak, 
akik bemennek rajta. S milyen szűk a 
kapu, és szoros az út, amely az életre 
visz, és milyen kevesen vannak, akik 
megtalálják.” Mt 7, 13
Miért volt fontos számomra, hogy részt 
vegyek a karizmatikus találkozón? A 
válasz egyszerű, örömöm telik Isten 
népe közt lenni, és hiszem a közben-
járó imádság erejét. Megtapasztalom 
újra és újra, hogy a hit, és különösen a 
Szentlelket tudatosan meghívó közös-
ség imádsága a béke építésének legha-
tékonyabb módja, hiszen segít túllepni, 
felülemelkedni a földrajzi, lelki, társa-
dalmi határainkon.
A Szentlélek kiáradása nem csupán egy 
spirituális élmény, hanem nagyon is 
konkrét, reális társadalmi szükséglet. A 
népek és a polgárok Európájában a vá-
lasztások után úgy tűnik, sokan mintha 
kételkednének, a világban minduntalan 
újabb háborús gócpontról szerzünk tu-
domást. Érezzük, tapasztaljuk, hogy 
sürgető, hogy hívjuk a Szentlelket a 
világunkba.
A híradások általában a jól ismert meg-
hívottakról szólnak. De joggal vetődik 
fel a kérdés, az 52.000 résztvevőről 
milyen a benyomásom, akik nagyrészt 
Olaszország különböző részeiből za-
rándokoltak a találkozóra? Nyitottak a 
Szentlélekre, az érzelmeiket integrál-
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Programok
TÁBOR HEGYI NAPOK

  A Nyolc Boldogság Közösség ifjúsági tá-
bora Homokkomáromban

Időpont: 2014. július 22-27.
Téma: Az Evangélium öröme (Ferenc pápa 
„Evangelii gaudium” enciklikája alapján).
Előadó: Béri László Renátó OCD kármelita atya
Életkor: 16-35 év; Jelentkezési határidő: júl. 15. 
Bővebb információ: www.nyolcboldogsag.hu, 
tel.: 06-30-507-1378

NYÁRI TÁBOR A REGINA PACIS 
KÖZÖSSÉGGEL
Időpont: 2014. július 16-tól 20.
Helyszín: Kaposszentbenedek, Porta Pacis lelki-
gyakorlatos ház
Téma: A család, mint az egyház képe
A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Székely János püs-
pök atya
Tanítás, szentségimádás, csoportos beszélge-

tés, napi ima és szentmise, közös változatos esti 
programok. A gyerekeknek külön programot biz-
tosítunk napközben.
Jelentkezési határidő: június 15.
Jelentkezés, részletes információ: Regina 
Pacis közösség, 1147-Bp. Argentina tér 2/a, 
E-mail: regina.pacis@chello.hu, 
Tel.: 036 1 383 6031

NYÁRI LELKIGYAKORLAT 
A HÉT LÁNG KÖZÖSSÉGGEL
A Hét Láng Közösség 2014. július 25. péntek 16 
órától július 27. vasárnap 14 óráig nyitott lelki-
gyakorlatot tart. 
A lelkigyakorlat címe: Isten szépsége
A lelkigyakorlat előadásait dr. Kovács Gábor atya 
tartja.
Cím: Vác, Althann Vendégház és Konferencia 
Központban (2600 Vác, Budapesti főút 5-7., Tel.: 
+36 30 300 5040, Tel.: +36 27  814 200).
Jelentkezés: 
althannhazvac@vaciegyhazmegye.hu 
Nagyné Pádár Éva igazgatónál.

Jelentkezési határidő: 2014. július 21 hétfő.

EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG
  Hétvégesorozat egyedülálló szülőknek

Az Emmánuel Közösség három hétvégéből álló 
hétvégesorozatot szervez egyedülálló szülők 
számára Budapesten. Kiknek szól? Elvált, öz-
vegyen maradt, külön élő vagy soha meg nem 
házasodott szülőknek. A résztvevők talpra állhat-
nak, gyógyulhatnak, ismét értékesnek érezhetik 
magukat, haladhatnak a megbocsátás útján, 
fölfedezhetik Isten közelségét, megláthatják a 
reményteli jövőt maguk és gyermekeik számára.
Az összefüggő hétvégesorozat időpontja: 
2014. szeptember 20–21., október 18–19., no-
vember 15–16.
A jelentkezési lap letölthető a honlapunkról. 
Információ: tel. +36 30 454 0939, 
Email: egyedulallo@emmanuel.hu; 
Internet: www.avelap.hu

SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT
  Szeretet Földje Találkozó

ják a hitükbe, ezért még ha esendőek 
is, de egész valójukkal, természetes 
módon, járulnak Isten elé. „Közötte-
tek járok, a ti Istenetek leszek, ti pedig 
az én népem lesztek.” (Lev 26,12). A 
találkozón megvalósult a Ferenc pápa 
által is kért „spirituális ökumenizmus” 
(vagyis a protestáns testvérekkel kö-
zös imádság a Szentlélekért), de emel-
lett az olasz nép meleg szívéből olyan 
természetesen fakadt fel rendszeresen 
a Szűzanyához szóló ima. Mi magyarok 
is térjünk meg, higgyünk és vegyük a 
Szentlelket!

Ságodi Nóra

A Szentatya  
találkozón elhangzott 
beszédének részletei 
Kedves Testvérek!  
Ti, a Karizmatikus Megújulás nagy 
ajándékot kaptatok az úrtól.   A Lélek 
akaratából születtetek ujjá, mint a ke-
gyelem folyója Egyházért, az Egyház-
ban.   Ezzel tudjuk meghatározni, kik 
vagytok: folyamatos kegyelem.   
 A Karizmatikus megújulás nagy erő 
az Evangélium hirdetésére, a Szentlé-
lek örömében. Vettétek a Szentlelket, 
s Ő képessé tett benneteket arra, hogy 
felfedezzétek, mennyire szereti Isten, 
minden gyermekét, és megkaptátok az 
Ige szeretetét. Annak idején azt mond-
ták, hogy a karizmatikusok mindig ma-
gukkal hurcolják a Bibliát, az Újszövet-
séget! Hát most is nálatok van? Igen?! 
Hát nem vagyok olyan biztos benne.  

Amennyiben nem, térjetek vissza az 
első szeretethez, s legyen mindig nála-
tok az Isten Igéje! S mindig olvassátok, 
mindig járjatok Isten Igéjével!   
 Igen, szükség van bizonyos szerve-
zettségre, de ne veszítsétek el azt a ke-
gyelmet, hogy engeditek, hogy Isten, 
Istennek bizonyítsa magát!  “Ugyanis 
nincs nagyobb szabadság, mint ha va-
laki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, 
ha lemond arról, hogy mindent kiszá-
mítson, kontrolláljon, és megengedi a 
Léleknek, hogy megvilágítson, vezes-
sen, és oda vigyen, ahová akarja. ” 
(Evangelii Gaudium Apostoli buzdítás, 
280).
 S ez a ti dolgotok: evangelizációs és 
spirituális ökumenizmus, a szegények, 
a rászorulók, a peremre szorultak irán-
ti fi gyelem, s mindennek alapja pedig 
az adoráció! A megújulás alapja Isten 
imádása!   
 Azt kérték tőlem, mondjam meg, 
mit vár a pápa a Megújulástól.  
 Az első, a megtérés Jézus szere-
tetéhez, mert ez átalakítja a keresz-
tények életét, és Isten szeretetének 
tanúságtevőjévé teszi őket. 
 Azt várom mindannyiótoktól, hogy 
mindenkivel az Egyházban, osszátok 
meg a Szentlélekben való keresztség 
kegyelmét. (ezt a kifejezést használja 
az Ap.Csel.)   
 Azt várom tőletek, hogy evangeli-
záljatok Isten Igéjével, és hirdessétek, 
hogy Jézus él, és minden embert sze-
ret.  
 Azt várom tőletek, hogy tegyetek 
tanúságot a spirituális ökumenizmus-

ról, mely megvalósulhat köztetek és 
más egyházak, keresztény közösségek 
között, akik hisznek Jézusban, mint Úr-
ban és Megváltóban.   
 Igen fontos, ahhoz, hogy Jézus ne-
vében evangelizálhassatok, hogy meg-
maradjunk a szeretet egységében, 
melyre Jézus hív minket, minden embe-
rért, hogy megmaradjunk a Szentlélek-
hez való imában, hogy Ő adja meg ezt az 
egységet. Ne felejtsétek el, hogy a Ka-
rizmatikus Megújulás természete szerint 
ökumenikus. A Karizmatikus Megújulás 
örvend azon, amit a Lélek más egyhá-
zakban művel. (1 Malines 5, 3).
 Legyetek közel a szegényekhez, az 
ínségesekhez, hogy érinthessétek ben-
nük Jézus testét! Kérlek!!  
 Keressétek a megújulás egységét, 
mert az egység a Szentlélektől való, a 
Szentháromság egységéből születik.  
Honnan való a szakadás?   A Sátántól.   
Kérem, hogy meneküljetek a belső har-
coktól! Ne forduljon elő közöttünk!   
 Menjetek ki az utcákra, hirdetni az 
Evangéliumot!  Jegyezzétek meg, hogy 
az Egyház Pünkösd reggelén akkor szü-
letett meg, amikor kilépett a zárt ajtók 
mögül. . legyetek közel a szegények-
hez, érintsétek testükben Jézus sebeit.   
Vezessen benneteket Szentlélek sza-
badsága! Nagyon kérlek, ne zárjátok 
kalitkába a Szentlelket!  Szabadsággal 
éljetek!  
 S mindannyótokat, a világ minden 
karizmatikusát várom, hogy 2017 Pün-
kösdjén ünnepeljen együtt a pápával a 
Szent Péter téren! Köszönöm.  

Fordította: Sztrilich Ágnes SSS
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Időpont: 2014. szeptember 13, szombat, Török-
bálint
Lelki nap 9 órától a római katolikus templomban. 
(közös ima, dicsőítés, előadások, gyógyító mise 
és közbenjáró imaszolgálat)
Téma: Krisztus csodái közöttünk
Képzőművészeti kiállítás a Falumúzeumban, 
megnyitó 17 órától. A program ingyenes, minde-
nit szeretettel várunk!
Missziós alkalmak, evangelizációs és gyógyító 
összejövetelek szervezése és lebonyolítása, elő-
adások, tanúságtételek, imaszolgálat, stb.
Munkánkról és kiadványainkról tájékozódni lehet 
a www.szeretetfoldje.hu honlapon.
Kapcsolat: Sípos Gyula, tel.: +36 30 338 8245, 
e-mail: info@szeretetfoldje.hu
SZENT IGNÁC LELKISÉGI ISKOLA
Kurzusaink:

   Július 15-19.: Kiképzés a belső gyógyító 
szolgálatra, Csanak

  Július 22-26.: Énekek éneke, Csanak
  Szeptember 19-21.: Szabadító szolgálat, 
Csanak

  Október 23-26.: Ébredés kurzus (a Joel 
kurzus javított változata), Csanak

  November 21-23.: Krisztus Király hétvé-
ge (csak a kiképző kurzusokon résztvett 
szolgálók számára), Csanak

  November 28-30.: Advent kurzus Csanak
Jelentkezési határidő: 2 héttel a program kez-
dete előtt.
A csanaki hétvégék hozzájárulása változatlan, 
9.700 Ft.
Honlap: http.//szentignac.ujevangelizacio.hu

A Szent András Evangelizációs Iskola ter-
vezett programjai Csanakon:

   Július 28-augusztus 3: János kurzus (ta-
nítványság)

   Augusztus 22-24.: Kiképző az Új élet kur-
zus tartására és a helyi team hétvégéje 
(erre azokat várjuk, akik az iskolában 
szolgálnak, pontosabb időbeosztás ké-
sőbb)

A Szent András Evangelizációs Iskola to-
vábbi programjai:

   Július 26-augusztus 8:.Pál kurzus és falu-
misszió Üllésen.

További információ és jelentkezés a Szent András 
Evangelizációs Iskola honlapján:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

SHALOM KÖZÖSSÉG
  Minden csütörtökön 19-kor a Krisztus Ki-
rály Plébánia Kápolnája a hittantermében 
tartunk imacsoportot (Budapest, 1088 
Reviczky u. 9.)

  Minden szerdán brazil este a Loyola Café-
ban (Budapest, 1085 Horánszky ¬u. 20.)

  Július 23-27-én Shalomos Nemzetközi 
Tábor Balatonon (ima, szentségimádás, 
evangelizáció, koncertek, stb.)

LELKIGYAKORLAT AZ ABORTUSZ MIATT 
SZENVEDŐKNEK
Ne félj, nem ítéllek el! - kiút az abortusz okoz-
ta fájdalomból, - lelkigyakorlat 2014. szeptember 
4-7 között Máriagyűdön. A rendszeres vallásgya-
korlat nem feltétele a részvételnek. Részletes 
információ: K.Treer Mária, tel 06-20-823-2201, 
jelentkezés: www.abortusz-nefeljnemitellekel.hu

Az Országos Találkozóra 
a jegyek árusítása elkezdődött 

Többféleképpen lehet a jegyekhez hozzájutni: 
Interneten: www.shop.mkkm.hu.

Az irodában, személyesen: Budapest, Fehérvári út 168-178. C. lh. Fszt. 19.
Telefonon : +36 30 860 2910 és a karizmatikusiroda@gmail.com E-mailcímen

Szeptember 8-ig 1800,- utána és helyben 2200,-

A karszalagokat majd CSAK A HELYSZNEN lehet átvenni 
a kinyomtatott visszaigazolás ellenében! 

„Gyógyulások, „Gyógyulások, 
 jelek és csodák” jelek és csodák”
Nagy örömmel és izgalommal hívunk a Magyarországon most először megren-
dezendő „Gyógyulások, jelek és csodák” című konferenciára/lelkigyakorlatra: 
egy intenzív hétvégére Damian Stayne-nel és a Cor et Lumen Christi közösség-
gel a Szentlélek erejében. Nem csak karizmatikusoknak!
Helyszín: Budapest, Rhema Konferencia Központ
Időpont: 2014. november 15-16. – Szombat reggeltől vasárnap estig.

Mire számíthat, aki eljön?
   Inspiráló tanítások, amelyek segítenek megváltoztatni életedet, ha akarod.
   Ima a Szentlélek új és erőteljes kiáradásáért
   Örömteli és erőteljes dicsőítés 
  Szentségimádás és Szentmise
   Ima a betegek csodás gyógyulásáért
  Eucharisztikus gyógyító szolgálat a belső és lelki gyógyulásokért
A Cor et Lumen Christi alkalmain az elmúlt 10 év során közel 
40 000 ember tett tanúságot testi gyógyulásról, ezrek töltekeztek 
be a Szentlélekkel és százak tértek meg Jézushoz.

Regisztrációs díj a befi zetés időpontjától függően (a szabad helyek 
függvényében!) személyenként: 

  szeptember 30-ig  3000 Ft
  október 31-ig   3600 Ft
  november 1-től 
illetve a helyszínen 4000 Ft

Jelentkezés, további információk: azigeereje@gmail.com

Lelkesítő hírek az ifj úságról
Ifjúsági táboraink minden évben nagyobb érdeklődésnek örvendenek.
Idén a Tini Lelkes napokra  (11-15 évesek) 25%-al, a Lelkes Napokra (15-25 évesek) 
50%-al több résztvevő jelentkezett. 
A két tábor segítőivel, szervezőivel együtt közel 270 személyt jelent. 
Részletek majd szeptemberi számunkban. Imádkozzunk tovább az ifjúság Lélek-
ben való életéért!
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Beszámoló az Országos Tanács tavaszi üléséről
2014. május 17-18-án megtartottuk ta-
vaszi OT ülésünket.
 Most az elmúlt 8 év legmagasabb 
részvételi arányának örülhettünk.
 Vendégünk volt Alberto Bottari de 
Castello apostoli nuncius, aki pász-
tori szavakkal bátorított bennünket a 
Szentlélek felé való mélyebb megnyí-
lásra:
 „A lelki erősség az a képesség, 
amelyet a Szentlélek ad a lelkünkbe, 
hogy hűek lehessünk Krisztusnak a ta-
nításához, hogy megfeledkezzünk ön-
magunkról és úgy szolgáljuk az Urat aki 
maga sem azért jött, hogy Neki szolgál-
janak, hanem, hogy Ő szolgáljon máso-
kat. Ehhez szükséges, hogy a Szentlé-
lek töltsön el bennünket. A Szentlelket 
pedig az Úr megadja annak, aki kéri. Ha 
nincs bennünk, az egyedül a mi hibánk. 
Az Úr kiöntötte, kiárasztotta a Szent-
lelket. Ha valami baj van, az bennünk 
keresendő, nem pedig Istenben. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy a befogadó kész-
ség az Isten szavára bizony elég kicsi 
bennünk. Látjuk a szentek példáján, 
hogy minél inkább elszakadnak önma-
gunktól, s az Úrra hagyatkoznak, annál 
inkább eltelnek örömmel, békével és 

derűvel. Természetesen ez egy aján-
dék. Tudatosítanunk kell, hogy van ez 
az ajándékunk. És ami még fontosabb, 
hogy ne helyezzük a magunk gondola-
tait, a magunk akaratát az Ő gondolata 
és akarata elé, hanem hagyatkozzunk 
Rá teljesen! Ez a kegyelem, amit mind-
annyitok számára kérek.” 
 A nuncius atya jelenléte, szavai 
számunkra nagy megerősítést nyúj-
tott.
 A szentmise és a tanítása után, 
hogy a Szentlélek úgy megváltoztatta 
programunkat, hogy   közös döntés-
sel megbeszélés helyett dicsőítettünk 
és imádkoztunk, miközben záporoztak 
ránk az ismeretszavák.  Utána osztot-
tuk meg az általunk képviselt közössé-
gek helyzetét. 
 Az aktuális tennivalók, főként a 
2014-es Országos Találkozó előkészí-
tésének bemutatása után beszéltem a 
novemberi NSZB választásról, mert 4 
éves mandátumunk akkor jár le.
 Elmondtam, a hogy a következő 4 
évre már nem vállalom az  elnöki szol-
gálatot. Már második megválasztásom-
kor úgy vállaltam el, hogy még négy 
évre igent mondok, de utána nem va-

lószínű. Másfél éve megérlelődött ben-
nem ez a döntés, hadd jöhessen újabb 
személy erre a szolgálatra. A mosta-
ni NSZB-ből többen szintén úgy lát-
ják, hogy 4, illetve 8 év után átadják 
a lehetőséget másnak, így 3 NSZB tag 
van (amint 4 évvel ezelőtt is), aki vál-
lalná tovább a szolgálatot. A választás 
a következő OT ülésen, azaz nov. 22-
23-án lesz. Esténket közös dicsőítéssel 
folytattuk, melyben a Szentlélek nagy 
munkálkodását sokan tapasztaltuk.
 Másnap Hugyecz János atya tartott 
összefoglalót az Evangelii Gaudium pá-
pai dokumentumról, mert az evange-
lizációs lelkületben tovább  kell növe-
kednünk, majd a Szabályzaton tettünk 
még néhány módosítást, amit egy tar-
tózkodás mellett mindenki elfogadott. 
A következő lépés most az egyházjo-
gászoké.
 A szentmisében és a spontán ala-
kult záró imában hálát adtunk Isten 
nagy tetteiért, ellene mondtunk a go-
nosz kísértéseinek, és új reménnyel in-
dultunk bátorítani közösségeinket.

Bartha Angéla
NSZB elnök

„Bár katolikusnak kereszteltek nem 
kaptam vallásos nevelést. 10 éves ko-
romban elváltak a szüleim és én el-
döntöttem, hogy soha többet nem fo-
gok szeretni. Ez a bűnbandák, drogok 
és rablások világába vezetett. London 
egyik bandájának vezető egyénisége 
lettem. De értelmetlennek éreztem az 
életem. Majd egy írországi ifjúsági lel-
kigyakorlaton megváltozott az életem. 
A gyónáson keresztül megértettem 
Jézus mélységes szeretetét felém és 
személyesen találkoztam Vele. Telje-
sen megváltozott az életem, nem sok-
kal később már Kalkuttai Teréz Anyá-
val dolgoztam, majd megalapítottam a 
Szt. Patrik közösséget.”

Az Országos Találkozó előadójáról
John Pridmore rövid tanulságtétele

A közösség jelenleg 4 tagot számlál. 
Mindannyian laikusok vagyunk, akik 
ígéretet tettek a szegénységre, en-
gedelmességre és tisztaságra. Íror-
szágban élünk és az országban, illetve 
Angliában szolgáljuk az evangelizációt, 
amely a fő karizmánk. Főként plébániá-
kon és iskolákban tartunk előadásokat, 
lelkigyakorlatokat, gyógyító lelkigya-
korlatokat.
Minden nap imádkozunk az Oltáriszent-
ség előtt és részt veszünk szentmisén.
Célunk, hogy szolgálatunkon keresztül 
mindenki személyesen találkozhasson 
Jézussal és a Szerető Atya gyógyító 
erejével. 
Bővebb információ:  
www.stpatrickscommunity.org

2014. szeptember 28.
Szeretettel hívunk és várunk minden 
OT tagot, közösségvezetőt és imacso-
port vezetőt.
Előadó: John Pridmore
Téma: Krisztusi szabadság a vezetés-
ben
A regisztrációs díj (terem bér és tech-
nikai költség) 1500 Ft/Fő. Ezen felül a 
szállás 2400 Ft/fő és az étkezés 1600 
Ft/fő, ami a vasárnapi reggelit és ebé-
det tartalmazza,  a szombati vacsoráról 
mindenki maga gondoskodik.
Jelentkezni a 
pasztorkepzo2014pecs@gmail.com 
email címen vagy a +36 20 665 4191-
es telefonszámon lehet.
Jelentkezési határidő: 
2014. szept. 20.

Pásztorképző 
Pécsett


