
 

 

 

Szüntelen dicsőítés 
 
Az Imádság Háza mozgalom Tom Hess víziója alapján Jeruzsálemben indult el, s kezdett 

terjedni a világban, jelenleg a legnagyobb Augsburgban található. Az ószövetségi Dávid király 

dicsőítő sátrának mintájára az Isten különféle hangszerekkel való szüntelen dicséretének 

vágyával jött létre, ami több helyen megvalósul. Emellett az elsődleges cél mellett az 

Imádság Házaknak gyakran más szolgálata is van a helyi szükségletektől függően.    

A Biblia szerint ahol Isten dicsérete zajlik, ott van az Ő jelenléte. Megtörtént, hogy a 

Japánban imádkozók egy nagy fényességet láttak Európában, s ebből a Föld és Ég közötti 

összeköttetést fedezték fel. Ugyanis a fény látása alapján a helyet megkeresve Augsburgra 

találtak. Az ottani szüntelen imádság eredménye, hogy a környéken bezárták az 

abortuszklinikákat.  

Hazánkban is több helyen működik, a legelsőt Prazsák László Budapesten indította el. 

Jellemző vonása a felekezetköziség, teológia megfontolások nélkül imában és dicsőítésben 

egyként vannak együtt a különféle egyházakhoz tartozók, a zenészek 1-2 óránként váltják 

egymást. Az augsburgi ház vezetője szerint ugyanis „Nem várhatunk addig a szeretettel 

és közös imával, míg mindenben egyet nem értünk.” Ezért több felekezetből együtt 

szolgálnak a dicsőítők. 

Pécelen 2017-ben kezdődött el a dicsőítés azzal a céllal, hogy Imádság Házát hozzunk létre. 

Ezt megelőzően évekig imádkoztam, kértem az Urat, mutassa meg, mit szeretne tőlem az 

akkori helyzetemben. Öt gyerekemmel maradtam egyedül, nem tartoztam egyik közösséghez 

sem. Erőteljesen kerestem az Úrral való kapcsolatot, sokat ültem az Oltáriszentség előtt, s 

bensőmben érezni kezdtem a gyógyulást az Úr építő tevékenységének nyomán. Ekkor 

faggatni kezdtem, én mit tehetnék Őérte és országáért itt helyben, mert hittem, hogy nem 

véletlenül vagyok itt.  

Először az egész napos szentségimádás megvalósítására kaptam indítást, amit egy évig 

folytattunk, s újraindulva zajlik ma is. Ezt követte az Imádság Házára való hívás. A sülysápi 

Imádság Házában való ismerkedésem után egy Nemzetek Találkozóján vettem részt 

Pozsonyban, ahol Tom Hess is jelen volt. Itt első alkalommal élhettem át nagyobb 

közösségben a dicsőítés élményét, itt láttam először zászlókkal történő dicsőítő táncot. Bár a 

helyzet teljesen új volt számomra, mégis úgy éreztem, mintha hazaérkeztem volna, mert 

gyermekkoromtól szabad tánccal dicsértem az Urat, miként Dávid táncolt az Úr ládája előtt.  

E pozsonyi találkozó után hazánkba érkezett dicsőítő alkalmat tartani a Malajziai Imádság 

Házának vezetője, aki azzal a szándékkal imádkozott a magyarokért, hogy legyen bennünk 

Isten iránti éhség. Ekkor olyan intenzíven éreztem a Szentlélek jelenlétét, mintha egy 

bennem lévő tűz feszítené szét egész bensőmet. A Szentlélek indított, hogy az Isten 

temploma, mely a Szentírás szerin én magam vagyok, legyen az Imádság Házává, vagyis a 

szüntelen imádás szolgálatára hív. Az Imádság Háza szolgálat ugyan egy adott helyen és 

épületben működik, de az élő kövek, azaz nélkülünk, akik az Imádság Házaivá válunk, csupán 

egy épület lenne. Én a malajziai vezető imájának hatására váltam élő kővé. 

Tudtam, hogy sokan kezdték el így egy Imádság Házának létrehozását, s onnan hazaérve a 

szobámat felajánlottam imaszobának: kihordtam belőle, amit nem tartottam odaillőnek, 
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mindent kifestettem, majd összehívtam egy dicsőítő csapatot, s megtartottuk az első 

alkalmat. Ezt azóta változó létszámú, főként környékbeli, leginkább katolikus résztvevővel 

hetente minden kedden 17 órától megtartjuk különféle hangszerek megszólaltatásával.  

Imaalkalmainkra kortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül várunk mindenkit, aki 

szívesen tartozna egy helyi imaközösséghez. Örömmel fogadjuk a keresőket is, jó, ha a hívők 

elhívhatják barátaikat egy olyan helyre, ahol kötetlenül, családias légkörben 

megtapasztalhatják a Szentlélek működését. 

Nem szoktunk előre tervezni, inkább a Szentlélekre figyelve igyekszünk cselekedni, Tőle 

kaptunk ösztönzést a világ előtti, városunk főterén augusztus 30-án másodszor megvalósult 

12 órás dicsőítésre is. Bár nem kísérte óriási érdeklődés, a lelkesedésünk töretlen maradt, 

hiszen a dicsőítés nem a közönségnek, hanem Istennek szól, Aki jelen van mindenhol. 

Pár hónappal ezelőtt arra indított bennünket a Szentlélek, hogy a világ felé is kommunikáljuk 

a speciális küldetésünket, amit a gyógyító-szabadító imában találtunk meg. Mivel már 

korábban is kaptunk erre próféciát, elindultunk ebbe az irányba, s két olyan lelkigyakorlaton 

vettem részt, ami erre a szolgálatra készít fel. Most pedig Gordon Van Veelen pünkösdi 

lelkipásztor (Gyógyító Házak Szolgálat holland vezetője) vezetésével mi indítunk egy képzést 

szeptember 25-27 között Csobánkán, melyre még lehet jelentkezni. 

Elsősorban azokat várjuk a tréningre, akik erre a szolgálatra éreznek elhívást, készek a 

szolgálatra, Istent szerető Atyjukként tekintik, és már jártasak valamennyire a Szentlélek 

ajándékainak használatában.  

A körülményekre való tekintettel a programot szabad téren kívánjuk megvalósítani, a 

tanítások pedig online formában érkeznek majd hozzánk. A képzés után gyógyító imaestek 

elindítását tervezzük. 

Mióta ebben a mozgalomban tevékenykedem, intenzíven érzem magamban az élet áramlását, 

ami által megerősítést kapok az Úr velem kapcsolatos tervéről, akaratáról. Hiszem, hogy Ő 

hívott a dicsőítésre és gyógyító szolgálatra, ami a mozgalomban bontakozik ki számomra. 

                                                                                                                 Aranyosmaróthy Katalin 

A Lélek ösvényein 

 

A Tahiban lévő Szív Lelkiségi központban régi hagyománya van a lelki programok 

szervezésének. Minden korosztályt megszólító, a különféle típusú lelkigyakorlatokat kínálnak: 

személyesen kísért Szent Ignáci, bibliodráma, Jézusi gyaloglás, gyászfeldolgozás… és még 

hosszan folytathatnám a sort. 

Már többször voltam hasonló lelki programokon, és igényemmé vált, hogy évente legalább 

egyszer elmenjek egy lelkigyakorlatra. A választás idén a Lélek ösvényein nevet viselő 4 

napos alkalomra esett augusztus végén, mivel már egy ideje éreztem, hogy az elmúlt időszak 

taposómalmában kissé megkopott a Lélekre való odahallgatásom képessége. Szerettem volna 

tudni, miként ismerhetem fel magamban Isten indításait. Egyre sürgetőbbé vált bennem a 

megújulás vágya. 

A festői környezetben épült házban három testvér fogadott bennünket - egyikük idén kezdte 

meg noviciátusát a Jézus Szíve Társaságban. Öt lány jött el a meghirdetett lelkigyakorlatra 

csütörtök délután. Szinte mindenkinek volt már valamilyen korábbi kapcsolata a renddel, 

illetve magával a lelkigyakorlatos házzal, így a ráhangolódás nagyon könnyen sikerült.  

A testvérek színes programmal készültek a hétvégére: volt filmnézés, szalonnasütés, 

kézműveskedés, szentségimádás és személyes imádság.  A szerető figyelem imáját végezve 

valamilyen formában mindannyian megtapasztaltuk Isten személyes, szeretetteljes érintését. 

Ez egy olyan imamód, amikor egy szentírási szakaszon elmélkedve figyeljük az inspirációkat, 

amiket Isten ültet szívünkbe. 

Több alkalommal túráztunk a környéken. Első alkalommal egy jó hangulatú, kedélyes sétát 

tettünk a Duna-parton, majd a rákövetkező napokon egyre feljebb hatolva hódítottuk meg a 
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hegycsúcsokat egymás után, mígnem szombaton felértünk az 521 m magasságban lévő 

Vöröskőre. Számomra ez a saját határaimmal való találkozást jelentette. Kicsit úgy éreztem, 

a túrát szervező és lebonyolító testvéreken keresztül Isten arra hív, hogy ezeket a korlátokat 

lépjem át. A természetben járva egy-egy állomáson elmélkedtünk saját életünk meghatározó 

eseményei fölött, és azokon az útelágazásokon, amelyek élettörténetünk részei lettek. 

Tudatosítottuk, hogy a sok ránk szegeződő tekintet közül (ismerősök, ismeretlenek, saját 

magunk) egyedül az számít, ahogyan Isten lát bennünket. Ennek elsajátítására nagyon 

jó gyakorlatokat végeztünk.  

Azt is megtudtuk, hogy Szent Ignác szerint, amikor életünk éppen a vigasztalanság 

szakaszában van - akár egy testi megpróbáltatás vagy egy kilátástalannak tűnő helyzet miatt 

- nem szabad nagy döntéseket meghozni, s fontos tudatosítani, hogy ez az időszak el fog 

múlni.  

Séta közben meghitt személyes beszélgetéseket folytattunk, ami által nemcsak Istenhez, 

hanem egymáshoz is közelebb kerülhettünk.  

Nagy élményt jelentett a testvérek tanúságtételét hallgatni a hivatásukról, istenkapcsolatuk 

fejlődéséről. A mély és őszinte beszélgetések, vallomások nagy hatással voltak rám, 

bizonyára sokáig megmaradnak emlékezetemben.  

Az eseménydús napok gyorsan elrepültek, mire észbe kaptunk, elérkezett a vasárnap, s el 

kellett hagyni a lelkigyakorlatos házat. 

Azoknak, akik lelki megújulásra, csendes elvonulásra, istenkapcsolatuk megerősödésére 

vágynak, jó szívvel ajánlom a ház programjait, a testvérek által vezetett lelkigyakorlatokat.      

                                                                                                            Csokonay Anna                        

Szent Máté oltalma alatt 

 

Nagyon szeretem a nevem, a családban  viszont mást nem neveznek így. Ezért különlegesnek 

érzem, mert "belőlem" csak egy van. 

A jelentése is azt mutatja, hogy értékes vagyok, hiszen "Isten ajándéka"- nevet viselem! 

Édesanyám mindig így tekintett rám, és ajándéknak lenni jó érzés. 

A szüleim szerint már kicsi koromtól hatással volt rám a védőszentem, mivel nagyon jó 

érzékem van a kereskedéshez - szerintük. 

Kedvenc foglalatosságom volt a piacra kivinni dolgokat, eladni és a pénzből más dolgokat 

venni, és ebben amit legjobban élveztem, az volt, hogy alkudni lehetett a megvásárolandó 

dolgokra. 

Isten különleges szeretete is folyamatosan jelen volt az életemben, és bár ez nem 

kifejezetten Szent Mátéhoz köthető, de a védelmét, gyógyítását megtapasztaltam 

számtalanszor. Egyszer édesanyámnak azt mondtam, hogy Isten nem hallgatja meg az 

imáinkat, mert nem adott gondoskodó apát nekünk. Akkor anya azt válaszolta, hogy Isten 

hallja a mi szívünk minden sóhaját, még ha ezt nem is mindig tapasztaljuk - és azt ígérte, 

hogy imát mond, hogy elmúljon a gyógyszerfóbiám, ami nagyon zavart, mert 14 évesen is 

csak szirupban kaphattam orvosságot mivel semmilyen pirulát nem tudtam lenyelni, 

egyszerűen megakadt a torkomon. Édesanya imádkozott értem, másnap reggel örömömben 

minden vitamin bogyót lenyeltem, ami csak volt otthon, a fóbia teljesen eltűnt az imára. 

Tudom, hogy Jézus él, és Szent Máté is közbenjár értünk!                                  Mezei Máté 
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 Jeles napok Szentmise Miseszándék Egyéb programok 

19  SZOMBAT Szt Januáriusz 
Előesti sztm: 

18:00 
Podmaniczky János és fel. Kuti Gizella;  
+Szabó Zoltán tem. megeml. Egyházzenei hangverseny 16:00 

20  VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
10:00 

18:00 

+ Melittáért és Lajosért 
 
+Bodrogi Klára, + Czétényi Viola 

Ifi II. csoport 18:30 

21  HÉTFŐ Szt Máté 7:30 élő ádám és Evelin és +Márta Bibliakör 19:00 

22  KEDD  7:30  +Miklós Csendes Szentségimádás 20:30-22:00 

23  SZERDA Pietrelcinai Szt Pio 7:30 Lenke és 2 Éva gyógyulásáért Kórus próba 18:30 

24  CSÜTÖRTÖK Szt Gellért ————  Egész napos Sztségimádás 8:00-21:00 

25  PÉNTEK  18:00 +Géza és György; +Puskás Rezső tem. megeml. Ifi I. csoport 19:00 

26  SZOMBAT Szt Kozma és Damján 
Előesti sztm: 

18:00 
+édesanya és a Szeleczky csal. +tagjai  

27  VASÁRNAP 
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK  
VILÁGNAPJA 

10:00 

18:00 

+ Nagyszülők; Besnyő József és fel. Adamicska 
Paula, Sziráki Mihály és fel. Besnyő Julianna 

+Smid rezső 

Ifi II. csoport 18:30 

– Szeptember hónapban várom azon felnőttek jelentkezését, akik keresztelkedni szeretnének, vagy akiknek annak idején 
elmaradt az elsőáldozás, bérmálás, és most felnőttként szeretnék ezeket a beavató szentségeket felvenni. 
– Hétfőn este 7 ó-kor bibliakör indul felnőttek számára. Az alkalmak minden hónap első és harmadik hétfőjén este lesznek a 
hittan teremben. A felnőtt katekézis ezen alkalmaira szeretettel várom azokat a felnőtteket, akik a Szentírás ismeretében 
szeretnének gazdagodni és hitünket-, vallásunkat-, életünket érintő kérdésekről felnőtt módon beszélgetni. 
– Kérem a Kedves Testvéreket, hogy akinek van tudomása olyan személyekről, idősekről, akik segítségre szorulnak 
gyógyszerfelíratásban, kiváltásban, vásárlásban...stb, keressék a Karitászt, vagy dobják be az információt a Karitász perselybe. 
– Várjuk első osztályos kortól azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik ministránsként szívesen szolgálnának az oltár körül. Nekik 
és a már meglévő ministránsoknak lesz foglalkozás szept. 27-én és okt. 4-én vasárnap a 10-es mise után (30-45 perc).  


