Tál

és

XXX. évfolyam, 1. szám
2019. március

Kendő

KERESZTÉNY ORVOSOK LAPJA

„Szomjúhozom”…

Jézus a Biblia szerint hétszer szólalt meg a keresztfán. Ott is hozzánk
szólt. Shütz, Haydn és Cesar Franck lelkét is megihlették a keresztfán
mondott utolsó igék. Ahogy hallgatom Cesar Franck csodálatos zenéjét,
Krisztus most a zene nyelvén is beszél, és gondolkodásra késztet.
„Bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek”!
Lukács 23,/34
„Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.”
Lukács 23/,43
„Asszony, imhol a te fiad! Imhol a te anyád!” János 19,26-27
„Éli, Éli, lama sabaktani?” Máté.27, 4
„Szomjúhozom.” János 19,28
„Elvégeztetett.” János 19,30
„Atyám, kezedbe teszem az én lelkemet.” Lukács 23,46

Világ világa
Virágnak virága
Keserüen kinzatul
Vos szegekkel veretül
(Az Ómagyar Mária-siralomból)

Jézus már megbocsátott a gyilkosainak, elrendezte az Atyával a végsőket: kezébe ajánlotta lelkét, teljesen rábízta magát. Megszánta a mellette haldokló bűnöst, biztosította, hogy a Paradicsomba kerül. Gondoskodott Anyjáról és Jánosra bízta. Bizonyságul, hogy emberi testben
szenved, még a szomjúságát szeretné csillapítani, mielőtt kileheli lelkét.
„Szomjúhozom!”-mondja, vagy valószínűleg csak suttogja. Ecetet nyújtanak fel Neki. Kegyetlen, cinikus megoldás a vízre szomjazónak.
De valóban vízre szomjazott-e Jézus?? Nem tudhatjuk biztosan, de
elképzelhető, hogy megértésre, szeretetre is szomjazott. A sok-sok ember együttérzésére, akiket megsegített, meggyógyított. Hogy mellette
legyenek, talán csak megtöröljék a homlokát, vagy ha többen segítettek
volna vinni a keresztjét, -nemcsak kényszerűségből-, mint a cirénei Simon. A tehetetlen sírás sem segített, mint az asszonyoké. Bár legalább
nekik érző szívük volt, és sajnálták Jézust.
Gondolkodjunk el: Jézus a bűneink megváltásáért vállalta a kereszthalált. Igaz, csak képletesen, de ma is nap mint nap megfeszítené az emberiség a bűneivel, istentagadásával, háborúival, kegyetlenkedéseivel. A
kapzsisággal, gyűlölködéssel, a hatalom hajhászásával, amiért az erkölcsi normákat is figyelmen kívül hagyja, akit vakká tesz az önös érdek, a
pénz bűvölete. A megfeszített Krisztus nemcsak a vizet szomjazza, hanem az emberi jóságot, a szenvedőhöz való odafordulást, az önzetlen segítő szándékot. Az irgalmasságot, könyörületet. Mindenkiét, a miénket
is! Oda tudunk-e tiszta szívvel állni a kereszt alá, hogy ezt felnyújtsuk a
szenvedőnek? Hiszen szomjazza a MI tiszta érzéseinket, szeretetünket,
imáinkat, szolgálatunkat, mert a betegek gyógyítása az Atya szeretetének továbbadásáról szól! Átérezzük-e hét szavát? Tudjuk-e, akarjuk-e
szomját oltani? Követjük-e példáját? Gondoskodunk-e mi is kellően a
ránk bízottakról? Atyánk kezébe tudjuk-e teljesen ajánlani magunkat?
Meg tudunk-e mi is bocsátani azoknak, akik valami rosszat tettek velünk? Ha igen, akkor hét utolsó szava sem volt hiába. Ő nem hagy el
minket, és Vele leszünk mi is a Paradicsomban, mert általa „Elvégeztetett”. Halálával a bűneink meghaltak, és áldozatából örök életünk fakad.
A kereszt győzelmi jelünkké válik.
Temessük el gyarlóságainkat, támadjunk fel Krisztussal, és mint a tavaszi virág, nyíljon ki megújult lelkünkben is a Feltámadás szent öröme!
Úgy legyen!
szeretettel: a főszerkesztő

JUBILEUM

Jubileumot
ünnepel idén
a KOMT!
30 évvel ezelőtt,1989. február 11-én, a XI.ker.Schönherz
Zoltán u.11-ben lévő református gyülekezeti teremben volt a
KOMT alakuló ülése. Trócsányi
Márta, – akkor V. éves orvostanhallgató – írt erről cikket, mely
megjelent az Orvosegyetem c.
újságban, 1989 március 13-án.
A vezetőségből, és akkori tagjaink közül –Istennek hála—még
sokan itt vannak köztünk. Az
Úr további áldását kérjük Rájuk,
és boldog színelátását azoknak,
akiket már elszólított.
Társaságunk elérte a „krisztusi kort” az Ő kegyelméből. Még
sokáig szeretnénk az Ő ügyét
szolgálni. Ehhez kérjük segítségét, áldását a továbbiakban is.
A megsárgult régi újság cikkét levéltárból kikereste és rendelkezésre bocsátotta: akkori,
első /és ma már tiszteletbeli/
elnökünk, dr. Drenyovszky Irén.

2

TÁL ÉS KENDŐ XXX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

2019. MÁRCIUS

HÁZUNK TÁJÁRÓL

Tisztújító
közgyűlés
A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 2019 január 26-án rendkívüli tisztújító
közgyűlést tartott.
Előző lapszámunkban hírt adtunk a korábbi
vezetőség lemondásáról. Az egység megőrzése
érdekében történt akkor a döntés, mivel a társaság helyzetével, és jövőjével kapcsolatban a
vezetőségben nagyon eltérő meggyőződések
erősödtek meg. A közgyűlésre imádságban készültünk, és hisszük, hogy Urunk kimunkálta az
akaratát.
Társaságunk egyetértésben, nagy támogatás
mellett választotta meg elnöknek
Balláné dr. Molnár Mártát, vezetőségi tagoknak Bakos Bendegúzt, Botan Claudiát, dr.
Ferencz Pétert, dr. Győri Gábort, dr. Hargita
Gyöngyit, dr. Klementis Ildikót, dr. Sasváry Erzsébetet és dr. Sólya Kittit.
Az alakuló ülésen a vezetőség döntött a tisztségviselőkről, a KOMT alelnöke dr. Ferencz Péter, főtitkára dr. Győri Gábor, szervező titkárai
dr. Sólya Kitti és Bakos Bendegúz, gazdasági titkára dr. Klementis Ildikó lettek.
A Tál és Kendő főszerkesztőjének dr. Sasváry
Erzsébetet választottuk.
dr. Sólya Kitti és Bakos Bendegúz a hallgatók és rezidensek felé, Botan Claudia pedig az
egészségügyi szakdolgozók felé való kapcsolattartásért felelősek.
Kiemelt célunk helyi csoportok létrehozása,
a meglevők támogatása, ebben a munkában az
IHS Alapítvánnyal együttműködve a Sóoldat
képzést szeretnénk használni.
Kérjük továbbra is fogjunk össze, dolgozzunk
együtt, hogy láthassuk Isten Országának, az Ő
Hatalmának növekedését Magyarországon!
dr. Győri Gábor
főtitkár

Dr. Molnár Gyula:

Növekedő élet
Langyos kora tavaszi reggelen
Nyitottszemű útra indulj, testvér, velem,
S a lassan felszálló ködfátyolon át
Figyeld a vén Dunát.
Most indul a zajlás, nézd, nézd a vad
Egymásra toluló jégtáblákat.
Harsogásuk milyen félelmetes,
Szívem ma mégis örömtől repes,
Mert a morajló jégtáblák felett
Zúgnak az új szelek,
Tavaszi szelek,
Róluk énekelek.
Gyors patakokká olvad a hó,
Áradva nő tőlük a folyó,
Duzzadva nő a fák első rügye,
S legyőzhetetlen az én Uram ügye.
Mert nő az élet és nő, egyre nő,
Az a csodás Isten növelte kő,
Melyet az építők megvetettek,
De Isten megtette szegeletnek.
És nő és nő és nő és egyre nő,
Minden erőnél erősebb erő,

És minden élet a kék ég alatt
Ebből az egyetlen szirtből fakad.
Jeget, telet és halált összetör
És tél, halál és kárhozat elől
Elrejti biztosan az életem:
Ezért zeng felé ma dicséretem.
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Választások margójára
Dr.Kiss Katalin, előző, leköszönő elnökünk írása.

Sok szeretettel köszöntelek Benneteket kedves Olvasók!
Néhány gondolatot szeretnék
megosztani Veletek a KOMT vezetőségében történt változásokról.
Mint többen hallottátok a szeptemberi konferencia legvégén elhangzott beszédem, segítség kérésem megosztást, feszültséget
váltott ki a vezetőségben. Más volt
az én, és más volt a többi vezető látása a Társaság jövőjéről. Ez
azt eredményezte, hogy a vezetőség lemondott, így egy rendkívüli
közgyűlés összehívása vált szükségessé, ami 2019. január 26-n
került megrendezésre. Folyamatosan kérdeztem az Urat, hogy
mi számomra a következő lépés?
Ugyanakkor nagyon jó ötletem
volt, hogy én kikkel tudnék tovább közösséget vállalni a vezetés
tekintetében. Kikkel tudnám megváltoztatni a „világot”? Meg is hívtam mind a hetüket a vezetőségbe,
hogy jelöltessék magukat. Volt, aki
elfogadta és volt aki nem a felkérést. Az Úr azonban tovább dolgozott a bensőmben éppen nem
az én terveimnek megfelelően!! A
szívem egy háborgó tengerré alakult, mert tápláltam a saját elképzeléseimet, ami emberileg jónak
bizonyult, de nem az Úr akarata
volt! Nagyon sokat imádkoztam,
sírtam, vajúdtam a válaszért. A választás előtt három nappal megjött
a mindent kizáróan világos válasz
Tőle igével alátámasztva!!! Persze
nem az én ötleteimet támogatta az
Úr, hanem elvégezte bennem az
Ő akaratát és teljes megnyugvást
és békét adott. Minden dicsőség
Neki ezért a munkáért! Ugyanis
azt kaptam, hogy ne is jelöltessem
4
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magam vezetőnek. Igen ám, de mi
lesz azokkal a kollégákkal, akiket
én hívtam a vezetőségbe? Meg
fogják-e érteni a döntésemet? Mit
szólnak hozzá? Elmondtam nekik,
de megértették, mert ugyanaz a
szellem mozog bennünk, bár sajnálták emberileg, hogy nem leszek
ott. A hét emberből, akiket hívtam
hárman kerültek be a vezetőségbe,
aminek szívből nagyon örülök! :)
Legjobban saját magamon voltam elcsodálkozva, mert tudtam,
hogy ezt emberileg nem tudtam
volna kivitelezni, de az Úr fantasztikus, lehengerlő munkája
volt ez bennem! Azt gondoltam,
hogy nekem kell a Társaság elnöki munkáját folyamatosan végeznem, amihez kerestem segítőket.
Rá kellett viszont jönnöm, hogy a
KOMT elnöki munka hat éve csak
egy állomás volt életemnek ebben
a szakaszában. Az Úr tovább visz,
más területekre, mert a rám bízott
munkát itt elvégeztem. Hogy ez
mennyire így van, egy testvérem
este még meg is erősítette, az Úr
Szavával!
Egy ige jutott eszembe, miközben elmélkedtem az eseményeken:
„Mert az én gondolataim nem a ti
gondolataitok. Útjaitok sem az én
útjaim! - mondja az Örökkévaló.- Amennyivel az ég magasabb a
földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim
gondolataitoknál.”/Ézs:55:9/
Az Úr útját nem ismerjük, de
meg kell bíznunk Benne, mert Ő
jót tervezett életünk felől, reményteljes jövőt szánt nekünk, ahogy olvashatjuk Jeremiásnál.
Én engedelmeskedni szeretnék
az Úrnak, mert „ Az én eledelem

az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő
dolgát elvégezzem./Jn4:34/
Lehet, hogy sokan nem értenek
meg, de ez van a szívemben és élvezem a Szent Szellem szabadságát,
mert nem szerettem volna szárnyaszegett sas madár lenni.
Hálát adok az Úrnak az elmúlt
hat évért, rengeteg munka, vajúdás volt benne, de az Úr sokat
tanított, miközben a konferenciát
szerveztem vagy újságot írtam és
igét tanulmányoztam. Változtatott, Magához vonzott, ragasztott,
és megtanított az engedelmességre
és rá kellett jönnöm az út során,
hogy minden másképpen alakul,
mint ahogy azt én elképzelem! Ő
felülről látja már az életem egészét,
én pedig csak egy kis szeletet, azt
is csak emberi szemszögből! Van
még alakítanivaló bőven rajtam
ahhoz, hogy elváltozzak az Ő képmására.
Szeretném megemlíteni azt is,
hogy rengeteg tiszta szívű, az Úrnak átadott életű kollégát ismerhettem meg, akikért hálás vagyok!
Biztatni szeretnélek Benneteket,
hogy ragaszkodjatok az Úrhoz, az
Ő beszédéhez és tegyétek azt, ami
a szívetekben van és ne akarjatok
az embereknek megfelelni, mert
az megosztottságot eredményez a
bensőtökben.
Köszönetet mondok minden segítőnek, akik támogattak a munkában!
Hálát adok azokért is, akik a
Társaságért imádkoznak!
Áldottak vagytok!
Szeretettel:dr. Kiss Katalin
Mi pedig köszönjük Kiss Kati 6
éves, áldozatos munkáját! (A szerk.)

HÁZUNK TÁJÁRÓL

Bemutatkozik az új vezetőség
dr. Molnár Mártát szavazással jelöltük Társaságunk elnökének, aki a jelöltséget
elfogadta. Egyhangúlag megszavaztuk, majd kértük, hogy fejtse ki nézeteit a
KOMT-ról. A közgyűlés során elmondottakat később írásban is rögzítette. Az
alábbiakban közöljük.

Szeretettel köszöntöm minden tagunkat, az érdeklődőket, jövendő tagokat is. Már a kezdetekben tagja voltam a
KOMT-nak. A 2017-es közgyűlésen az
Ellenőrző Bizottság tagja lettem, majd
most januárban a rendkívüli közgyűlés
a Társaság elnökévé választott. A következőkben a közgyűlésen „Látásom a
KOMT-ról” címmel elmondott gondolataimat szeretném megosztani.
1. Kezdetben, a szocializmusban
Isten indította, hiánypótló szerepet
töltött be. Hívő orvosok egymásra találtak, támogatták egymást, együtt
imádkoztak. Nem számított, ki milyen
felekezethez tartozik. Hálás vagyok az
elmúlt időszak odaszánt, teherhordozó
munkásaiért, és az Úr áldó kegyelméért, a Vele elért eredményekért.
2. A rendszerváltás után megváltozott a helyzet. Nincs üldözés, az emberek inkább gyülekezetekben élik meg
hitüket, a nagyobb egyházak létrehozták saját szakmai köreiket is. Erősödött
az individualizmus, nőttek a munkahelyi terhek, és ez elszigeteli az embereket.
Az új helyzet új igényeket hozott létre.
3. Változás szükséges: ha jövőt szeretnénk, Isten vezetésére, élő, egymást
támogató kapcsolatokra, generáció-váltásra van szükség.
4. A KOMT nem gyülekezet: nem
akar konkurencia lenni a gyülekezet
számára, hanem Krisztust követők
szakmai közössége, akik speciális helyzetükben tudják bátorítani, építeni egymást, és együtt só és világosság lehetnek
a munkahelyükön, bizonyságtevő életükkel segítve az evangélium terjedését,
a munkatársak, betegek megtérését.
5. Szükség van-e ma a KOMT-ra?
Igen, de megújulásra van szükség.
a. hívő orvosok, egészségügyiek a
szenvedés, halál közelében olyan helyzetben vannak, amit más munkakörben
dolgozók kevéssé értenek meg. Szükség
van a tapasztalatok, terhek, bizonyságok megosztására, bátorításra.

b. szakmai hálózat létrehozható, a
betegeinket megbízható kollégákhoz
küldhetjük.
c. társadalmi állásfoglalást adhatunk
etikai, egészségnevelési, szakmai kérdésekben. Isten szempontjait, a bibliai
értékeket képviseljük!
d. szolgálat a gyülekezetek felé: érthető tájékoztatás, pl. oltásokról, életmódról, egyéb egészségügyi kérdésekről.
6. Mit tehetünk a megújulásért?
a. hálaadás: az idősebbekért, akik
Isten indítására elkezdték, azokért, akik
kitartottak, és terheket viseltek a fenntartásban, konferencia-szervezésben,
a helyi csoportokért, a kapcsolatokért,
konferenciákért…
b. bűnbánat: a megújulás előfeltétele.
Ha mindent ugyanúgy csinálunk,
ugyanaz az eredmény fog kialakulni.
Elsősorban magunkat kell megváltoztatni, vizsgáljuk meg szívünket!Mit
tettünk, mit nem tettünk meg, hogyan
viszonyultunk egymáshoz?
c. kérés: imádkozzunk, hogy az Úr
jelentse ki, mi az akarata, Ő vigye tovább, ami Tőle van, ami pedig emberi
erőlködés, az omoljon le. Tegyen egységessé bennünket, és töltse ki agapé
szeretetét a szívünkbe.
d. megvallás: az Ige alapján jelentsük
ki: elfogadom Isten tervét, Őt követem,
az Ő szeretete él bennem, elfogadom és
bátorítom testvéremet.
7. A megújulás szervezeti lépései:
a. egymással szoros testvéri közösséget
ápoló, egymást elfogadó, közös látásra
jutó vezetőség, amelyben fiatalok is vannak. A fiatalok fokozatosan vegyék át a
vezetést, az idősebbek mentorálása alatt.
b. élő helyi csoportok kialakítása,
ill. a meglevők tovább építése, fiatalok
bevonása. Győri József testvérünk vállalta, hogy az IHS bevonásával képezi,
és mentorálja a helyi csoportvezetőket.
c. internet felhasználása a kapcsolattartáshoz, szakmai adatbázis fejlesztése,
imalista.

d. egységünk közös alapja: Jézus
Krisztus, aki meghalt bűneinkért, feltámadt megigazulásunkért. Ő az egyetlen
út az Atyához, nincs más, amivel,vagy
akivel elfogadhatókká válhatunk Isten
számára. A Biblia egészében Isten kijelentett szava. Ezen az alapon tudunk
felekezetközi szervezetként együtt működni.
e. evangélium hirdetése az egészségügyben: személyesen munkahelyünkön, helyi csoportokban is.
8. Igék
Márk 9:50. (EFO)
Jó a só, de ha leveszti az ízét, hogyan
lehet helyrehozni? Legyen bennetek só,
és éljetek egymással békességben.
Elvesztettük az ízünket. Isten kegyelme, hogy felajánlja a helyreállítás lehetőségét.
Ennek lépései:
– legyen bennünk só. Jézus Krisztus
éljen bennünk, Vele való napi kapcsolatban éljünk, Ő töltsön be és ízesítsen
meg!
– éljünk békességben egymással!
Bocsánatkérés, megbocsátás, egymás
befogadása.
Márk 8:33.
Jézus kijelenti tanítványainak, hogy
szenvedni fog, megölik, de harmadnapon feltámad. Péter megdorgálja, hogy
ez nem történhet meg. Látásába ez nem
fér bele. Hogy ölhetik meg az Urat, a
Messiást?
Jézus válasza: Nem Isten ügyét tartod szem előtt, hanem az emberi érzéseket.
Legyünk készek elengedni eddigi
elképzeléseket, gyakorlatokat, és ne
féljünk a változtatástól! Az emberi érzések, a humanizmus hátráltatja Isten
ügyét.
Akkor van jövőnk, ha Isten Országát
építjük egységben az egészségügy területén.
A vezetőkkel együttműködve, együtt
mozdulva, a tagsággal kapcsolatot tartva szeretném segíteni Isten tervének
megvalósulását az egészségügyben. Ő
egy kis csapaton keresztül is tud nagy
dolgokat tenni.
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Feltámadás
(Firenze, Majolika)

Az új vezetőség tagjaitól egy kis bemutatkozást kértünk. Az alábbiakban közöljük. Akik most hiányoznak, a következő lapszámunkban kerülnek sorra.

A KOMT elnöke:
Balláné Dr. Molnár Márta
Luca della Robbia: 1389–1482.

Túrmezei Erzsébet:

Meddig?
Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
S olyan kevés a csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de elkísér egész a Golgotáig.
Mert olyan könnyű azt kimondani
egy izzó percben: Meghalok Veled!
De annyi minden visszahúzna még,
ha ránk borul a szörnyű éjszaka,
ha megérint a fagyos lehelet.
Talán csak egy kis gyermek mosolya,
vagy a hitves könnyfátyolos szeme…
Susognak a szélben ringó habok:
a halászbárka, otthon képe hív…
Ó, legalább búcsúzni kellene!
Hamu alól az életösztön is
felparázslik: Ó, oly hirtelen?
Egy percre oly an szép lesz a világ,
átölel minden színe, illata!
…S már el is hangzott
a „Nem ismerem”!
Uram, Teneked sok a Pétered,
sokak a nagycsütörtök éjszakáid.
Ó, bár lehetnék csendes Jánosod,
aki nem ígér, nem fogadkozik,
de hű marad egész a Golgotáig!
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Keresztyén családból származom,
a székesfehérvári evangélikus gyülekezetben aktívan szolgáló, életükkel
példát mutató szüleimért nagyon
hálás vagyok Istennek. 13 évesen fogadtam be Krisztust, mint Megváltómat. Ezt a döntésemet egy nagyon
változatos, áldásokban, Isten kegyelmében gazdag élet követte.
1982-ben kötöttünk házasságot
férjemmel, Balla Tiborral, aki távközlési szoftver fejlesztő és emellett
gyülekezetünk, a Tiszta Szív Közösség pásztora. Az Úr öt gyermekkel
ajándékozott meg, három fiunk és
két lányunk van, mindannyian felnőttek. A legkisebb egyetemre jár, a
többiek már dolgoznak.
1985-ben végeztem a Semmelweis
Egyetem ÁOK-n. Már egyetemi éveim alatt keresztény diákközösséget
szerveztünk több hívő évfolyamtársammal.
Végzés után a SE III. Belklinika
laboratóriumában kaptam állást.
Gyermekeinkkel 1986-tól otthon
maradtam gyeden, gyesen, majd
főállású anyaként. Közben segítettem egy keresztyén iskolában, a
Holnap Iskolájában. Ennek kapcsán
Egerben elvégeztem a biológia tanári
szakot, 1998-ban államvizsgáztam.
Gyerekeinket összesen hét évig magántanulóként otthon tanítottam.
Közben kapcsolatba kerültem a
Kiáltás az Életért szolgálattal, jelenleg Egyesülettel, és előbb önkéntesként kapcsolódtam be a munkába,
később vezetőségi tag, majd az Egyesület elnöke lettem, és az önkéntesképzésben is tanítottam.

Legkisebb gyermekünk óvodábakerülése után 2004-től klinikai orvos voltamBudapesten a SE
Tüdőklinikán, majd a rezidensi
rendszerben előírt sürgősségi, belgyógyászati gyakorlatok elvégzése
után 2009 novemberében szakvizsgáztam tüdőgyógyászatból. 2009.
decembertől 2018 márciusáig Gödöllőn a Tormai Károly Eü. Kp.
Tüdőgondozóban dolgoztam. 2018.
februártól részállásban, majd áprilistól teljes állásban a lakhelyemhez
közelebbi Bp. XVI. kerületi Kertvárosi Eü. Szolgálat Tüdőgondozójában munkálkodom. Célom, hogy
lelkiismeretesen, jó szakmai felkészültséggel dolgozzam, és életemmel, szavaimmal Krisztus szeretetét
adjam át a munkatársaimnak és a
betegeknek is.

HÁZUNK TÁJÁRÓL

A KOMT titkára:
dr. Győri Gábor bemtatkozása
Kedves Vezető Testvéreim!
Hívő szülőkkel áldott meg a Mennyei Atya!
Anyai nagyapám számomra hithős, aki mindig az Isten
Országát keresve élt.
Szüleim a késői kommunizmus hazúg világában megtanítottak imádkozni, szeretni, félni az Istent és szeretni hazánkat.
12 évesen az Úr csodálatosan megmentette az életemet,
azóta tudom, hogy Isten létezik, meghallgatja az imádságomat, és terve van az életemmel.
Kettős életű kamasz fiú voltam. 18 évesen értettem meg
az Úr Jézus kegyelmét és bűneim bocsánatát. Akkor tértem
meg, és születtem újjá.
Még abban az évben megismerkedtem Gabival Ő Isten
ajándéka számomra.
31 éve vagyunk házasok, 9 gyermekkel 3 unokával ajándékozott meg minket a Mennyei Atya.
Hollandiában ismerkedtünk meg Isten Szentlelkének
(Szent Szellemének) valóságával. Az ottani gyülekezetben
merítkeztünk be 1991-ben.
Családorvosként dolgoztam Biatorbágyon és Budapesten.
3 éve teljes idejű szolgálatban vagyok, az IHS Global
missziós társaság ügyvezető igazgatójaként. 109 országban
végezzük a Saline Process (Sóoldat) képzés segítségével a
szolgálatunkat.
Szeretném látni Magyarországon is Isten Országának
növekedését.
Elhívásom, hogy tanítványozni képes tanyítványokat neveljek.
Szeretettel Gábor

Tiszteletbeli elnökünk:
dr. Drenyovszky Irén
bemutatkozása:
Kedves Testvérek!
Köszönöm, hogy „tiszteletbeli”-ként Veletek lehetek.
Gyermekgyógyászként nem vettem észre, hogy megöregedtem, így szinte meglepetés, hogy a legöregebbek közé
tartozom. Isten kegyelméből sok csodálatosat éltem meg,
sok hálával gondolok Isten személyesen nekem szóló szavára (11 évesen) „Ne félj,mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

A II. Világháború , ev. lelkész, édesapám elvesztésével (ő 45, én 9 éves voltam), drága védőnő édesanyám
helytállása, bátyáimmal egyetemre jutásunk,végzésünk,
élsportolóság, Jóskával, férjemmel való találkozásunk
és családi életünk, a drága 3 fiúnk, 11 lány-,és 6 fiúunokánk, a különlegesen aranyos dédunokáink (a 13.-at
várjuk), mind végtelen sok élménnyel és hálával tölt
el. Édesanyám naponta járt be hozzánk, hogy segítsen
és férjemmel is egy szívvel-lélekkel, Urunk folyamatos
gondoskodásával végeztük tennivalóinkat. Így tehettem
le a Csecsemő-és gyermekgyógyászati, majd a Fertőző
betegségek szakvizsgát , és 50 évesen az Ev. Teológia levelező tanfolyamát-, lehettem a KOMT elnöke 16 éven
át és a Nemzetközi Társaság (ICMDA) Vezetőségében
három cikluson át. Megváltóm érdeméért bízom Isten
bocsánatában mindenért, amit rosszul tettem és elmulasztottam.
Szívből kívánom életetekre Isten áldását, vezetését, oltalmát, és érezzétek, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az
Úrban! Imádkozom ébredésért, és a munkásokért az aratásban.
Szeretettel Gy-né D. Irén

dr.Hargita Gyöngyi, vezetőségi tag a következőket írta:

dr. Hargita Gyöngyi:
Magamról
Budapesten születtem, szüleim hitvallóan hívő református keresztyének. Csaknem a kezdetek kezdetétől tagja
vagyok a KOMT-nak, több ciklusban is voltam vezetőségi tag. Alapvető az identitásomban, hogy Isten gyermekének tartom magam, kora gyermekkorom óta az Úr Jézus
Krisztust követem. Hitem vezetett arra is, hogy az orvosi
egyetemre adjam be jelentkezésemet, föntről kaptam erőt
tanulmányaim elvégzéséhez.1985-ben diplomáztam a SOTE-n. Ezt követően több hazai munkahelyen dolgoztam, és
mindeközben először csecsemő- és gyermekgyógyászatból,
majd jóval később pszichiátriából szereztem szakképesítést.
Jelenleg férjemmel Nógrád megyében egy Szügy nevű kb
1400 fős községben élünk kettesben. Főàllásom most a prevenció, - az iskolaegészség-ügyben dolgozom - , illetve egy
értelmi fogyatékosokat ellátó otthonban pszichiáterkedek.
Tanultam
2 éven át református teológiát, (azt sajnos nem tudtam
befejezni ) illetve később 2 éven át egy Bibliaiskolában Biblia-ismeretet is. A balassagyarmati református gyülekezethez tartozom.
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dr. Sasváry Erzsébet, a Tál és Kendő
főszerkesztőjének sorai:
Szeretettel köszöntöm tagjainkat!
1943-ban születtem, Budatétényben. A háborút az
anyai nagyszülőknél, Jákon vészeltük át Anyámmal. Később Apámnak Vácott sikerült lakást szereznie, és ide
költöztünk. Iskoláimat már itt végeztem. A csodálatos
jáki templom varázsa és a hívő katolikus család meghatározta katolikus keresztény hitemet.
Az egyetemet Budapesten végeztem (1967-ben), majd
Balassagyarmat, Salgótarján, Debrecen, és ismét Salgótarján egészségügyét szolgáltam, ill. szolgálom. Utóbbit
már kis kihagyással több, mint 40 éve. Belgyógyászat,
endokrinologia, diabetologia a szakterületem, kórházi és
ambuláns szinten is. Nem bántam meg, hogy a fővárosi,
vagy egyéb lehetőségeket kihagytam, mert a Gondviselő
Atya így akarta, – itt volt rám szükség –. Itt megkaptam a
betegek és a kollégák szeretetét, és munkám legnagyobb
elismerését, a Batthyány-Strattmann László díjat. Már
nyugdíj mellett dolgozom.
Család: özvegy mérnök férjem 2 gyermeket hozott a
családba, akik az első perctől a mai napig „édes” gyermekeim. 4 csodás unokával ajándékoztak meg. Sajnos a
párom 14 éve meghalt.
Hobby: zene, irodalom, kertészkedés. Az irodalommal aktiv kapcsolatom van: ifjúkoromtól rajongtam a
szépirodalomért, főleg a versekért, majd én is kezdtem
írogatni. Több irodalmi társaság tagja vagyok, sokféle
díjat nyertem már verseimmel, és több antologiában, folyóiratban megjelennek. Mégis, legbüszkébb az „istenes”
versekre vagyok, melyekkel egy lelki aszályból kilábalva
ajándékozott meg a Szentlélek. Hogy ezeket a verseket
nyilvánosságra hoztam, köszönhető annak, hogy bos�szant a fokozódó keresztényellenesség, és írásaimmal is
tenni szeretnék ellene. Párom halála után jelentkeztem
a KOMT-ba, majd a KÉSZ-be is. Örömmel veszek részt
a vezetőség munkájában, és végzem a Tál és Kendő szerkesztését. (A KÉSZ-ben lakóhelyemen a helyi csoport
elnöke vagyok) Sok munkával jár, de egy cél vezet: segíteni, hogy a keresztény orvos, illetve értelmiségi az ökumené szellemében legyen Krisztus Urunk segítségével,
tudatosan vállalt, példamutató, mindenki megbecsülését
kiérdemlő része a sokat szidott egészségügynek illetve a
társadalomnak. Legyünk lelki támasz, hogy örömmel,
szeretettel tudjuk végezni munkánkat a betegek javára és
az Úr dicsőségére.
Szeretettel: Zsóka
8
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Következik két új, lelkes, fiatal vezetőségi tagunk:

dr. Sólya Kitti
Kedves Testvéreim!
Sólya Kitti vagyok, 28 éves. 2015-ben szereztem orvosi diplomámat a Szegedi Orvostudományi Egyetemen.
Azóta általános orvosként tevékenykedem a betegellátásban, illetve munka mellett pasztorálpszichológiát tanulok. Gyerekkorom óta Istennel járok, igyekszem keresni az akaratát, és a terveim összehangolni az Övével.
Hiszem, hogy egészsèg, szabadság és boldogság csak
benne és az Ő útjain található.
dr. Sólya Kitti

dr. Bakos Bendegúz:
Kedves Testvérek!
Bakos Bendegúz vagyok. 22 éves. A Semmelweis
Egyetem negyedéves orvostanhallgatója vagyok. Még
nem döntöttem el hogy milyen orvos szeretnék lenni,
de egy biztos, szeretnék olyan szakirányt választani, ami
mellett elég időt tölthetek a családommal, szeretteimmel.
Nagyon szeretek sportolni, utazni, kirándulni és mindenféle új dolgot kipróbálni. 13 éves koromban kezdtem
el Istennel járni, és azóta is napról-napra folyamatosan
megtapasztalom az Ő kegyelmét. Hálás vagyok hogy
Isten gyermeke lehetek és Őt szolgálhatom, és nagyon
örülök hogy a KOMT munkájában is részt vállalhatok.
Remélem hogy Isten el tudja végezni rajtam keresztül,
azt a munkát, amiért ide hozott.
dr. Bakos Bendegúz

A legutóbbi konferencián elhangzott előadásuk során
meggyőződtünk arról, hogy a KOMT-ban van a helyük.
Alelnökünk. dr. Ferencz Péter, valamint dr. Klementis
Ildikó és új tagunk: Botan Claudia bemutatkozását a következő számra tartogatjuk.

HOL JÁRTUNK?

Beszámoló az idei Ökumenikus imahétről
Az ökumenikus imahét idén január
20-tól 27-ig tartott.
Mottója: 5 Móz/MTörv.16, 18-20:” Az
igazságra és csakis az igazságra törekedj”
A z indonéziai szigetvilág keresztényei
adták meg ezt a vezérigét. „Az igazságra
és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj és megtarthasd birtokodban a
földet, melyet Istened, az Úr adott neked.”
Az indonéz szigetvilág mintegy 17000
szigetből áll, 265 millió lakosa van, 1340
etnikai népcsoportban 740 nyelvet beszélnek. 10%-ra tehető a keresztények
száma. Az egységet a korrupció, igazságtalanság, a kisebb csoportok elnyomása
fenyegeti. Ezért tartották fontosnak az
igazságosság hangsúlyozását.
Budapesten a MEÖT és MKPK közösen rendezte az eseményeket. A megnyitót Erdő Péter katolikus, és Bogárdi
Szabó István református egyházi vezetők
tartották a Deák téri evangélikus templomban.
Salgótarjánban 6 imanap volt, hétfőtől
szombatig.
Az első imanap igéje: „Áradjon a
törvény, mint a víz, és az igazság, mint a
bővízű patak.”Nálunk a katolikus Rendházban volt az első nap, és evangélikus
lelkész , Deme Károly volt az igehirdető.
Mondanivalójának lényege: vetkőzzük
le az ó-embert, öltsük fel az új embert,
mely Isten által teremtetett igazságban és
szentségben. Mindnyájan tisztátalanok
vagyunk, de Krisztus helyreigazította halálával az elrontott helyzetet. Isten igazsága megmutatkozik és kiárad felénk.
Második imanap: „Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete
nagy”…
A református templomban Csák András katolikus pap hirdetett igét. Krisztus
családfája volt az egyik ajánlott téma.
Ezt a hosszú felsorolást tekintve megállapíthatjuk, hogy szerepelnek benne nők,
sőt: bűnös emberek , valamint nemcsak
zsidók, hanem etnikailag különbözők is.
A régi szokások szerint a nőknek kevesebb joguk volt, és bizonyos népcsoportokat megvetettek.. A családfa felsorolása
arra utal, hogy Krisztus mindnyájunkat
megváltott, a nőknek és a különböző
etnikumoknak ugyanolyan jogaik kell,
hogy legyenek. Senki sem tekinthet úgy
magára, mint aki egyedül bírja az igazságot. Hallgassuk meg tehát egymást, és

legyünk irgalmasak, mint Atyánk is irgalmas..
Harmadik imanap: „Érjétek be azzal,
amitek van”
A katolikus imateremben voltunk, Németh Judit református tiszteletes tartotta
az igehirdetést. Mindig elégedetlenek vagyunk, mindig még többet szeretnénk.
„Ne aggodalmaskodjatok”: az Atya tudja,
mire van szükségünk. Ellátja a mezők liliomait, az ég madarait és nekünk is gondunkat viseli. Ádám és Éva elégedetlen
volt, a tiltott gyümölcsöt is akarta, pedig
mindenük megvolt. Ma elégedetlenek a
felnőttek, a gyermekek. A keresztény élet
alapelve legyen a szeretet. Az atyafiúi, a
vendégszeretet, a szenvedők segítése, a
házastárs szeretete. A kapzsiság, korrupció eltünteti az igazságosságot, és nyomort okoz. Tekintsük alapnak a 23. zsoltárt, mely megnyugvást hoz számunkra.
Negyedik nap: „Azért küldött el, hogy
evangéliumot hirdessek a szegényeknek” /
Lk 4,18/Az evangélikus imateremben volt,
Gyurkó Géza katolikus diakonus hirdette
az igét. Jézus az út, igazság és az élet. Az
evangéliumban Isten igazságát hirdette.
Akkor is, amikor Názáretben a zsinagógában tanította az embereket. Változnunk
kell, ha mindnyájan változunk, akkor lesz
társadalmi igazság. Az igazág olyan, mint
egy virág. A gyökér: Isten igazsága, a virág: Isten törvényének megtartása, a termés: a társadalmi igazság.
Ötödik nap: „Seregek ura a neve”. A
zagyvapálfalvai katolikus templomban
Nagy Silviu baptista lelkipásztor beszélt.
Isten a legnagyobb hatalom. Értékeljük
hát mindazt, amit Isten alkotott. Miért
nem vigyázunk a sok szépségre, miért

nem óvjuk környezetünket? Isten hív,
vár, újra akar teremteni, megmenteni, javítani minket is. Mondjunk nemet a bűnnek és igent az igazságnak. Figyeljünk
Isten szavára, kövessük engedelmesen a
„Seregek urát”, a Szentlélek vezetésével.
Hatodik nap: ”Asszony, nagy a te hited” Mt15,21-28.… Varga András katolikus esperes – plébános volt az igehirdető.
E nap fő mondanivalója: A nők elnyomásának véget kell vetni. Az Ószövetségben
is meghallgatták az asszonyok kérését. Pl.
Éli meghallgatta Annát, pedig eleinte azt
hitte, hogy részeg. Isten teljesítette kérését: Anna fiút szült. A kánaáni asszony
beteg leányának gyógyulását kérte. Bár
Jézus eleinte el akarta küldeni, majd mégis
meggyógyította a leányt, látva az asszony
erős hitét.. Vagy a százados esete, akinek
a szolgáját gyógyította meg. A hittel kért
dolgokat Isten megadja. A plébános gitár-és énekszámmal zárta: „Ott van életem
Isten tenyerén, ezért nem félek én”
Minden imanap bűnbánó imával kezdődött, majd következtek az ide vágó olvasmányok, bibliai szakaszok, ének, vers,
amit a „házigazdák” készítettek a „vendég” híveknek: Elmondtuk közös imádságainkat: a niceai hitvallást, valamint
Miatyánk-at., majd minden lelkipásztor
előadta a kérést az Úrhoz, végül megáldotta a közösséget.
Az imaest végén minden felekezet
pásztora kezet fogott a résztvevőkkel, és
mi kinek-kinek a gyülekezetében szokásos köszöntéssel búcsúztunk. Úgy éreztük, Krisztus felekezettől függetlenül velünk volt, és örömmel tekintett ránk. Mi
is „felemelt” szívvel távoztunk.
Sasváry Erzsébet
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„Hittel, tettel az egészségügyben”
Konferencia Szigetszentmiklóson

2019 febr.23.-án a KOMT vezetőségéből többen képviseltük az egyesületünket Szigetszentmiklóson a „Hittel
tettel az egészségügért” baptista szervezésű („Életerő” Baptista Ápolási és
Gondozási Misszió)egész napos keresztyén konferencián. Az alapgondolatot a Jakab apostol levele 2, 14-17
indította. Fontos, hogy hitünk cselekedetekben is megnyilvánuljon. Gazdag
előadásokat hallottunk Papp Jánostól
(Magyarországi Baptista Egyház Elnöke) Dr. Velkey Györgytől (Bethesda Gyermekkorház főigazgatója, a
Kórházszövetség elnökhelyettese stb),
Dr. Helen Wordsworth -től (Egyesült
Királyság Parish Nursing Ministries
alapító-igazgatója). A konferencia vi-

deo-anyaga elérhető lesz webes felületen.
Számomra a az előadásokból kidomborodó üzenetek,
1. Nagyon fontos az egészségügyben egy szolgáló közösség munkája,
ha lehet keresztyén alapokon nyugvó,
krisztusi szeretettel átitatott szolgáló
közösségé. (nem elsősorban „csodadoktorokra” van szükség ).
2. Világszerte vannak már hivő
nővérszervezetek akikhez tartozó
nővéreket/ápolókat,
gyülekezetek
is alkalmaznak (önkéntesként, vagy
akár egyházi alkalmazottként is) elsősorban a prevenció, és a diakónia
területén. Ilyen a Parish Nursing Mi-

nistries UK is, további információ:
www parishnursing.org.uk
3. Öröm volt az egyik résztvevőtől,
Kontha Benőné Piroskától megtudnom, hogy nemsokára megindul /
átadásra kerül Majosházán egy Hospice-ház (REDUKIDI) amely kialakításának inspirálásához (a mi ) dr. Böszörményi Dalma(ánk) is nagyon sokat
tett. További információ: Református
Dunamenti Kistérségi Diakónia www.
dunamentidiakonia.hu, illetve Facebook: „Hospice Diakónia Majosháza”
4. Filmet láthattunk a baptista fenntartásban lévő Törökbálinton működő, 2012-ben megnyílt Tábitha Gyermekhospice-ról is.
Dr. Hargita Gyöngyi

Hit és gyógyulás konferencia a Bethesdában
A Bethesda Kórházban tartott II. Hit és gyógyulás konferencián 03.01-én pénteken Claudiával együtt vettünk részt.

Dr. Bagdy Emőke betegség miatt
nem tudott részt venni.
Dr. Velkey György főigazgató beszélt
először a hit szerepéről a gyógyulásban ,gyógyításban. Magyarországon
az egészség, a szociális biztonság kérdése kimagaslóan fontos az embereknek. „A beteg üdve a legfőbb törvény”
- ezt a szemléletet tanultuk a 80-as
években. Mit vár a beteg? Testi, lelki,
szociális és spirituális gyógyulást. Mit
tud a gyógyító adni? Szakértelmet,
empátiát, lelki támaszt, tejes odafordulást, hitet, spirituális segítséget.
Vagyis teljes személyiséget teljes személyiséggel tudunk gyógyítani.
Beszélt Dizseri Tamás alapigéjéről
(Róm. 15:1) és az irgalmasság lelkületéről. Ennek képi ábrázolása a béna
embert a megbontott tetőn át Krisztus
elé lehelyező együttműködő közösség
képe. Az arctalannak ábrázolt segítők
eresztik le kötélen az arccal ábrázolt
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beteget az irgalmas tekintetű Krisztus
elé. Ő az, aki gyógyít.
Az elődök nyomán a kórház igyekszik a ma szükségeire kreatívan válaszolni, az ellátatlanságokra válasz az
új profilok kialakítása, pl. égéssérült
osztály, korai fejlesztő központ. Feladatuknak érzik a teljes emberrel, a
családdal törődést a prevenciótól a
szociális integrációig. Ennek érdekében oktatnak, szakmailag megbízható, rövid, informatív, nevelő tartalmú
információt juttatnak a gyerekekhez,
szülőkhöz a korunk különböző, modern média csatornáin át.
Dr. Fogarasi András gyermek neurológus főorvos: Hit és gyógyulás a
gyermekkórházban. A gyógyító közösség szerepét hangsúlyozta, és több
személyes példát is hozott az életéből.
A Bethesda tónál fekvő béna történetében kiemelt szó: nincs emberem.
Itt a 150 éves kórházban igyekeznek a

„van emberem” helyzetet megteremteni, de mindkét esetben Jézus gyógyít.
Az osztályos vizit úgy történik, hogy a
különböző szakemberek az asztal körül ülve beszélik meg az egyes betegeket, közös gondolkodásban születnek
meg a döntések. A neurológia olyan
terület, ahol sok krónikus beteg van,
akik a kezelés mellett sem gyógyulnak
meg. Hogy tud ezzel a helyzettel megbirkózni a család? Hit és megszokás,
alkalmazkodás? Hit és elfogadás? A
sérült gyerek katalizátor: a család egységét is felgyorsíthatja, de a konfliktusos család gyakran szétesik.
Nem megy a gyógyulás, ha ragaszkodnak a szenvedéshez: mártíromság,
ha csak a beteg gyermek van a fókuszban, ha azt várják, a fogyatékos gyerek
örömet hoz, és közben csak a sok feladat hárul rájuk, ha mesterségesen megnyújtjuk szenvedést, és az eügy fejlődése
nem tart lépést a család teherbírásával.
A gyógyulást segítik: a felkészültség
(hit, megpróbáltatások, családi minták), erőforrások (család, közösség),

HOL JÁRTUNK?
el tudjuk fogadni a segítséget, ima
(memoriterek, zsoltárok, énekek, nem
elvesztegetett idő), átalakulás (nem a
gyermek gyógyul, hanem a család).
És: vannak csodák, amiket tapasztalt!
Dr. Csiky Miklós gyermekpszichiáter:
a gyógyítás teljessége a triparciáls antropológia szemszögéből. Az ember hármas dimenziójáról beszélt, hangsúlyozva a bibliai emberkép egységességét. Az
ember nem rétegelt technikával készült,
az egyes dimenziók átszövik egymást.
A test, lélek kutatható, de a szellem nem
áll uralmunk alatt. Isten arra hív, hogy
jussunk vele való hasonlóságra Krisztusban. Hivatásunk betöltéséhez Istenre
van szükségünk. A szellemünk az a részünk, ami nem megy tönkre, az Istennel való találkozás helye. A keresztény
élet célja Istent látni, betöltekezni Szentlelkével (Szellemével), hagyni, hogy Ő
növekedjen bennünk.
Bajnóczi Szilvia Sára lelkigondozó
nővér a Budai Irgalmasrendi Kórházból: Gyógyító spiritualitás. Nagyon
megragadott a személyisége, érződött
belőle az Istennel való szoros imádságos kapcsolat, Rá figyelés. A kórházban
végzett lelkigondozói szolgálat elméletéről beszélt röviden, majd példákat
mondott a gyakorlatból. Minden találkozás spirituális erőtérben történik. A
spiritualitás az embernél nagyobb erőben, Istenben való hit. Isten bennem
élő jelenléte keresi a kapcsolódást a
segített felé. A hit segít, hogy a másik
embert kapcsolati egységben szemléljem, akit Isten hív, megszólít, Ő adja
a gyógyulást. A szolgálat előfeltétele,
hogy először magamon dolgozzam,
és utána tudatos,átélt, ápolt Isten-kapcsolattal indulok a lelkigondozói szolgálatba. Nem oktató, hanem útitárs
vagyok. Biztosítsunk szabadságot a
beteg számára. Küldetésünk: tegyük
jelenvalóvá Isten elfogadó szeretetét.
Nagyon megható példákkal világította meg egy-egy beteg életútját, Istenre
találását, amin végigkísérte, és az Úr
vezetése alapján szólt vagy hallgatott,
nem kész válaszokkal, hanem szerető
empátiával segítette az Istenhez találásra a betegeket. A lelkigondozói közösség fontosságát hangsúlyozta.
dr. Molnár Márta

Ha beteg a lélek,
a test is beteg lesz
Orvosként sok-sok beteggel találkoztam már, sokféle panasz elhangzott a beszélgetések során.
Néha sajnáltam, hogy oly kevés az
idő, ami egy-egy betegre jut. Szívesen bontogattam volna tovább a
beteg panaszait, hiszen a testi betegséget mindig együtt kell kezelni
a lelki betegségekkel, nem szabad
szétválasztani. A lelki békességet
nem lehet tablettákkal megszerezni.
Nagyon fontos az is, hogy a beteg
és orvos között jó kapcsolat alakuljon ki, ami csak Istennel képzelhető
el. Jó keresztény orvosok akkor lehetünk, ha a betegeknek nemcsak
tudásunkat, hanem Jézus tanításait
is át tudjuk adni. Rendelőnk legyen
mindig Isten orvosi rendelője is.
Bebizonyosodott, hogy a betegségek túlnyomó többségét az emberi indulatok: a félelem, szorongás,
aggodalom, irigység, harag, gyűlölet, ellenségeskedés, veszekedés,
féltékenység stb. okozzák. A lelki
túlterhelés száz közül hatvan esetben magas vérnyomást, toxikus
jelenségeket, fejfájást, ízületi gyulladást, agyvérzést,szívbántalmakat
és egyéb betegséget idéz elő, ami
akár halállal is végződhet.A gyomorfekélyt sem az evés, hanem az
aggodalmaskodás és a gond váltja
ki. Hányás, hasmenés, asztma, vércukor, ízületi bántalmak és még sok
más is gyakran lelki okokra vezethető vissza. Súlyos lelki megrázkódtatás SOS jeleket küldhet a pajzsmirigyhez, következménye: idegesség,
kimerült szív, gyors pulzus. A túlfeszített idegállapot a petefészekre is hat. Csökken a működése,
a havi vérzés elmarad, fájdalom,
depresszió jelentkezik. A depres�szió, a félelem halálos szívrohamot
is okozhat, de előfordulhat heveny

vesegyulladás, bőrekcéma, asztma,
hátfájás, zöld hályog, pikkelysömör.
Aztán jönnek a (gyakran hatástalan) gyógyszerek. Ám van valami más, ami a naponként szedett
gyógyszereknél sokkal jobb hatásfokú. Ez a Biblia!Az Úr megszámlálhatatlan sok lehetőséget mutat
Igéjében, melyek megóvhatnak
bennünket a legkülönbözőbb betegségektől.„Ha megtelik szívem
aggodalommal, vigasztalásod felüdít engem.” /Zsolt 94:19/A betegséghez vezető indulatok, a bűnös
cselekedetek helyett fogadhatnánk
és teremhetnénk a Lélek gyümölcseit. Mindnyájunk számára felkínált ajándék a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
Éljünk hát Isten Igéjével!
Az előadásom címét adó állítás
fordítva nem igaz. A lélek egészsége
független lehet a test állapotától. Bizonyára sokan hallottunk már súlyos
betegségben szenvedőről, talán személyesen is ismerünk ilyet, aki sugározza a Krisztus szeretetét. Akiből
árad a lélek szépsége, az öröm, akitől
nem panaszt, hanem bennünket is
felüdítő, gyógyító szavakat hallunk.
Ha a világ elfogadná Krisztus tanítását, vagyis a Lélek békességre,
örömszerzésre, tiszta életre törekedne, akkor egy csapásra megszűnne
a problémáknak, a betegségeknek,
aggodalmaskodásnak több mint a
fele. Örömmel hallottam tudós, orvosprofesszor miniszterünk kijelentését, miszerint a Tízparancsolat betartásával a betegségek jelentős része
elkerülhető lenne. Igen, egy új, nagyobb lelkierővel, emelkedő erkölcsi
szinttel és hallatlan képességek birtokában lévő embertípus jönne létre.
És ez nem attól függ, hogy hányan
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vagyunk a gyülekezetben. Elég egy
vagy néhány ember és máris csodákat tud tenni. Isten népe sohasem a
sokak serege volt. Számos példa van
erre a Bibliában. Egyedül is lehet
győzelmet aratni. Dávid védve volt a
pszichosomatikus tünetekkel szemben, mert az Úrra tekintett,s beléje
vetette bizalmát. Tegyük ezt mi is.
Naponta vegyük fel keresztünket és
engedelmeskedjünk Isten parancsolatainak. Nem elég, ha csak egyetlen
alkalommal adjuk át magunkat az
Úrnak. A Zsidókhoz írt levél konkrét tanácsot is ad. „Igyekezzetek békességben élni mindenkivel, és törekedjetek a szent életre, amely nélkül
senki sem fogja meglátni az Urat”.
A megtorlás nagyon sokba kerülhet. Amikor Jézus azt mondta:
„bocsássatok meg hetvenhétszer is”,
akkor nem csak a lelkünkre, hanem
a testünkre is gondolt. Meg akar
óvni bennünket a bélgyulladástól,
a strúmától, a magas vérnyomástól,
és egy tucatnyi más betegségtől. A
bélgyulladást lelki krízis fokozza. A
nyálkás vastagbélgyulladásban szenvedők 96%-ánál az érzékenység volt
a legszembetűnőbb ismertetőjel. És
hogy mennyire fontos a megbocsátás! Placid atyáról bizonyára sokan
hallottak. 10 évet töltött a Gulágon,
s amikor hazafelé jöttek társaival,
arról beszélt, hogy nem kezdhetik
az új életet bosszúval, haraggal. Volt
viszont egy tartalékos zászlós, aki
csak azt ismételgette: „Csak legyen
még egyszer géppisztoly a kezemben, a csecsemőnek sem fogok kegyelmezni.” Mielőtt átlépték volna
a határt, jött a hír, hogy megbetegedett. 2500 kilométert utazott, de az
utolsó 300-at már nem tehette meg.
Be sem értek vele a kórházba, már
meghalt. Megölte a bosszúvágy. Az
Úristen így rakott pecsétet a hazatérők jelszavára: „Nem vagyok méltó a
hazám földjére lépni, ha nem tudok
megbocsátani.” István vértanú így
imádkozott halála előtt: „Uram, ne
tulajdonítsd nékik ezt a bűnt.”
12
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Az amerikai író, elnöki tanácsadó
Booker T. Washington egyik híres
mondata: „Egyetlen embernek sem
adok lehetőséget arra, hogy lelkemet a gyűlölködés szintjére süllyes�sze”. Amint gyűlölni kezdünk valakit, rabszolgájává válunk a gyűlölség
szellemének. Munkánkat örömtelenül végezzük, mindig az a másik jár
az eszünkben. Keserűségünk túl sok
hormont termel, s néhány órán belül
fáradtnak érezzük magunkat. Hát
tegyünk ellene: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal,akik
gyűlölnek titeket.” Ez jóllehet keserű
orvosság, de ha eléri a szívet, roppant erőket szabadít fel. Jócselekedetekkel még a gyűlöletet is szeretetre változtathatjuk. Ide illik Placid
atyának egy másik kedves történetea Gulágon töltött éveiből. Mialatt
a folyosót, vécét mosta,magyar nóta
dallamára a feloldozást adta meg a
halálra ítéltek közül azoknak, akik
gyónni szerettek volna és megbánják bűneiket.Később találkozott
egy túlélővel, aki elmondta: „Ös�szenéztünk és elkezdtünk suttogni,
milyen csodálatos az Isten! Ha nem
tudunk megbékélni a sorsunkkal, és
a géppisztolyos gazemberekkel, akkor legalább Vele béküljünk meg.”
Attól kezdve megváltozott a légkör
a halálkamrában.
A jó lelkiismeret a Lélek előbástyája. Ha lelki szükségleteinket elhanyagoljuk, legyengül az énünk,
értelmünk. Mi erre az orvosság?
Rendszeres bibliaolvasás. A Biblia
Isten szava. Ugyanazt jelenti a lélek
számára, mint a kenyér és a hús a
testnek. Az orvos szemszögéből is
kimeríthetetlen erőforrás. Egyetlen
recept sem gyógyított meg annyi beteget, mint a 23. zsoltár. Elmondhatjuk étkezés előtt, lefekvéskor, vagy
bármikor, ha bajokkal, gondokkal
küszködünk.
Számtalan igehelyet lehetne idézni, amelyeket ha a betegek szívvel-lélekkel megfogadják, bármilyen
nyugtatónál többet használnak. Né-

hány igehelyet hadd említsek itt is
meg:
1János 1:9, Máté 11:28-29,
Jel.3:20, Zsolt. 51:12, János 17:27,
Ézsaiás 12:2, Fil. 4:19, Fil. 4:13, Zsolt.
91:11-12.
Van lelkünk, ami sebezhető, és
megfelelő módon meg is gyógyítható. Jézus mondja: „Mert mit használ
az embernek, ha az egész világmindenséget megnyeri is, de lelkében
kárt vall.” Rockefeller is hiába volt a
világ leggazdagabb embere. 53 éves
korára örömtelen, beteg élőhalottá
vált. Legfeljebb egy évet jósoltak
neki. Ám rátalált az igazi élet forrására, és 98 éves koráig élt testi-lelki
egészségben, gyümölcstermő, boldog életet.Ismernünk kell a lélek
törvényeit, betegségeit, hogy önmagunkat is megvizsgálhassuk, és
megsebzett lelki testvéreinknek is
segítségére siethessünk, amíg nem
késő. Ami napvilágra jut, és lelepleződik, az már többé-kevésbé gyógyítható. Ha pedig Jézus Krisztus
jelenlétében lepleződik le és kerül
napvilágra, akkor a legjobb úton
van a gyógyulás felé. A már említetteken kívül is számtalan tanácsot
igazolt a tapasztalat. Itt csupán párat említek:
1. Fogadjuk el Jézust személyes
megváltónak!
2. Fogadjuk el magunkat Isten teremtményének úgy, ahogy vagyunk,
és köszönjük meg neki megváltozhatatlan külsőnket.
3. Legyünk mindenkor pozitívak.A pesszimizmus, az elégedetlenség, a negatív gondolatok és a
pletyka nemcsak ártalmasak, de ragályosak is.
4. A kapott szeretetnek gyógyító
ereje van, de még gyógyítóbb az ereje annak a szeretetnek, amit te adsz.
5. Hálát adjunk mindenkor.
6. Gyökössy Endre mondta: Naponként egy mosolyt, naponként
egy jó szót, testvérnek adj testvér
kezet!
Dr Korondi Klára
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KEGYELEM
A nagypénteki-húsvéti keresztény ünnepkör Isten jóságos kegyelméről szól a világnak.
De mit is jelent ez a ma már
csaknem, ódivatúnak, vagy vallásos zsargonnak tekinthető szó,
hogy kegyelem?
Akik olvasták Mikszáth regényeit, könnyen visszaemlékeznek
a „kegyelmes úr”, a „kegyelmed”,
vagy „kigyelmed” kifejezésekre.
Akkor még nem „ a góré” volt a
főnök, akitől minden függ, hanem
a nagy tekintélyű, vagyonos „méltóságos úr”, vagy „kegyelmes úr”.
A barátot, barátnőt sem „pasinak”,
„csajnak”, vagy „havernak” hívták,
hanem „kisasszonynak”, „úrfinak”,
esetleg „kegyelmednek” szólítva. A
nyelv tehát változik. Ez a szó, hogy
„kegyelem” azonban továbbra is
fontos teológiai kifejezésünk, és jó
dolog tisztában lennünk a jelentésével.
A Google-ban rákerestem a „kegyelem”-re, s az tört másodpercek
alatt 632000 szócikket írt ki. (Ha
valakit jobban érdekel ez a téma,
akkor ajánlom, hogy keressen fel
oldalakat. Most csak néhány információt adok közre.)
A „kegyelem” szó a görögben a
„kharisz” kifejezés. A „kegyelem”
szó latin elnevezése, a középkori
vallási iratokban a „gratia”. A „karizmatikus” kifejezés is a görög
kharisz kifejezésből származik. A
„kharisz”- a hasonló görög szóból
a „khara”-ból (amely örömet jelent) származik.
A kegyelem szót a köznyelv leginkább a bűnei miatt elítélt ember
jogi értelemben vett felmentésére
érti.(V.ö. „Kegyelmi jogkör” Magyarország Alaptörvénye 9.cikk (4)

bekezdés g.) pontja stb). A XX.sz.
40-es éveiben a Magyarországon
is terjedő vallási ébredési hullámban az Isten mércéje szerinti bűnök
felismerésén, megvallásán, megbánásán és a Jézus Krisztus helyettes
áldozatából származó ingyen kegyelem elfogadásán volt a hangsúly.
(Szüleim fiatalkorában volt ez így).
Kétféle embert tartottak számon:
bűnös embert (aki még „a víz alatt
van”) és a kegyelmet nyert bűnöst
(aki már feljött a víz színére – „kegyelemből, már nincs a víz alatt”).
Aki ezt nem élte át, nem tért meg,
annak kérdéses volt még az üdvössége is. Ez a látásmód sajnos nem
számolt azzal, hogy kegyelemből
lehet ajándékokat, áldást, valamiféle
„többlet”-et is kapni Istentől, nem
csupán - a mellesleg nagyon nagyon
fontos!!- tiszta lelkiismeretet.
Napjainkban léteznek a ló túlsó oldalára esett „hiper-kegyelem”
mozgalmak, ker. tanítók is. A kegyelem – szerintük feleslegessé teszi a bűnök legyőzésére folytatott
harcot, nem kell semmiféle isteni törvénnyel (és mércével sem)
foglalkozni, toleránsnak kell lenni, még a homoszexuálisokkal is,
sőt, a végén – kegyelemből – még
a hitetlenek is üdvözülni fognak.
Ez egészségtelen, veszélyes tévút,
mely a Bibliai igazságokat önkényesen kiragadva értelmezi.
Fülembe csendül egy kedves
dicsőítő ének első sora: „Kegyelemből léphetünk be Szent jelenlétedbe..nem saját érdemeinkből, de
Jézus Vérével...” Igen ez csaknem
tökéletesen kifejez mindent… Hiszen a „khara” (öröm) szóból származó „kharisz” alapvetően úgy írható körül, hogy „valaki örömből,

jókedvből, vidámságtól motiváltan
megkegyelmez, megbocsát valakinek, megajándékoz valakit, vagy
más pozitív dolgot cselekszik egy
másik személlyel”. Isten jelenlétét
átélni is ilyen kegyelmi állapot. A
kegyelem mindig Isten közeledése
felénk. A kegyelemben benne van
a bűnös ember fölemelése, gyógyítása.
Az Úr Jézus Krisztus mint az Isten kegyelmének a hirdetője jelent
meg a történelemben, kereszthalálában önmagát adta áldozatul
sokakért. Az Úr Jézus Krisztus áldozata miatt Isten javai és áldásai
rendelkezésünkre állnak. Javainak
elnyerése föltételezi a megtérést, a
bűnbánatot és a hitet. A kegyelem
révén megszabadulunk a bűntől és
a haláltól, emellett a kegyelem egy
olyan képessé tevő hatalom is („felemel a víz alól még a víz színétől
magasabbra is”), amely nap mint
nap megerősít bennünket, és segít
mindvégig kitartanunk.
A katolikus egyház tanítása szerint, a kegyelem hivatalos eszközei
a szentségek, (keresztség, eucharisztia, = bemerítkezés, úrvacsora) amelyek bevonják az embert
Krisztus kereszthalálába és feltámadásába s ezzel a megváltás erejét
közvetítik. Ezért ne hagyománytiszteletből, hanem az Élő Isten
kegyelmére vágyakozva vegyünk
részt ilyen alkalmakon.
„Mert egyedül Isten kegyelme
tette lehetővé, hogy a hitetek által
üdvösségre jussatok. Ez nem a ti
érdemetek, hanem Isten ajándéka!
Nem a jó cselekedetek eredménye,
hogy senki ne dicsekedhessen.”
(EFO Ef. 2,8-9)
dr. Hargita Gyöngyi
TÁL ÉS KENDŐ XXX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM
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TRANSHUMANIZMUS
Crristian Medical Fellowship füzetek 31 szám. Helen Barratt cikke

A szinte lefordíthatatlan cím talán így
közelíthető meg: túl azon, ami emberi.
Valósággá válik a tudományos-fantasztikus regényírók elgondolása a technikai
eszközök emberi testbe való integrálását
illetően. A transhumanisták azt állítják,
hogy ez odáig fog fejlődni, hogy olyan
lényeket tudunk alkotni, akik félig emberek, félig gépek. Hiszik, hogy olyan
jövőnek nézünk elébe, ahol az emberek
radikálisan meg tudják javítani teljesítményüket.A transhumanizmus körüli
gondolatok arra sarkalnak minket, hogy
az emberi fajról tegyünk fel kérdéseket.
Minden emberi teljesítménynövelő
technológia abból indul ki, hogy túl tudjuk haladni jelen korlátainkat. Régi óhaj,
hogy öregedés gátló technológiákat fejlesszünk ki. A transhumanisták további
lépéseket akarnak tenni, hogy „jobb”
emberi lényt fejlesszenek ki genetikus
feljavítással, ember-gép hibridekkel
(cyborgokkal), vagy transhumánok
teremtésével, így fajuknak formatervezett példányai lesznek.
A transhumanisták azt tartják, hogy
az emberi természet egy folyamatban
levő munka, „egy félig sült kezdemény”,
melyet megtanulhatunk újraformázni a
megkívánt módon. Filozófiájuk azt kutatja, hogyan lehet az emberi nemet úgy
megalkotni, hogy jelen állapotán túl növekedjen, hiánytalan képességeivel. Azt
igénylik, hogy többé ne kössön minket
a biológiai evolúció, hanem felvértező
technológiával megválaszthassuk saját
fejlődési utunkat. A transhumanisták
számára elkezdődött az autoevolúció
kora. Az emberi fejlődés felelőssége egyedül a miénk, mi választjuk meg, mivé
akarunk lenni, és hogyan váljunk azzá.
A transhumanista mozgalom két évtized alatt fejlődött ki és most is formálódik. Valójában a racionális humanizmusban gyökerezik, mely a reneszánsz
korból bukkan elő. Az emberi leleményesség és erőfeszítés végső hatalmában és az egyén jogaiban hisz. Elveti
azt a hitet, hogy bennünket bármi természetfeletti korlátoz, vagy vezet. Sok
közös eleme van a humanizmussal, beleértve az ész, a tudomány és a haladás
iránti elkötelezettség iránti tiszteletet.
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A transhumanizmus mégis túllép a humanizmuson. A progresszív libertárius
bioetikáért érvel, megkövetelve az emberi teljesítmény kiterjesztésének mozgalmát.
A transhumanizmus tehát a modern
és postmodern gondolkozás arculatait
is visszatükrözi. A modernista az elvitathatatlan haladásban, valamint a tudomány és technológia jelentőségében
hisz. Az autonómia életbevágó. Minden
egyénnek megvan a joga, hogy saját fejlődését megtervezze. A postmodernizmus elveti az objektív igazságot és ahhoz
a hithez vezet, hogy nincs semmi belső
érték az emberi lényben. Igy azokat szabadon lehet megváltoztatni, ahogyan
csak akarják.
Ráadásul a transhumanisták egy extrém materialista irányzatot képviselnek.
Az emberi lényeket úgy tekintik, mint
egy gépet, amelyet ki tudnak fejleszteni és
javítani. A keresztény bioetikusokkal való
konfliktusuk abból ered, hogy azok az
emberi lényeket Isten képmásának tekintik. Az emberi lények úgy vannak megalkotva, hogy a Teremtőt jelenítik meg
és tükrözik vissza. Az ember a teremtés
koronája. A transhumanisták azt állítják,
hogy az ember képes ezeket az Isten képmásokat földhöz ragadni, majd újraformázni azokat saját tervrajza szerint.

TRANSHUMÁNOK
ÉS POSTHUMÁNOK

Ezen eszmék már felcsillantak számos
tudományos-fantasztikus regényírónál,
így H G Wellsnél, de a hollywoodi filmekben is. 2001-ben számos egyesület
alakult, sőt állami szponzorálás végett
még egy manifesztumot is írtak.
Akadémiai tudósok, és filozófusok
egy csoportja küzd azért, hogy a transhumanizmust fogadják el intellektuálisan. Nick Bostrom és David Pearce
megalapították a transhumanisták világszervezetét.
Egy másik transhumanista Kevin
Warwick, a kibernetika professzora azt
hiszi, hogy ő a világ első cyborgja, mert
l998-ban egy baleset miatt a nervus medianusa károsodott. Egy elektródot épí-

tettek be a kar nervus medianusába. Ezt
összeköttetésben van egy elektronikával,
ami átadja és átveszi a rádió jeleket a
komputerről és képessé teszi őt, hogy egy
egyszerű, távoli robot kezet irányítson.
Úgy véli, hogy az embernek szüksége
van rá, hogy a gépekkel összeolvadjon.
A transhumanisták szóalkotása szerint a posthumánok olyan jövendőbeli
lények, amelyeknek alapvető képességeik
radikálisan túlhaladják a jelen kor embereit, hogy azok többé már nem emberek.

A halhatatlanság
tudománya

A transhumanisták keresik a módját
annak, hogy túllépjenek minden korláton. Különösképpen a legfőbb rosszat, a
halált is el kívánják törölni. Bostrom úgy
véli, hogy a mi relatíve rövid élettartamunkat feljavítási technikákkal túl tudja
lépni. A biogerontológiának nevezett
kutatás lenyomozza a molekuláris, fejlődéstani és szociális okait az öregedésnek, hogy ne csak néhány betegséggel,
leépüléssel járó évet adhasson, hanem
boldog, egészséges, alkotó évekkel tágítsa pályafutásunkat.
A halálnak teljesen önkéntesnek
kellene lenni, hogy szabadon választhasson az ember az élet meghosszabbító
technológiák és a halál között. A választást tiszteletben kell tartani. A tájékozott
beleegyezés mellett az eutanáziát alapvető jognak tekintik. A transhumanisták mégis kritikusan szemlélik e halál filozófiákat, mert azok ürügyet keresnek a
halálra és az öregedésre és tehetetlenségre tanítanak vakmerően és veszélyesen.
A XXI. század eleje hatalmas genetikai optimizmus ideje. Úgy tűnik, hogy
minden betegség és emberi jellemző
vonás valamelyest genetikai vonatkozásokat hordoz. A transhumanisták azt
remélik, hogy a genetikai tervezés nem
csak betegségek gyógyítására lesz alkalmas, hanem az emberi természet módosítására is.
A kibernetika tudományának segítségével Warwick arra számít, hogy az
emberek az élet alacsonyabbrendű formáivá válnak, képtelenek lesznek akár
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az intelligens gépekkel, akár a cyborgokkal versenyre kelni.

Kezelni, vagy feljavítani

A transhumanisták azt állítják, hogy
mindenki cyborgnak tekintendő, aki
kontaktlencsét, hallókészüléket, vagy
protézist visel. A cyborg azonban nem
egyszerűen egy eszköz használója, hanem egy lény, akinél a technológiai segítség a testének integrált része.
Miközben a transhumánok még a
képzelet szüleményei, szükséges meghatározni a különbséget a gyógyítás és a
feljavítás között, mely esetben a testnek
a normális működését megváltoztatják.
A terápia etikailag helyes, de a gén beültetés az intelligencia növelésére, vagy a
steroid az atléták számára már nem.
Sokszor nem könnyű megvonni a
határvonalat. A transhumanisták arról
beszélnek, hogy egy személy értelmét és
tapasztalatait egy szuper komputerre viszik majd át, hogy azok örökké képesekek legyenek élni. Más javaslataik olyan
technológiák kifejlesztésére irányulnak,
amelyek testünket folyamatosan ki tudják javítani, úgy, hogy azok sohase hibásodjanak meg. (A referáló beérné olyan
háztartási géppel, amelyik ilyen képességekkel rendelkezne.)
Ezek a technológiák messze vannak
a valóságtól, mégis úgy tűnnek egyesek
számára, hogy jobb és boldogabb életet
biztosítanak a következő generáció számára. Más szerzők könyvei kijózanítóak
e tekintetben.

A technológia istene

A transhumanisták kijelentései ellenére a kereszténység a technológiai kutatást
Isten-adta természetünk részének tartja.
Isten maga az őstervező, aki bennünket
is felhatalmaz a kutatáshoz. A teremtés
könyvének első fejezetében olvassuk, hogy
Isten a mindenséget a semmiből teremtette, majd ismételten jónak mondja azt, amit
teremtett. Bennünket is megajándékozott
nagy kreativitással. A technológiai haladás
eredményeképp a beteg ellátásában óriási
előre haladást értünk el. Mégis tisztán kell
látni, hogy Isten semmibe vételével nem
jutunk el az igazi boldogsághoz.
Ádám és Éva Istennel működött
együtt, aki kinyitotta a föld forrásait az
emberi nem javára. A bűnbeesés után a
munka sokkal nehezebb lett. Az ember a

technológiával és a föld feletti uralmával
visszaélt. Bábel tornyának építői az eget
akarták elérni, hogy nevet csináljanak
maguknak. Bábel a technológia szimbólumává vált, mely nem ismer határt,
hogy Istent a helyéről elragadja és megdöntse a teremtés rendjét.

Korosodás

Nick Bostron sürgető parancsnak
tartja az öregedés gyógyítását. A korral
járó bajok valóságosak és következményei a bűn által tönkretett világnak. Az
öregség önmagában nem rossz. A Biblia az idősek tiszteletére tanít. Isten nem
autonóm egyedeknek teremtett bennünket, hanem embernek, aki kapcsolatban áll mindenekelőtt Istennel és azután embertársaival. A gyengeség, amely
az öregedést kíséri, alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megtanuljunk adni
és elfogadni szeretetet és támogatást.
Az emberi lénynek közösségben kellene
élni és egymás terhét hordozni.

A halál az utolsó ellenség

A transhumanisták a halált az emberi lét végső korlátjának tekintik és egy
nagy akadálynak, amelyet le kell győzni.
Nekünk is a végső ellenségünk a halál,
de ez egyben állandóan arra emlékeztet
bennünket, hogy ez által szembesülünk
a bűnbeesés következményével. A transhumanisták Istent és törvényeit elvetik,
de keresik a módját, hogy a halált kiiktassák az életből.
A Biblia a halál belépését a világba
úgy írja le, mint Ádám és Éva engedetlenségének következményét. A halál
nem tartozott Isten eredeti tervei közé
(Ter.3: 17-19). A halál valósággá vált
minden ember számára. Az emberek
ugyanúgy pusztulnak el, mint az állatok.
Lefokoztattunk más teremtmény szintjére.

Új a nap alatt?

2019. január 16-án Dr Frivaldszky
János professzor előadását hallottam
a Magyar Bioetikai Társaság szokásos
havi ülésén. Ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának docense.
Az előadás címe: transhumanizmus.
Mintha már találkoztam volna a témával! Valóban. A Tál és Kendő részére

A képmásra nézve

A transhumanisták nincsenek tekintettel az ember természetének lényegére és a teremtésben kapott helyére. Az
ember a teremtés koronája és Isten képmása. Ez különíti el az emberi lényeket
a teremtett világ többi részétől. A transhumanisták elvetik azt, hogy az embernek bármi egyedülálló statusa lenne.
Szerintük a test nyitva áll a manipulációk számára és eldobható.

Következtetések

A keresztényeknek el kell kerülni egy
leegyszerűsített technika ellenességet,
mert az nem feltétlenül rossz, sőt lehetnek jótéteményei.
Most még az ember „feljavításának”
vitája akadémikus problémának tűnik,
de már megjelenik az irodalomban és
átszivárog az akadémia fő áramlataiba.
A transhumanisták ellenállása Isten
képmás mivoltunk irányában mutatkozik meg leginkább, valamint abban,
hogy a szenvedés és halál problémáját
saját hatalmukra hagyatkozva kívánják
megoldani, mintsem elfogadják azt a jövőképet, melyet Isten az emberenk megígért, hogy Vele együtt, örök boldogságban élhetünk.
Bár mi nem vagyunk képesek elképzelni, milyenek is lesznek a postmunánok, a tudományos-fantasztikus
regények, filmek képet adnak róluk.
Lehet, hogy ügyesebbek lesznek nálunk.
Könyvet tudnak olvasni egy másodperc
alatt, művész munkát tudnak létre hozni,vagy olyan fotókat, képeket alkotnak,
bennünket úgy érintenek meg, mint egy
mestermű. A transhumanisták szerint el
kell, hogy hagyjuk gondolkozásunk terét ezekért a nagyobb képességekért és
értékekért.
dr. Záborszky Magda
2010 december 3-án fordítottam a
Tripple Helix újság egyik mellékletét,
Transhumanizmus címmel. Akkor én
ezt a nyugati világ fantazmagóriájának
tartottam, és íme, eljutott hozzánk is.
Örvendetes módon, az előadó a
biblia felfogásával teljesen megegyező
módon tárgyalta a témát. Emlékeztetőül mellékelem az akkori fordításomat.
Dr. Záborszky Magda
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IN MEMORIAM

Elhunyt Dr. Veress István
fogorvos kollégánk
Egyesületünk hűséges tagja volt, rendezvényeinken feleségével, Nórival
együtt, rendszeresen és aktívan vettek részt. Szeretettel és családja iránti
részvéttel emlékezünk rá. Közöljük Dr. Palkovics Gábor testvérünk, a sírnál
elhangzott búcsúbeszédét.

Kedves Pista barátom!
Amióta mélyebben megértettem a
Bibliából, hogy „a szeretet nem szűnik
meg soha”, tudom, hogy a szeretet hullámhosszán a kapcsolatunk veled nem
szakadt meg, hanem örök.
Annak nyomán beszélek terólad,
ahogy a 25 évnyi barátságunk alatt megismertelek.
Mindig nagyon becsültem benned
egyenességedet, akaraterődet, kitartásodat, és csodáltam azt, ahogy az utóbbi
időben beleálltál a szenvedésbe miközben szinte folyamatosan dolgoztál és
alig-alig beszéltél nehézségeidről.
Ritka különleges ember vagy. Mondhatjuk, hogy egyéniséged, egyediséged
gyökere sportolói múltadban, ragyodó
családodban vagy szenvedélyes szakmaszeretetedben keresendő. Az én megközelítésem az, hogy a Te egyszerű, csendes életed kulcsa az a titkos erőforrás,
ami a te személyes hitedből fakad. Jónéhány gondolatodat lejegyeztem és útravalóként őrzöm. Nem is olyan régen,
az állandó szenvedéseid idején mondtál
egy szokatlan mondatot:
„A KEGYELEMÉRT FEL KELL
MENNI A HEGYRE.”
Te nem fűztél hozzá magyarázatot, én
talán nem is értettem. Most a jegyzeteket olvasva újra előkerült és nem hagy
nyugton.Van egy Bibliai ige, ami útbaigazított.
„Az alázatos nagyobb kegyelmet
kap.”
Mi is az az alázat? Az alázat lemond
minden hatalomvágyról, elbizakodottságról, hivalkodásról. Az alázat mélyén
ott van egy önként és szabadon vallott
egyszerűség, lelki szegénység. Semmi
versengés, semmi csillogás, és minden
csendben. Az alázat őrültségnek tűnik a
világ szemében.
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Kedves Pista! Az elmondottak mind
Terólad beszélnek, a Te lényedről, a Te
életedről. Szembe mentél az árral, a korszellemmel, feje tetetjére állítottad a ma
értékrendjét – és mindezt csendesen,
csillogás nélkül. Folyamatosan széllel szemben menni, ez valóban olyan,
mint állandóan hegyre fel kapaszkodni.
De jön itt valami különleges segítség a
csúcsról. Istentitkos, személyre szabott
hajtóereje, nagyobb kegyelem, ami csak
az alázatosoké.
Így lesz a Te földi életed általam ismert
része az alázat útja a hegyre a kegyelem
felemelő erejével. És a csúcs többnyire
felhőben van, ahol nem láthattad Őt,
mégis szavad is tetteid szerint hihetetlen közel kerülhettél Hozzá. Kétségek
sokasága, minden, ami Veled történik,
az elbizonytalanodás felé hajtana, Te
mégis ragaszkodtál Őhozzá. Semmi követelőzés, semmi vádaskodás. Te mondtad: „Ha az Ő közelében vagyok, akkor
a dolgok jók lesznek.” „Csak az ülepszik
le, amiért meg kell küzdenem”, ami átmegy a szenvedés próbáján. Nem kérted,

Dr. Veress István
1943. 07. 29–2017. 11. 10.
de elfogadtad és beleálltál az alattomos
kórba, és harcoltál. És Te azt mondtad –
soha nem panaszkodva: „Ne aggódjatok,
MINDEN RENDBEN VAN.”
Drága Pista! Nélküled nagyon nehéz
lesz tovább menni. Néhányan úgy gondoljuk, lehetetlen ugyanúgy folytatnunk.
Saját lábamra kell állnom, hiányozni fog
életed tapintható példája, bölcsességed
és tanácsaid. Ahogy feleséged, Nóri
mondta: Mindent egyedül oldottál meg,
mást lehetőleg nem terhelve, és mindent
megköszöntél. Egyenes voltál és szerető.
Pista barátom: Még egy szempillantás, és találkozunk ODAFENT. A mi
és a Te Jóistened áldjon meg gazdagon,
amint udatad folytatod!
MINDENT KÖSZÖNÜNK!

IN MEMORIAM

„…azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá.
legyenek rajta Isten cselekedetei.” János 9:3/b.

In memoriam
Dr. Macskásy Olívia

dr. Baranyai Miklósné
dr. Macskásy Olivia
élt: 1935. 05. 20–2019. 01. 19.

Életrajzi adatok röviden:

1935-ben született Budapesten.
Diplomáját 1959-ben szerezte.Férjével,
dr.Baranyai Miklóssal az egri kórházban kezdték a munkát, majd Poroszlóra kerültek háziorvosnak. 1965-től
hatvani kórházba mentek át. Később
itt Macskássy Olivia a kardiologiai
rendelést vezette, magas színvonalon.
Bekapcsolódtak a közéletbe is, férje
MDF-ben való tevékenykedése révén.
1990-ben férjét baleset érte. 3 éves kórházi kezelés után 4 évig otthon ápolta,
mert éber kómában volt. Ekkor szerzett
sok tapasztalatot a kómás betegek ápolásában, melyet aztán tovább is adott.
1997-ben férje meghalt, ekkor a Bethesda családsegító szolgálathoz csatlakozott.
2019. január 19-én halt meg.

Amikor Macskásy Olívia halálhíréről – jóval halála után – tudomást
szerezetem, egy emlék-képsor futott
végig bennem, mely képsor elmémben
szeretetet, hálát, majd agyi mechanikámban vizuális képanyagot mozgósított. 2003-tól lett Olívia Református
Családsegítő Szolgálatunk önkéntes
munkatársa egészen 2009-ig, amikor
gyengülő mozgáskészsége akadályozni kezdte a mindennapi szolgálatban.
Pár-és család-terápiás, és ezen belül
lelkigondozói, életvezetési tanácsadói
munkánkat, prae-és postabortív kríziskezelési tevékenységünket egy egészen
sajátos, megrendítő, de egyben felemelő otthonápolási tevékenységet gazdagító szolgálattal tette még gazdagabbá:
ez pedig a vigil-kómás betegek otthoni
ápolása, és e betegek hozzátartozóinak
egyidejű tanácsolása, lelkigondozása
volt.
Olívia doktornő munkatársi közösségünk közvetlen, szeretetet sugárzó tagja
lett, aki 30 éves kardiológus, klinikusi
szolgálatával ugyanúgy holisztikusan
gondolkodott az emberről, mint munkatársaink, és a hippokrateszi etikán túl,
mindent tudott, amit a gyógyító jézusi
szeretetről, és szeretetéből tudni és adni
lehet az ágyban fekvő beteg számára.
Ráadásul mindezt az Ő egyetemi, majd
klinikusi évei alatt senki sem tanította,
és nagyon kevesen gyakorolták a 60-7090-es években.
Alulírott, mint a Református Családsegítő vezetője, és Olívia között
közvetlen testvéri kapcsolat alakult ki,
és személyesen, ember-és testvérközelben ismerhettem meg élettörténetét,
férje Dr.Baranyai Miklós értékes klinikus-gyógyító tevékenységét, férje tragikus balesetét, egymás iránti hűségüket,
és azt az áldozatos hét évet, melyet Olívia férje betegágya mellett töltött, akit
éberkómás állapotában ápolt, szeretett
és gondozott.

Ennek a hét évnek kezdetéről Olívia
azt mondta nekem, hogy: „az első hetekben lelkemben nem volt lázadás, hanem erős kapaszkodás az Úristen megtartó kegyelmébe!” E hét év alatt Olívia
átélhette a lélektől-lélekig történő gyógyítás és gyógyulás csodáját: kilenc hónap teljes reakcióképtelenség után férje
visszanyerte tudatát, és a „szemkontaktus-kommunikáció” csodájával, – medicinálisan nem igazolható módon –
kommunikatív lett. Ez a tapasztalás lett
Olívia doktornő segítő ars poeticája: „ a
betegség lehetőség a beteg és gondozója
számára, hogy legyőzzék önmagukat, és
a kegyelem megsokszorozza erőinket.”
Így lett Olívia doktornő férje halála
után 1997-től éberkómás betegek látogatója, tanácsadója és hozzátartozóik
lelkigondozója.
Olívia doktornő életútja, orvosi
szolgálata, gyógyító tevékenysége egy
egészen sajátos cél-orientáltságról tesz
bizonyságot. Ez a cél-orientáltság azt jelenti, hogy életünk krízisei, betegségeink
és az ember betegségei egy isteni cél-okság causa finalis érdekében adatnak: a
klinikus orvosnak kötelessége keresni
a betegség okát; de a keresztyén orvos
valami többről is tudhat. A klinikailag
leírható okban, benne rejlik egy Istentől
rendelt cél, és értelem is; a gyógyító orvos magánéleti súlyos kríziseinek Isten
célt és értelmet ad azáltal, hogy a betegséget átélt gyógyító minőségibb emberré és orvossá válik mások gyógyításának
szolgálatában. Egész életünkre áll: „…
azért van ez így, hogy Isten cselekedetei
nyilvánvalóvá legyenek.”
Istené a dicsőség Macskásy Olívia
gyógyító életéért!
Dr. Szarka Miklós
református lelkipásztor
pár-és családterapeuta
az MRE Bethesda Gyermekkórházban
működő Családsegítő Szolgálat volt
vezetője.
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GONDOLATOK

A mi bálványimádásunk
I. Sámuel 4. 1-11-ig.
Ne legyints, hogy ez rád nem
vonatkozik. Ne lapozz, hogy ez
téged nem érdekel: rólam, rólad,
rólunk van szó. Mai egyházban,
gyülekezetben élő keresztény
(keresztyén) emberekről.
Sámuel az Úristennel élt személyes szoros kapcsolatban. Az
üzenet, amit előhozott., Átadott,
nem az ő saját gondolata, hanem
az élő Isten szava, amit egész izraelnek, az ő népének üzent az
Isten.
Az az ember, aki kapcsolatot
tart fenn, épít az úr istennel, hitében nem csak saját maga számára kapja az igét, hanem az ige
hordozója mások számára is, viszi az üzenetet.
Az izraeliek nem tanakodták
meg Sámuellel a helyzetet, és
még csak nem is imádkoztak a
csata előtt, hogy kérjék az Isten tanácsát,
segítségét, egyszerűen csak elindultak a
harcba a filiszteusok ellen. A filiszteusok
azonban legyőzték őket. Ezért elhatározták, hogy a további harcba elhozzák
magukkal a szővetség ládáját. A szent
dologból, a szent tárgyból bálványt csináltak. Bizony ez is lehetséges dolog, ez
is megtörténhet. Megszökött, elillant, eltűnt a tartalom: azaz az élő kapcsolat az
élő istennel. Megelégedtek a formával,
a vallásos külsőségekkel. Beváltották,

A Frigyláda szállítása
elcserélték a tartalmat formára. A lelket
dologra, tárgyra, amelyet a saját szükségleteiknek megfelelően manipuláltak.
Máris ott volt közöttük, az ő világukban
a bálvány, az élő kapcsolat helyett - formális „vallásosság.” Ezért vesztették el a
csatát.
A pogányságnak ez az első jele a mi
korunkban, nálunk is jelen van, megnyilvánul.
Hatalmába kerít a hamis jó érzés,
hogy majd minden rendbe jön, ha temp-

lomba járunk rendszeresen, ha
évente 1–2-szer úrvacsorát veszünk. Ha teljesítjük „kötelességeinket”... és aztán csalódottak
vagyunk, ha ez, vagy az, amit
szerettünk volna, amire nagyon
vágytunk volna – nem teljesült,
nem sikerült. Az Isten nem forma, még csak nem is templom,
és nem tradíció, szokás. Ő élő
isten, és úr mindenek felett. Ne
legyünk ennek a kornak a pogányai! Legyen igazi személyes
kapcsolatunk Krisztus által a
saját istenünkkel! Legyünk szófogadó gyermekei Istennek!
Legyen a mi hitünk élő, nem
formális, mert csak úgy van
lehetőségünk megnyerni a hit
harcát.
Édes Istenünk! Bocsásd
meg közömbösségünket, veled
szemben megélt langymeleg hitünket! Dolgokkal mesterkedünk, amelyekben van valami szent, de nem úgy
bánunk velük, mint amik valóban szentek. Taníts minket alázatra, hogy csak
rád hallgassunk, és hogy részesüljünk
abban az ajándékban, hogy veled éljük
meg a te győzelmeidet, hiszen azok a mi
győzelmeink is.
(A szlovák útmutató: Tesnou Bránou
igemagyarázatából fordította: Horváth
Anna
Testvéri szeretettel: Anna

Reggeli imádság:
Eljöttem Hozzád, Jézus, hogy érintésedet fogadjam, mielőtt megkezdem a napot. Pihentesd
meg tekinteted tekintetemben, segíts, hogy munkámat barátságod biztonságának tudatában végezhessem. Töltsd be gondolataimat, hogy kitartsak a
lárma sivatagában is, engedd, hogy áldott sugaraid beragyogják elmém rejtett zugait, és adj nekem
erőt azokért, akiknek szükségük van rám.
Teréz Anya
– egy nagyszerű példája az élő hitnek
és istenkapcsolatnak –
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Értem

Iszonyú kínban
Emberi testben
Szenved az IstenFia, kereszten
Éld át e csodát
Ha nem is érted
Hiszen értünk van:
Értem, és érted!

Ha Vele vinnéd….

Ím, az Ember! Áll a téren
Bámészkodó tömeg előtt
Bősz pribékek ütlegében
S hallja, már önkívületben
Mint kiáltja sok hitetlen:
Feszítsd meg Őt! Feszítsd meg Őt!
Áll vérezve, s nem kéri már:
„Múljék el tőlem e pohár”
Sorsát tudja: kereszthalál
És én lelkem, nézed tétlen?
Hiszen nem vagy te sem vétlen
Ha átérzed kínkeservét
Elhozza neked a békét
Fogd hát te is a kereszted
Keresztutad vele szenvedd
Tövisből font koronája
Hegyét a szívedbe vájja
Vállára vett szörnyű terhét
Hogyha önként Vele vinnéd
Ha háromszor leroskadnál,
S érte újból is felállnál,
Nevét áldva, kicsit sírva
Vele lész majd mindörökké:
Feltámadsz, mint meg van írva…
Kiadja a Keresztény Orvosok
Magyarországi Társasága
Székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 23.
ISSN 12-16-9609
E számunk szerkesztésében részt vettek:
dr. Drenyovszky Irén, dr. Hargita Gyöngyi,
dr. Molnár Márta
Tiszetelbeli főszerkesztő:
dr. Margittay Erzsébet
Főszerkesztő:
dr. Sasváry Erzsébet

REGIONÁLIS CSOPORTOK
AJKA. Minden hónap utolsó keddjén.
Időpont: 18.30 óra.
Helyszín: Református Egyház Gyülekezeti terem. Ajka, Kossuth utca 2/a. Érdeklődni lehet
a +36-70/372-9296-os telefonszámon.
BUDAPEST, IMAÓRA. Minden páratlan
hónap második péntekén.
Időpont: 18.00 óra.
Helyszín: Evangélikus Lelkészi Hivatal,
Budapest, 11. kerület Bocskai u. 10.
(e-mail: fmbt@mail.h1telekom.hu)

PIÉTA

Tartalom:

Az Anya áll....
Szíve összetörten
Reményt vesztetten
Éppen hogy csak dobog
Fiát nézi
Már nem mozdul a teste
Oldalából vér és víz csorog
Anyaszívben
A világ összes tőre
Leborul most,
Kereszt előtt a kőre
A domb fái is csendben meghajolnak
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Utoljára hogy hadd ölelje még
Amint nézi
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Két karjában
Mindnyájunk kínja reszket
Mit jövendöltek, így volt írva rég
De fény éled a tömlöc sötétségben
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1. Szomjúhozom
2. Jubiláll a KOMT!
3. dr. Molnár Gyula verse
3–5. Tisztújítás,
dr. Molnár Márta elnök „látása”
a KOMT-ról
6. Túrmezei Erzsébet verse
6–8. Bemutatkoznak
az új tisztségviselők
9. Ökumenikus imahétről,
konferenciákról
11–12. Ha beteg a lélek
dr. Korondi Klára
13. Kegyelem
Dr. Hargita Gyöngyi
14–15. Transzhumanizmus
dr.Záborszky Magda
fordítása
16–17. Halottainkra
emlékezünk
18 A mi bálványimádásunk
19. dr. Sasváry Erzsébet versei
Hirdetések

dr. Sasváry Erzsébet versei

SZERENCS.
Csoportvezető: Dr. Korondi Klára
+36-20/595-4687
Helyszín: Szerencs
Program:
www. komt.hu oldalon megtekinthető.
GYULA. Minden páros hét hétfőjén.
Időpont: 16.00 óra.
Helyszín: Pándy Kálmán kórház kápolnája,
Regionális képviselő:
Dr. Siposné Dr. Rusz Erzsébet
Csoportvezető: Tóth Márta
református kórházlelkész
Tel.: +36-20/243-5494, agapao@freemail.hu
MISKOLC. KOMT. regionális képviselő:
Dr. Rivasz-Tóth Krisztina kriszti@dedesi.hu
PÉCS. Információ: komt@komt.hu

CÍMEK, ELÉRHETŐSÉGEK:

Levelezési cím: 1117 Budapest,
Magyar Tudósok krt. 3.
Mobil: +36-70/618-9655, 9–17 óráig.
Honlap: www.komt.hu, e-mail: komt@komt.hu.
Facebook: Keresztény Orvosok
Magyarországi Társasága
Adószám: 19661270-1-43
Bankszámlaszám: 11711034-20081878

20. Áldott ünnepet!

Hirdetések:
Május 4. Sóoldat konferencia
Előző lapszámunkban hirdetett

2019. május 18-i közgyűlés elmarad.
Őszi konferenciánk helyszínéről és idejéről
most folynak a megbeszélések.
Következő számunkban,
vagy honlapunkon közölni fogjuk.
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a KOMT-ot! Adószám: 19661270-1-43
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Kedves testvérek!
Látogassatok el folyamatosan megújuló honlapunkra!!!
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