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Kellemesen meleg, csendes nyári éj-
szaka volt. Történetesen éppen az „Or-
gonák éjszakája”. Autóval  poroszkáltam 
a váci hangversenyről  hazafelé,  fülem-
ben ott zengett még a zeneművek egy-
egy  dallama, és lelkem szinte szárnyalt  
a zenével. Hisz minden olyan csodá-
latos ilyenkor! Az út ezüst csíkját ölelő 
erdők, a végeláthatatlan, egy irányba 
bólintó napraforgó- hadsereg, vagy a 
learatott mezőkön már sötétben bóbis-
koló, sorba rakott szalmabálák,- mintha 
éneklő kottafejek lettek volna.. A csilla-
gok még nem bújtak elő, a Hold uralta 
a képet. Karancsság, Ságújfalu táján a 
telihold mindig feltűnően nagynak lát-
szik, és színe sárgásvörös. Már sokszor 
megcsodáltam, mert sehol másutt nem 
láttam ilyen közelinek, nagynak és szép-
nek, mint errefelé. Ma éjszaka különö-
sen lenyűgöző látványt nyújtott.  Az út 
kanyarodott, és hol jobbról, hol balról 
köszönt rám, kedves kis felhőcskékkel a 
gallérján.

Tovább haladva a távolban Sóshartyán 
dombon épült, kivilágított temploma tűnt 
fel, őrizte a tájat. Keresztje áldást szórt az 
alvó környékre. Gondolatom így az Úrhoz 
kanyarodott vissza. Újra élni kezdett lel-
kemben a műsor első száma: Beethoven: 
„Isten dicsősége” c. műve.. és egy másik 
szám: Haydn „Teremtés”.c. oratóriumának 
kórusa is: „Az égen, a Földön” . Mennyi 
szépséget hord a Földünk, mely mind Is-
tentől ered! Gyönyörű világot készített 
nekünk. Csodálatos tehetségeket táplált 
belénk, mellyel építünk, földet művelünk, 
vagy éppen zenét szerzünk. Minden Őt 
dícséri.  Ó,  de   felemelő lenne mindig ez-
zel a tudattal szemlélni a világot!

Mégis, milyen gyakran panaszko-
dunk! Nemcsak akkor, amikor tényleg 

valami nagy fájdalom ér, hanem sokszor 
szinte megszokásból. Pesszimista nép 
a magyar? A rosszat Isten csapásának 
tartja, de a sok jót nem veszi észre, nem 
köszöni meg, az úgy”magától értetődik”. 
Be kell látnunk: ami ebben a szép világ-
ban rossz, azt mi, emberek rontottuk el, 
vagy legalábbis a Sátánon kívül nekünk 
is részünk volt, vagy van benne.

Ám azért maradt még rengeteg szépség 
és érték, ezeket fel kell ismernünk és meg-
őrizni. A nyári kikapcsolódás különösen 
jó alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk a 
természet, vagy az emberi munka nagy-
szerű alkotásaira.  A horizontális szemlé-
lődésből továbblépve, nézzünk felfelé, lás-
suk meg, hogy mindenben ott van Isten 
keze nyoma, ott világít dicsősége, arcának 
fényessége.  Nemcsak testünknek, hanem 
lelkünknek is szüksége van a fényre. 

Tárjuk hát ki karunkat, lelkünket Felé, 
hadd ragyogja be nyarunkat és lelkünket, 
egész életünket a Fény, Isten dicsősége!

dr. Sasváry Erzsébet

Isten 
dicsősége

Kit áldva áldnak a végtelen mennyek 
Kit hírrel hirdet Nap és Éj
Nagy Úr, Tenéked csak hódolva zenghet
A kéklő bérc, a tengermély

Ó. lásd, te porszem, az Úr csodaművét
Ó. nézd, mi szép a Föld, s az Ég
Az Úrról szólni  ajkad sose szűnjék
Ő az Út, a Kezdet, Vég

(Beethoven: Isten dicsősége)
(Szöveg: Vargha Károly (részlet))
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JUBILEUM

1Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs 
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. 2És 
ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcses-
ségnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket 
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 3És ha szét-
osztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pe-
dig nincs bennem: semmi hasznom abból. 4A szeretet türelmes, jóságos; 
a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
5Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed ha-
ragra, nem rója fel a rosszat. 6Nem örül a hamisságnak, de együtt örül 
az igazsággal. 7Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent 
eltűr. 8A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröl-
tetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog 
töröltetni. 9Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. 
10Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. 11Amikor gyer-
mek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, 
úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagy-
tam a gyermeki dolgokat. 12Mert most tükör által homályosan látunk, 
akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig 
úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten.13Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legna-
gyobb a szeretet.

Homályok között botladozva,
csodálva nézzek fel azokra,
kik ismerik a titkokat?
Azok is semmik.
Kétségek között botladozva
csodálva nézzek fel azokra,
akik egész hitűek? 
Azok is semmik.
Szolgálatokban botladozva
Csodálva nézzek fel azokra, 
kik testüket tűzre vetik?
Azok is semmik.

Egy valóság van a világon,
amely örökké valóság lesz,
hogyha ezt közeledni látom,
érzem, hogy vonz,

mint roppant mágnes.
Vannak néhányan – hála érte –

kiknek belépett életébe, 
van néhány ilyen mágnes ember, 
jó velük olykor együtt lennem.

Te hosszútűrően türelmes,
szelíd és alázattal teljes, 
haragra sose gerjedő,
a rosszat soha fel nem róvó,
de minden jót féltéssel óvó,
hamisságok közt is igaz,

– és mindig az – 
mindent hívő, mindent remélő,
élő,
felülről való szeretet,
áradj belém!

Székesfehérvár, 
1967. november 7
dr. Molnár Gyula

Tisztelt 
Kollégák!

IDŐPONT:
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HOL JÁRTUNK?

Július elején édesanyámmal részt 
vettünk az EKME (Evangélikus Kül-
missziói Egyesület) konferenciáján 
Piliscsabán, melynek témája ez volt: 
„Egymás terhét hordozzátok” Gal. 
6:2. – Bilum a kereszten.   

Idén Pápua Új-Guinea állt a kö-
zéppontban, Penga Nimbo helyi, 
jelenleg Németországban szolgáló 
lelkész is gazdagított jelenlétével, 
országáról, helyzetükről szóló be-
számolóval.  A bilum egy pápua új 
guineai fonott szatyor, amit teher-
hordásra használnak. Ebben viszik 
az asszonyok a terményeket, árukat, 
de a kisbabájukat is ebben hordják. 
Terheinket, ami elválaszt Istentől, 
kis papírokra írtuk, majd beletettük 
a bilumba, melyet ráakasztottunk a 
keresztre. Jézus Krisztus elhordozta 
minden bűnünket, terhünket, se-
bünket, hozzuk ezeket Hozzá! Amíg 
magunk próbáljuk hordozni, bele-
roskadunk, megfáradunk, kiégünk. 
Ő kész megbocsátani, megszabadí-
tani, meggyógyítani. Akkor tudjuk 
mások terheit hordozni, ha a sajá-
tunkat letettük. Az is fontos, hogy 
mások terheit ne egyedül viseljük, 
hanem Jézushoz vigyük azokat is, 
hiszen Ő ad valódi gyógyulást, sza-
badulást. Akik segítő szolgálatban, 
az egészségügyben dolgozunk, haj-
lamosak vagyunk magukra venni 
mások baját, gondját. Persze a gya-
korlati segítséget tegyük meg erőnk, 
feladatunk, képzettségünk szerint, 
mint Krisztus, keze, lába, füle, szája. 
De mi nem vagyunk istenek, Isten 
az, aki gyógyít, helyreállít. Ezért vi-
gyük hozzá imádságban a hozzánk 
forduló, gondjainkra bízott betegek 
terhét! 

Dr Bácskai Károly Újszövetség 
tanszékvezető professzor igema-
gyarázatából megtudhattuk, hogy a 
Gal.6:2 így is fordítható: „Osztozza-

tok egymás terheiben!”, „Viseljétek el 
egymás gyöngéit, így teljesítitek be 
Krisztus törvényét” – egymást hor-
dozzátok el.  Egymással szemben, de 
önmagunkkal szemben is felelősek 
vagyunk. Fel kell ismerni, hol van 
ránk szükség, és küldetésünk betöl-
tése érdekében viselkedjünk felelő-
sen, tanuljunk meg nemet mondani, 
pihenni. Az a keresztény, aki test 
szerint próbálja küldetését betelje-
síteni, elfárad, örökmozgó, nehezen 
találja a helyét. Ezzel szemben a tar-
talmas lelki (szellemi) keresztényt a 
hűség jellemzi, igyekszik a küldeté-
sét betölteni. Az igazi hűség a kevé-
sen mutatkozik meg. 

Legyen áldás Krisztust követő 
életünkön, munkánkon és pihené-
sünkön is! Vigyük Hozzá hittel a 
terheket, s Vele járva töltsük be kül-
detésünket!

Dr. Molnár Márta

Gondolatok a külmissziói 
konferencia kapcsán

„Ó, Uram, Istenem! Imé Te alkottad a 
mennyet és a földet nagy hatalmaddal és ki-
nyújtott karoddal, és nincs előtted semmi lehe-
tetlen!” Jeremiás 32: 17.

Bódás János:

Lehetetlen
Te azt mondod, hogy lehetetlen 
És leereszted a kezed, 
Csüggedt-fásultan belenyugszol: 
Ha nem lehet, hát nem lehet! 

Te azt mondod, hogy lehetetlen 
S befagy az ajkad, a szíved, 
Már alig mersz, s kihal belőled 
Minden nagy, hősi lendület.
S miattad dúlhat itt a gazság. 
Fertőzhet a bűn, a kapzsiság. 
Hagyod, hadd rohanjon vesztébe 
Dühödt őrültként a világ. 

Hát mit tehetnék? Nincs hatalmam; 
Se szó, se vér, se könny, se jaj, 
Se ész, se fegyver nem segít már, 
Se ezer nábob, se arany... 

Legyen, mi lesz... Ha ég az erdő, 
Ki oltja el, s mit ér a gát, 
Ha a tenger kilép medréből, 
S dühödt őrültként dobálja magát? 

Lehetetlen, - hát lehetetlen! 
Méreggel, átokkal teli a világ, 
- szenny, láz, kelevény már! 
Lehetetlen megmenteni. 

Így szólsz, mert hitvány, nyavalyás vagy, 
S tapló van melleden belül. 
És nem tudod, hogy a hívőnek 
A lehetetlen sikerül! 

Szavára forrás kél a pusztán, 
A néma szól, a béna megy, 
Manna hull, a hegyre hág a tenger, 
Vagy tengerbe lép a hegy! 

Szeretet lesz a gyűlöletből, 
A büszke megalázkodik, 
A kapzsi ingét odaadja, 
S a káromló imádkozik! 

Vízen járhatsz, tűzön mehetsz át, 
Ha hiszel! - s mindez nem mese, 
Példák beszélnek, nézd, körülvesz 
A „bizonyságok fellege”! 

Higgy, és minden lehet! Ne ejtsd 
Le csüggedt-fáradtan fejed. 
Lehet béke, lehet bocsánat, 
Új élet, jóság, szeretet... 

Erő, fegyver, ész, pénz, ravaszság, 
Könyörgés - semmi nem segít: 
De megmentheti a világot 
A legnagyobb erő: A HIT! 
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Immár 16. alkalommal rendeztük 
meg regionális alkalmunkat Szeren-
csen a közösségi házunkban. Most is 
szép számmal gyűltünk össze a kör-
nyékünk különböző területeiről. Or-
vosok, nővérek, szociális otthonban 
dolgozók, mindenki, akit érdekel és 
igyekszik keresztény szellemben élni 
és munkálkodni. Régi ismerősök-
ként köszöntöttük egymást, jó volt 
találkozni és az Úr dolgairól beszél-
ni. A központi IGE János 4:14:”De 
aki abból a vízből iszik, amelyet én 
adok neki ...az a víz örök életre buz-
gó forrássá lesz benne.” Öröm volt 
szívünkben, amikor a KOMT új el-
nök asszonya megtisztelte alkalmun-
kat férjével együtt. Először Koncz 
Ferenc országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a megjelenteket, majd gyü-
lekezetünk lelkipásztora Balázs Pál, 
bátorító, lelkes szavait hallhattuk. 
Az áhítatot Tóth Tamás református 
lelkipásztor tolmácsolta, reggelig is 
elhallgattuk volna, sokunk szívéhez 
eljutott az üzenet. 

Az áhítat után következtek az 
előadások, bizonyságtételek. Cso-
dálatos, építő volt mindegyik. Dr 

Drenyovszky Irén, akit a KOMT 
első elnökasszonyaként köszöntöt-
tünk, majd Dr. Nagy Xénia” friss” 
gyermekpszichiáter szakorvos arról 
beszélt, hogy Jézus Krisztus az élő 
víz forrása. Ha megszűnik a tiszta 
életet adó víz, akkor maga az élet is 
megszűnik. Keresnünk kell a napi 
szinten való közösséget Jézussal. 

A legfontosabb életünkben, hogy 
Isten számára mindig legyen ele-
gendő idő, és a lehető legszorosabb 
kapcsolatban legyünk Urunkkal. 
Dr Zsigmond Albert fogorvos test-
vérünk Isten mércéjének a töké-
letességéről beszélt. Majd Sasváry 
Erzsébet testvérünk saját verseivel 
dicsőítette Megváltónkat. Közben 
énekek hangzottak el, melyet Tóthné 
Jeney Gabriella tanárnő nagy átélés-
sel és hozzáértéssel vezetett. Újra és 
újra megfogalmazódott bennünk jó 
együtt lenni, az Urat dicsérni, feltöl-
tekezni a tanításával és egymás hite 
által épülni. Az alkalmunkat közös 
ebéddel zártuk, természetesen nem 
hiányoztak a kedves asszonytestvé-
rek által készített finomabbnál fi-
nomabb sütemények sem. Ezúton 
szeretném megköszönni mindazok 
munkáját, akik részt vállaltak a ren-
dezvény lebonyolításában. Külön 
szeretném megköszönni a férjem 
csendben végzett, szeretetteljes hát-
tér munkáját. Jó együtt szolgálni az 
Urat!

Dr. Korondi Klára
Szerencs, 2019.május 18.

Regionális találkozó Szerencsen
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Kedves Testvérek, tisztelt hallga-
tóság!

Először is meg szeretném kö-
szönni, hogy részt vehetek és szol-
gálhatok ezen a KOMT konferen-
cián. 

Nagy Emese Xéniának hívnak és 
Isten kegyelméből öt és fél éve csat-
lakozhattam a KOMT szolgálatá-
hoz. Debrecenben a Kenézy Gyula 
Kórház Gyermek és Ifjúság Pszi-
hiátriai Osztályán  dolgozom 2013 
óta, Isten segedelmével idén tavasz-
szal szakvizsgáztam.

Nagyon hálás vagyok Istennek, 
hogy itt lehetek és szolgálhatok 
köztetek a mai napon is. 

Szolgálatom, bizonyságtételem 
címe: Jézus Krisztus az élő víz for-
rása.

Úgy gondolom, hogy ez nagyon 
hálás téma, hiszen Jézus Krisztus 
mindannyiunk számára, akik meg-
tértünk és újjá születtünk, az élő víz 
forrása,és az örök élet forrása. 

Az élő víz sok mindennek lehet 
a jelképe. Tekinthetjük a tiszta friss 
vizet az élet forrásának, hiszen az 
olyan területeken, ahol szárazság 
van – pl: sivatagok – nem terem-
nek meg a növények, víz hiányában 
nem lehet állatokat sem tenyészte-
ni, sőt ha valaki napokon keresztül 
vándorol a sivatagban anélkül, hogy 
oázisra találna, könnyen szomjan 
halhat, ha nincsenek ivóvíz tartalé-
kai. Tehát víz nélkül nincs élet. Ha 
megszűnik a tiszta, életet adó víz, 
akkor maga az élet is megszűnik. 

Számomra, mint újjá született 
keresztény számára, Jézus Krisz-
tus az élő víz forrása, magának  a 
szellemi értelemben vett Életnek a 
forrása.  Hiszen a golgotai Keresz-
ten elvégzett Megváltó munkájával 

örök életet adott számomra is, mint 
minden ember számára, aki hisz 
őbenne. 

Ahogyan meg van Írva a János 
3:36:-ban: Aki hisz a Fiúban,annak 
örök élete van.

Aki pedig nem hisz a Fiúban, 
nem látja meg az életet, hanem Is-
ten haragja marad rajta. 

Illetve a János: 3: 16-ban Így szól 
Isten Igéje: Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. 

Jézus Krisztus a mi Megváltónk, 
aki azért jött  el erre a világra, hogy 
visszaszerezze, amit mi elvesztet-
tünk az Édenkertben a bűnesetnél. 
Vagyis az örök életet és az Istennel 
való élő kapcsolatot. 

Hiszen az eredendő bűn elvá-
laszt Istentől és a Szellemi Halál 
állapotában tart mindaddig,  amíg 
elfogadjuk Jézus Krisztus helyettes 
Áldozatát a bűneinkért .Befogadjuk 
őt a szívünkbe mint Életünk Meg-
váltóját és Urát, ezzel átengedve 
számára a teljes irányítást életünk 
felett.

Ahogyan a Galata 2: 20-ban meg 
van írva: Krisztussal együtt megfe-
szíttettem. Élek többé nem én,ha-
nem él bennem a Krisztus. Amely 
életet pedig most testben élek, az 
Isten Fiában való hitben élem. Aki 
szeretett engem és Önmagát adta 
értem. 

Tehát a Szent Lélek  által élő 
kapcsolatban vagyunk Jézus Krisz-
tussal, aki nem hagy el bennünket, 
hanem ígérete szerint velünk van 
minden napon a világ végezetéig az 
Ő drága Szelleme által. 

Az Isten Fiával való napi közös-
ség az, ami Élő vízként felüdít min-
ket, átmossa a szívünket, lelkünket. 

Ahogyan egy szomjas és meg-
fáradt ember ha kutat lát, odasza-
lad és teleissza magát friss vízzel, 
eképpen mi keresztény emberek is 
napi szinten kell, hogy keressük az 
Úrral való közösséget a mi belső 
szobánkban imádságban, Igeolva-
sásban, dícséretekben, s mindez új 
erőt, lendületet és felfrissülést ad 
számunkra. 

Isten igéje így ír erről: Ézsaiás 
40:29-31: Erőt ad a megfáradott-
nak, az erőtlen erejét megsokasítja.

Elfáradnak az ifjak és meglan-
kadnak, megtántorodnak a legkü-
lönbek is. De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul.  Szárnyra kelnek, 
mint a saskeselyűk, futnak és nem 
lankadnak meg. 

Járnak és nem fáradnak el. 
Számomra rendkívül fontos az 

Isten számára elkülönített idő. Hi-
szen az Úrtól kapok erőt és útmuta-
tást az élet harcaihoz és a minden-
napok kihívásaihoz. 

Minden nap Isten elé járulok elő-
ször hálaadással, dícsérettel.  Ezt kö-
vetően ha valamilyen bűnt ismerek 
fel az életemben, Isten elé viszem és 
bocsánatot kérek tőle az elkövetett 
vétekért, és megtérek belőle. Aho-
gyan az 1. János 1:9-ben meg van 
írva: Ha megvalljuk bűneinket, hű 
és igaz Ő. Megbocsátja bűneinket és 
megtisztít minket minden gonosz-
ságtól. 

Majd imában 
Isten elé viszem kéréseimet, kér-

déseimet, gondolataimat. Életem 
minden fontos területén az Úrtól  
szoktam válaszokat és útmutatást 
kérni. Ahogyan a Filippiekhez írott 

dr. Nagy Xénia betegség miatt félbeszakadt szerencsi előadását ezennel közöljük

„Jézus az élő víz forrása”
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levél 4 fejezetének 6–8 versei mond-
ják: Semmi felől ne aggódjatok, ha-
nem imádságotokban és könyörgé-
setekben minden alkalommal hálát 
adván tárjátok fel kívánságaitokat 
Isten előtt, és az Isten békessége, 
mely minden értelmet felül múl, 
meg fogja őrizni szíveiteket és gon-
dolataitokat a Krisztus Jézusban. 

Nagyon hálás vagyok Istennek 
azért, mert vele mindenről őszintén 
beszélhetek, Hiszen ő ismeri a szí-
vemet, gondolataimat, érzéseimet 
és megérti azokat.  Együtt érez ve-
lem a legnagyobb próbák és kísér-
tések idején is, hiszen ahogyan  a 
Zsidókhoz írt levélben Írja a Biblia  
4:15): Nem olyan főpapunk van, aki 
ne tudna megindulni gyarlóságain-
kon, hanem aki mindenben megkí-
sértetett hozzánk hasonlóan, kivéve 
a bűnt. 

Az Úr ismeri az aktuális élethely-
zetünket, sőt a jövőnket  is előre 
látja.  „Nem volt elrejtve előled az 
én csontom, mikor titokban for-
máltattam és idomítattam, mintegy 
a föld mélyében.  Látták szemeid az 
én alaktalan testemet, és könyvedbe 
ezek mind bele voltak írva. A napok 
is, melyeken formáltatni fogok, hol-
ott egy sem volt még meg közülük. 
(Zsolt 139: 14-16)Talán még nem is 
fohászkodtunk hozzá egy-egy fel-
merülő gond miatt, Ő máris tudja 
minden kérdésünkre a választ és 
minden problémánkra a megol-
dást. Zsoltárok 139:  Te ismered 
ülésemet és felkelésemet és messzi-
ről érted gondolatomat: Járásomra 
és fekvésemre ügyelsz, minden uta-
mat jól tudod. Mikor még nyelve-
men sincs a szó, te már azt egészen 
érted Uram. 

Ha nagy kihívásokkal, próbákkal 
nézek szembe és emberileg nem lá-
tom a megoldást, Isten színe elé já-
rulok és tőle kérek segítséget, mivel 
meg van írva Isten igéjében:

Zsoltárok 55.23:

Vesd az Úrra a te terhedet és Ő 
gondot visel rád!

Nem engedi sohasem, hogy inga-
dozzon az igaz.

Számtalan alkalommal megta-
pasztaltam az életben, hogy az Úr 
számára valóban nincs lehetetlen. 

Számára nincsen legyőzhetetlen 
akadály, és olyan helyzetekből is ki 
tudja győztesen hozni az övéit, ami-
re emberi megoldást szinte remény-
telen lenne találni.  Hiszen ha Isten 
velünk  kicsoda ellenünk?

Ahogyan Dávid írja  Zsoltárok 
könyve: 28.fejezetének: 6-7 versei-
ben:

Áldott az Úr, mert meghallgatta 
esedező hangomat.

Erőm és pajzsom az Úr! Benne 
bízik a szívem!

Ő megsegített, ezért vidám a szí-
vem, és énekelve adok neki hálát!

Sokszor mi emberek nem tudjuk, 
hogy melyik utat válasszuk.

Melyik az az út, amelyik a helyes 
megoldások felé visz, és melyik a 
tévút. 

Megtanította számomra Isten,-
hogy az a legbiztosabb ha az ő általa 
mutatott utat választom, mert azon 
biztosan nem tévedek el. A Szentí-
rás erről a következőképpen ír: Van 
olyan út, mely helyesnek látszik az 
ember előtt, de végül halálra vezet. 
(Példabeszédek:14:2)

Viszont, ha Istenre bízzuk ma-
gunkat,  biztosak lehetünk abban,-
hogy az ő végtelen bölcsessége sze-
rint a számunkra legmegfelelőbb 
útvonalon fog minket vezetni. 

Igy szól az úr az Ézsaiás könyve 
48. részének 17.versében: Én az Úr 
vagyok a te Istened,

arra tanítalak ami javadra válik 
és azon  az úton vezetlek, amelyen 
járnod kell. 

Isten megmutatta : nem mind-
egy,hogy a számomra kijelölt út-
vonalon haladva milyen közelség-
ben járok Ővele. Hiszen ha szoros 
közösségben vagyok az Úrral, a 

mindennapi élet gondjai eltörpül-
nek és szinte szárnyalok szellem-
ben. Azonban ha távolabbra sod-
ródom Jézustól és lazul a vele való 
kapcsolatom, a legkisebb akadály 
is veszélyesebbnek tűnik, mint az 
Úrral való szoros közösség eseté-
ben az óriási akadályok, megpró-
báltatások. A legtalálóbb hasonlat 
erre talán az, amikor a kisgyermek 
szorosan az édesapjához simulva 
az ő kezét szorítva túrázik. Akkor 
az édesapa könnyen eléri, megitat-
gatja, ha megszomjazik a gyermek, 
illetve veszély esetén a karjába kap-
va megvédelmezi.  Azonban, ha a 
kisgyerek ugyan a közös ösvényen 
járva, de kissé elcsatangol a szüle-
itől, ha megszomjazik, nehezebben 
jut friss vízhez, illetve veszély ese-
tén nehezebben talál megfelelő me-
nedékre.

Ezért rendkívül fontos számom-
ra, hogy Jézussal, az élő víz for-
rásával a lehető legszorosabb kö-
zösségben éljem meg az életemet, 
ahogyan a jól ismert keresztény dal 
is elmondja:

Hű Jézusom kezébe teszem ke-
zem. Ő életem vezére, vezet hazám 
felé.

A keskeny úton járok, de ő közel 
van ám. Magasból vet világot az Ő 
keresztje rám. 

Ha nem tudom azonnal, hogy 
Jézus mit kíván. Várok, szemébe 
nézek. 

Szívem nyugodt, vidám. Míly 
boldog, édes érzet, Úr Ő éltem fö-
lött. 

Szívem nem ismer kényszert, ön-
ként szolgálom Őt. 

Ha szenvedés, baj érne és utam is 
sötét. 

Az Úr keresztje fénye, annál di-
csőbben ég.

Tudom, hogy még dicsőbb fény 
ragyog majd énreám, 

Ha majd a Mennybe érve belé-
pek ajtaján. 
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Dr. Molnár Gyula:

Virágóra
Fogaskerék illik a mutatókhoz,
míg kegyetlenül körbejár, 
acélfogakkal hirdeti,
hogy az idő lejár, lejár.
Hirdeti, hogy nincsen megállás, 
az élet acélrendje vár,
hirdeti, hogy nincsen megállás,
míg el nem hangzik: vége már.

Megyek a fehérvári utcán, 
a virágóra rámnevet,
alatta lent, a földbe’ bent
járnak a fogaskerekek,
de itt fent nyílnak a virágok,
megsimogat az őszi nap,
zöld levelek és piros szirmok
nyíló életről vallanak.
Milyen más a kegyetlen mutató is, 
hogyha virágba öltözött.
Száll az illat, lejár az óra,
de az élet mégis örök.

Székesfehérvár, 1967 október

Dr. Sasváry Erzsébet:

Napnyugta
Csendben sompolyog kertem fái közt
A macskaléptű alkony
Megnyúlnak, majd összemosódnak

az árnyak
Szívemben érzem, bár hallani

nem hallom
Amint a virágkelyhek lassan

összezárnak.
Borús gondolataim, mint
fészkükre röppenő feketerigó-

szárnyak–
Most elülnek. Letörlöm párás

homlokom.
Elmúlt megint egy fárasztó napom.
S míg jelenléted lelkemmel

kitapintom,
Adj egy sugarat még a bukó

napkorongból
S e lélekig ívelő aranyszálon
Hadd küldjem el Neked sok kis

hálafohászom!

2019. május 9-én Dr. Drenyovsz-
ky Irénnel együtt részt vettünk a Ke-
resztény Civil Szervezetek Országos 
Fóruma 18. ülésén, melyet a Keresz-
ténydemokrata Néppárt szervezett. A 
Parlament Felsőházi terme csaknem 
teljesen megtelt. 

Az előadók a következők voltak: 
Harrach Péter KDNP frakcióvezető
Trócsányi László igazságügyi mi-

niszter
Márfi Gyula veszprémi érsek
Hölvényi György európai parlamen-

ti képviselő
Juhász Hajnalka miniszteri biztos
Fűrész Tünde elnök, Kopp Mária 

Intézet a Népesedésért és Családokért 
(KINCS)

Néhány gondolatot kiemelek az el-
hangzottakból. 

A jelen európai helyzetet, és annak 
hátterét ismertették, ez segít megérte-
ni, egyes népek szemlélete hogyan fej-
lődött, alakult. Ez egyébként személyes 
életünkben, mások megértésében is 
fontos, hogy ne csak a felszínt, a jelent 
lássuk.

Nem elég siránkozni a liberális 
szemléleten, azon, hogy az európai 
Alkotmányból kihagyták a keresztény 
gyökereket, hogy megosztónak tarják 
és egyes helyeken tiltják a keresztény 
jelképeket. 

Központi kérdés volt: mit tehetünk, 
mi a feladatunk. Az előadók a politi-
kusok, kormányzati tisztségviselők né-
zőpontjából közelítették meg a kérdést, 
de sok, a civil szervezetek és egyes hívő 
emberek számára is jó tanácsot, útmu-
tatást fogalmaztak meg. 

1. Ismertessük meg az emberekkel, 
mit jelent az istenképűségünk, hogy 
Isten a saját képmására teremtett, érté-
kesek vagyunk, felelősségünk van em-
bertársaink, a teremtett világ felé. 

2. Társas lények vagyunk, cél a kö-
zösség erősítése (család, egyház-gyüle-
kezet, nemzet)

3. A nemzeteknek (egyes emberek-
nek, közösségeknek is) küldetésük 

van, az teszi értékessé, amit a többi 
nemzeteknek (többi embernek) ad. 
Minden nép különbözik a másiktól, 
egyedi a történelmük, kultúrájuk. A 
népeket meg kell tanítani együtt élni, 
bizonyos kérdésekben együttműködni, 
az önazonosság megtartása mellett. 

4. Ami értékes, lélek (Lélek/Szel-
lem) nélkül az értékét veszti. Mit 
használ az embernek, ha az egész vilá-
got megnyeri is, de lelkében kárt vall? 

5. A keresztényüldözés világszerte 
növekszik, a békésen imádkozó ember 
a terroristák célpontjává vált. Ezért fe-
lelősségünk, hogy támogassuk az üldö-
zött keresztény közösségeket. (Hunga-
ry Helps) Erről több előadó is beszélt. 
Az egyes országokba a különböző helyi 
egyházakon, közösségeken keresztül 
juttatjuk el a segélyeket, ők végzik el a 
munkát a helyi társadalomban. Az Ige 
azt mondja: Tegyünk jót mindenkivel, 
főképp testvéreinkkel. Koncentrikus 
felelősségi köreink vannak, a szükséget 
szenvedőkre koncentráljunk.

6. Nagy probléma a gender elmé-
let, sokan tagadják a bibliai család-
modellt, elavultnak tartják. Pedig a 
család nemcsak a jelenben fontos a 
jövőt is megalapozza. Jó volt hallani, 
hogy Brüsszelben család meghallgatás 
szemináriumot tartanak különböző 
nemzetek nagycsaládos fiataljai számá-
ra, ami magvetés a jövőbe. Képviseljük 
mi is határozottan álláspontunkat és 
tegyünk bizonyságot a család, a gyer-
mekvállalás áldásairól!

7. Formális az európai keresztény-
ség, kiürülnek a templomok, míg az 
iszlám vallás terjed. Mit tehetünk? 
Imádkozzunk és hirdessük az evan-
géliumot. Ahogy II. János Pál pápa 
mondta: Ki kell fejeznünk hitünket 
Krisztusban, az emberek egyedüli 
Megváltójában. Csak ez formálhatja át 
Európát. Csak a Megváltó Jézus képes 
életeket, közösségeket, népeket meg-
változtatni, megszabadítani. Övé min-
den dicsőség, hatalom és erő!

Dr. Molnár Márta

Keresztény 
Civil Szervezetek fóruma
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„A Sóoldat képzés” keresztény 
egészségügyieket készít föl, hogy 
Krisztus tanújaként tudják munká-
jukat végezni, és ezen keresztül se-
gítsék pácienseiket, kollégáikat hogy 
megismerhessék Jézus Krisztust. A 

címe az egészségügyben életet adó 
infúzióra, a 0,9%-os fiziológiás sóol-
datra utal. Szellemi értelemben mi 
vagyunk a föld sója, és jelenlétünk-
kel tudunk segíteni másoknak, hogy 
újjá születhessenek, örök életre való 

fiziológiás infúziót használva. A 
„Sóoldat képzés” az IHS Global „The 
Saline Process” képzésének magyar 
változata, a program 110 országban 
zajlik.

dr. Győri Gábor 
IHS Global ügyvezető Igazgató

2019. május 4-én az IHS Alapít-
vány és a KOMT közösen tartott Sóol-
dat-konferenciát Pestszentlőrincen az 
Agapé Gyülekezet egyik termében.

Második alkalommal vettem részt 
Sóoldat-képzésen, és ismét hatalmas bá-
torítást jelentett. Nem egy újabb terhet, 
feladatot pakolt rám, hogy mit kellene 
még tennem, hanem ráébresztett, hogyan 
legyek életemmel, szavaimmal, megfelelő 
időben és helyen kitett hitzászlóimmal 
Krisztus tanúja a munkahelyemen, kör-
nyezetemben, a gyülekezetben. 

Türelemre is tanított, hiszen én is 
tanulási folyamatban vagyok, Krisztus 
tanítványaként, még nem vagyok kész. 
Ugyanúgy, ahogy azok az emberek sem, 
akikkel munkám során találkozom. 
Mindenkit hív Krisztus, vannak aka-
dályok előtte, és az Istenhez közeledés 
különböző fázisában tart. Hálás lehetek, 

ha tanúságtételem során néhány lépéssel 
közelebb kerül az Atyához, kicsit oldó-
dik benne a görcs, vagy több ismeretre, 
felismerésre jut. A talajművelés és a ve-
tés szükséges az aratáshoz! Sokszor csak 
az aratásra koncentrálunk, hogy hányan 
tértek meg szolgálatunk hatására. Pedig 
a megművelt földbe vetett mag terem 
csak idővel gyümölcsöt, Isten kegyelmé-
ből, aki a növekedést adja.

A konferencia interaktív, nagyon vál-
tozatos volt, valódi esettanulmányokkal, 
szerepjátékokkal, tudományos előadással.

Mindenkinek ajánlom, aki még nem 
vett részt rajta, és azoknak is, akik régebben 
hallották már. Jó felfrissíteni a hallottakat. 

A KOMT és az IHS Alapítvány 
együttműködésével tervezzük további 
Sóoldat-konferenciák tartását, melyek a 
helyi közösségeket is építik.

Dr. Molnár Márta

A Sóoldat képzésről:

Sóoldat-konferencia
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A konferencia nagyon sok értékes, érdekes és tartalmas 
újdonságot mutatott meg számomra. Ezek közül az egyik, 
amiről már hallottam ugyan máshol, de még kevéssé alkal-
maztam a „hit zászló”. Próbálok ennek használatára jobban 
koncentrálni.

A másik az értelmi, érzelmi, és akarati akadály. Tudatosan 
próbálom azóta a beszélgetés közben kideriteni, hogy a be-
szélgetőpartner, éppen hol tart az Isten felé vezető úton.

A harmadik hogy éppen életszakasz váltás előtt állok, 
nyugdíjba megyek. A mindennapi kapcsolataim bizonyos 
emberekkel - akik még nem ismerték hitemet csak sze-
mélyemet -megszakadnak és nem találkozom velük a heti 
3x-os  gyakorisággal. Ezért úgy gondoltam, hogy ajåndékot 
készítek számukra. Saját készítésű sütemény+ igekártya+ 

egypár búcsúszó, névvel, elérhetőséggel. Bízva, hogy a sze-
retetnek átütő ereje van. Bízva, hogy ha volna náluk érzelmi 
akadály akkor az most leomlik a Jézus nevében! Bízva, hogy 
ha szeretnének Istenről, hitről beszélni akkor megkeresnek! 
Éppen ma kezdtem az ajándékok kiosztását, az eddigi sze-
mélyek nagyon meghatódtak, nagyon meglepődtek, ettől 
öröm tőltötte meg szívemet.  Istennek legyen håla, és legyen 
övé minden dicsőség.

 
Űdvözlettel áldást szólok a IHS Alapítvány tevékenységé-

re, hogy hatékony segítség legyen egyre szélesebb körben a 
keresztények számára, hitük megélésére és a krisztusi élet he-
lyes, példamutató tanítványozására, a   Jézus nevében.

Magdi

Az alábbi levelet kaptuk egy konferenciai résztvevőtől: (a levél írója hozzájárult a közléshez)

Tisztelt IHS Alapítvány!

Ünnepi istentiszteleteken voltunk…
Fasori Evangélikus templom

Államalapításunk ünnepének előes-
téjén, augusztus 19-én a fasori Evan-
gélikus templomban volt az ünnepi 
istentisztelet. Az ünnepélyességet már 
a színhely is biztosította: ez a templom 
Budapest második legnagyobb evan-
gélikus temploma, oltárképét Benczur 
Gyula festette, üvegablakait, rózsaab-
lakát Róth Miksa, orgonáját az Angster 
cég készítette. (sajnos, felújítás miatt az 
orgonát nem hallhattuk) A gyönyörű 
templom zsúfolásig megtelt az ünnep-
lőkkel. A szertartás ökumenikus for-
mában zajlott.

Jelen voltak evangélikus, református, 
katolikus, görögkeleti, anglikán, zsidó, 
pünkösdi, baptista, metodista lelki-
pásztorok. A KOMT részéről hárman 
voltunk, mintegy a három nagyobb fe-
lekezetet képviselve (Dr. Drenyovszky 
Irén, Dr. Horváth Anna, Dr. Sasváry 
Erzsébet)

Az ünnepség a „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva” c. énekkel kezdődött.

A megjelenteket dr. Fischl Vilmos, a 
MEÖT főtitkára fogadta, majd dr. Ma-
gyarkuti Gyuláné Tóth Katalin lelkész, 
mint házigazda üdvözölte.

Kondor Péter evangélikus püspök 
elmondta, hogy elsősorban Istennek 

kell hálát adnunk a keresztény Magyar-
ország megalapításáért. István király a 
Mennyei Király, Jézus Krisztus nevében 
cselekedett, és Őt várva vezette orszá-
gunkat Krisztus útjára. Krisztus ma is 
velünk van és átölel minket. Nála van az 
erő, a segítség, áldás, hódoljunk Neki.  
„Erős vár a mi Istenünk”—énekeltük.

Bogárdi Szabó István reformá-
tus püspök igehirdetésében párhuza-
mot vont Dávid király végrendelete /1 
Krón.28/ és István király végrendelete 
között. Dávid király fiának meghagyta 

az Isten megismerésére való törekvés 
kívánalmát, valamint, hogy legyen haj-
léka a szövetség ládájának. Emlékezte-
tett a püspök a 145,2 zsoltárra is, mely 
szerint „megtartja az Úr azokat, akik 
szeretik Őt, de a bűnösöket mind el-
pusztítja – „Őrizd meg az Úr útját, és 
Ő megőriz téged”. István király fiához 
írt intelmeiben is első helyre tette a hit 
megőrzését, az egyház tiszteletét, az ima 
fontosságát. Mindez a korona megtartá-
sának is záloga.

Ez után a Kyrie következett, Dr. 
Khaled A. László metodista szuper-
intendens, a MEÖT FB. elnöke vezette, a 
Glóriát dr. Fischl Vilmos mondta, majd 
vezetésével a gyülekezet elmondta a 121. 
zsoltárt, melynek fő gondolata: „meg-
őriz az Úr jártodban- keltedben, most és 
mindörökké”.

Pataky Albert pünkösdi egyházel-
nök imát mondott, majd Magyarku-
ti Gyuláné lelkész Pál apostolnak az 
efezusiakhoz írt leveléből idézett, mely 
az Úr békességéről szól. Papp János 
baptista egyházelnök Máté ev. 5-ből 
idézett („szeresd felebarátodat”, „ellen-
ségeidet is”).

Dr. Szabó István református püspök 
igehirdetése /Zsolt.145,20/ után a gyü-
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lekezet elmondta az Apostoli hitvallás 
ökumenikus formáját.

Ez után a különböző felekezetek pap-
jai mondtak imádságokat, majd mind-
nyájan elimádkoztuk közös imánkat, a 
Mi Atyánk-at.

Kondor Péter evangélikus püspök 
megáldotta az új kenyeret, és áldást kért 
minden kenyérre. Kenyerünk a munka 
eredménye, adjunk hálát érte, és legyen 

több áldás a világunkban, hogy szeretet-
ben, békességben élhessünk.”  Az ünnepi 
istentisztelet közben a Vox Nova Baptista 
férfikar szép énekében, illetve a Légierő 
Zenekar fúvósainak játékában gyönyör-
ködhettünk. Nemzeti imánkkal, a Him-
nusszal zárult a felemelő ünnepség, majd 
kifelé menet örömmel ízleltük meg a ka-
pott  kis falatot az új kenyérből.

dr. Sasváry Erzsébet

A fasori Evangélikus templomban

Részletek
dr. Batthyány-
Strattmann László
imájából:
Imádlak, végtelen Fönség,
aki nekem az orvosi hivatást 
jelölted ki…
a testvéri szeretet
gyakorlására.

Mennyei Atyám,
áldj meg minden hozzám
forduló... beteget.
Végtelen jóságodban
add meg lelküknek
az örök életet
és az irántad való
igaz szeretetet,
valamint testi bajaik
gyógyulását,
amelyhez gyönge erőm
segítségét kérik.

A te mindenhatóságod
és szereteted pótolja mindazt,
amit én emberi gyöngeségem 
miatt
nem tudok megtenni.

Jöjj, Szentlélek,
világosíts meg mindabban,
ami hivatásom teljesítéséhez 
szükséges!
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Augusztus 20-án délelőtt a katolikus 
egyház a Mária Rádió épülete előtt tar-
tott gyülekezőt. Az ország minden részé-
ből, de a környező országok magyarlak-
ta településeiről is érkeztek a csoportok. 
A Gogol utcától a Váci úton, a Nyugati 
téren át a Bazilikáig haladt gyalogosan a 
nagy zarándokcsapat. Út közben Beran 
Ferenc Atya vezetésével Szent Istvánról 
szóló énekeket énekeltünk, vagy – mivel 
sok, számunkra ismeretlen régi ének is 
volt-, csak hallgattuk. Két ének között 
Szent István intelmeit olvasták fel, me-
lyeket Imre fiának írt. Minden sora a 
mai időkre is érvényes. Így, ünnepre 
hangolódva érkeztünk a Bazilikához, 
és a biztonsági kapun áthaladva elfog-
lalhattuk helyünket. Kedves műsort lát-
tunk-hallottunk, többek között Versegi 
Beáta Mária nővér ünnepi gondolatait, 
a „Csillagszemű” –Táncegyüttes gyer-
mekeinek szívmelengető táncát, Mo-
hos Gábor segédpüspököt, Bakos-Kiss 
Gábor színművészt, a Weiner Leó Kat. 
zeneiskola és Szakgimnázium kama-
raegyüttesét. Elfoglalták helyüket az 
egyházi  személyek, más egyházak,fele-
kezetek küldöttei. Eljött a köztársasági 
elnök, miniszterelnök, főpolgármester, 
valamint ott voltak a közélet más jeles 
szereplői. A tér és a környező utcák már 

zsúfolásig megteltek az ünneplőkkel, 
mire megkondultak a Bazilika csodála-
tosan szóló harangjai, az ünnepi nagy-
harang is.

A szentmisét Erdő Péter bíboros ce-
lebrálta. Elmondta, VI. Pál pápát idézve, 
hogy ami István Király idejében történt, 
a Szentlélek által, az isteni Gondviselés-
nek köszönhető, amely az egyéni életben 
is hat, és a népek sorsában is működik. 
Ez a gondviselés segítsen minket to-
vábbra is! 

Népviseletbe öltözött pár hozta az új 
kenyeret, melyet Erdő Péter megáldott.

Az ünnepi szónok Stanislaw Gadecki 
poznani érsek volt. Beszédében elmond-
ta, hogy Szent István pogány országot 
vett át, és megfogadta, hogy krisztusi 
hitre vezeti. Meg kellett szüntetnie a bál-
ványimádást, mely az embert eltávolítja 
az egy igaz Istentől, bűnökhöz és elide-
genedéshez vezet. A megszülető magyar 
államot evangéliumi értékekre építette, 
mely által megszilárdult az állam is, és 
a nemzet kultúrája is virágzásnak indul-
hatott. A mai időkben is vannak bálvá-
nyok: – idézte Benedek pápát--maga 
az ember, a természet, hatalom, eszme, 
karrier, pénz, élvezetek, asztrológia, ho-
roszkópok. Bár a nyugati demokrácia 
sok pozitív elemet tartalmaz, sok a hi-

ányossága. Az emberek igényt tartanak 
az abortuszra, eutanáziára, parttalan 
szexuális kapcsolatokra, mintha ők len-
nének a teremtők. A kizsákmányolás, a 
terrorizmus, a házasság elvetése, a drog 
– mind „hamis istenek”. Meg kell tőlük 
szabadulni. Elképzelhető, hogy ez a hí-
vőktől áldozatot követel. „Szükség lesz 
a modern keresztények vértanúságára”, 
hogy a modern bálványokat legyőzzük. 
Szükség van ehhez” szent politikusokra”, 
akik tiszteletben tartják az egyház külde-
tését az emberek lelki igényeinek  kielé-
gítésében, politikájukban pedig evangé-
liumi értékek alapján a közjót szolgálják.

„Kérjük Istent, hogy egy olyan vi-
lágban, amely megpróbálja elmosni a 
különbséget lélek és test, szellemi és 
anyagi, emberi és állati, férfi és nő, isteni 
és evilági között, ahol a fogyasztás vi-
lágvallássá vált, tudjunk törekedni arra, 
hogy a Szentlélekben eljussunk az igaz 
boldogságra.

Éljen Magyarország, éljen Lengyel-
ország” – fejezte be beszédét az érsek, s 
szavait a végeláthatatlan  embertömeg 
hatalmas tapsorkánja követte..

A szentmise folytatódott, mely után 
felelevenedett a régi hagyomány: a 
„Szent Jobb”-ot István Királyra való em-
lékezésül a Bazilika körüli utcákon kör-
be vitték.

Mire áldásokkal, Himnusszal véget-
ért az ünnepi istentisztelet, az emberek 
ezreit látva, szinte kézzelfoghatóvá vált 
nagy királyunk Istentől kapott öröksége: 
a keresztény hit öröme, ereje. 

dr. Sasváry Erzsébet

Államalapításunk ünnepe 
a Szent István Bazilikánál

Stanisław Gądecki érsek

A Szent István Bazilika előtt
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János 2:25ben János apostol cso-
dálatosan fejezi ki hivatásunkat:

„Békességre hívott minket az Is-
ten”

Az idézett ige bevezetője: Jézus 
megtisztítja a templomot az árusok-
tól. A farizeusok gúnyos megjegyzé-
se „ te 3 nap alatt felépíted a temp-
lomot, ami 46 év alatt épült?” Mint 
tudjuk, Jézus saját testének haláláról 
és feltámadásáról beszélt.

A János ev . 2. fejezetét, azt hi-
szem, 83 év alatt megéltem”, és meg 
is értettem. JÉZUS „tudta mi lakik az 
emberben”, és egy kicsit felmértem 
magam és kortársaim életét ennek 
az igének fényében.

A régi úgynevezett békeidőben 
születtem. a 7 év „sacrecoeur” –so-
phianum egyértelműen keresztény, 
katolikus nevelése, majd a 2 éves 
csodálatos Deák téri Evangélikus 
Gimnázium életre nevelése”, a for-
radalom, különféle diktatúrák, - há-
zasság, gyerekek, második házasság, 
- ma mind, mint egy erős egyenes 
vonal ,-mutatják, hogy az életem 
eseményei Istennek általa tervezett 
ajándékai voltak. Váratlan ajándék 

az is, hogy azokban a vészterhes 
időkben fölvettek az Egyetemre és 
nem könnyű, de szép orvosi munkát 
végezhettem – jól- rosszul-, nem az 
én dolgom eldönteni. De alázattal és 
hálával elmondhatom :„ futásomat 
elvégeztem.”

Kiemelt fordulópont volt a KOMT 
megalakulása, a társakra, testvérek-
re találás. Örömre, közösségi életre 
találva, konferenciák, együtt imád-
kozások, éneklések, a Tál és Kendő 
szerkesztése. Egymás kezét fogva, 
kollégáim, munkatársaim öröme-
it , nehézségeit látva könnyebb volt 
a kereszthordozás és a feltámadott 
Krisztus érkezésének várása.

Az is ajándék, hogy idős fejjel 
ezt fel is foghattam. Nagyon szép 
hősi példák kisérték végig életemet 
és bizony, most amikor már életem 
felét, (a könnyebbik felét) leéltem, 
úgy érezem hangot kell adni/ leírni/, 
hogy sok nehézség, vidám kalan-
dok közepette „örömbe öltöztettél, 
ezért szüntelen zeng neked a szívem, 
örökké magasztallak, Uram Isten!” 
(Zsolt.30:12:13)

Dr. Margittay Erzsébet

Az öregség örömei

Egy ima
Teréz Anyától:

Atyánk! Itt vagyok szolgála-
todra, a te gyermeked, hogy raj-
tam keresztül folytasd szereteted 
munkáját a világban azáltal, hogy 
Jézust adod nekem, rajtam ke-
resztül másoknak és az egész vi-
lágnak. Imádkozzunk egymásért, 
hogy Jézus szerethessen bennünk 
és általunk azzal a szeretettel, 
mellyel az Atya szereti őt.

Életgyümölcs
(70 év körüli kortársaimnak...)

Az Idő korhadt ágán megfogantunk
Háború-edzett bibék gyümölcsei még
Tépázott szélvihar és vert a jég
Majd hajnal hűs harmatát itta

a csókunk
S ha aranyló Nappal köszöntött az ég
Pirulva visszamosolyogtunk,
Mert szerettünk mindent, ami szép
Álmaink–titkok magházába zárva 
rég–
Melyeket–mivel soha róluk le nem

mondtunk-
Belőlünk kikelő új sarjakra bíztunk

Gyűjtöttünk sok színt és illatot
Húsunkban mézet, zamatot
Balzsamos lombok rejtekében
Madár és darázs ízlelt belőlünk

egy-egy falatot
Boldogságunk önkívületében
Óvatlan héjunk ha rést hagyott–
Egypár féreg is belénk harapott
Megölni, - hála,- egyik sem tudott
S most itt az ősz, várunk készen, 
megérve–
Leszakítandók – a Gazda jövetelére…

Ne hagyj hát Gazdánk penészre,
 fagyra

Vígy be minket ünnepi asztalodra...

dr. Sasváry Erzsébet
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Bevonul a bíróság. A tömeg némán 
feláll. A feszült csendet még a légy 
zümmögése sem töri meg.  Egy em-
ber megölt valakit, és most az ÍTÉLET 
kihirdetése következik: Ön bűnös, az 
ítélet halál. – Ennyi volt, vége.

Visszaugrunk az időben.
Előttünk a bíró – mossa kezeit, kör-

ben a vádat képviselő tömeg. Tolongás, 
hangos zűrzavar, vészjóslóan hangzik 
az ÍTÉLET: feszítsd meg… „feszítsd 
meg”.  Mit vétett Jézus?  Megvendégelt 
ötezer embert, kenyeret adott nekik. 
Járt a tengeren, meggyógyította a ga-
darai ördöngöst, lecsendesítette a vi-
hart. Akkor mi a bűne?

Azt  mondta: „aki látja a Fiút és hisz 
őbenne, azt Ő feltámasztja az utolsó 
napon….. mert én vagyok az az élő 
kenyér, amely a mennyből szállott alá, 
hogy ki-ki egyék belőle és meg ne hal-
jon.”

Ettől fogva sokan az ő tanítványai 
nem jártak többé ővele. Sőt a törvény 
erejével kísértik meg hátha elbukik, le-
gyen mivel vádolni őt.

Találnak egy bűnbakot, a házasság-
törő asszonyt. Ő minden tekintetben 
bűnös. A törvény szerint is, a társadal-
mi és az erkölcsi normák szerint is. Az 
őt körül vevő sok-sok ”igaz”  ember a 
szadduceusok, az írástudók, a farizeu-
sok ítélete egyértelmű: keserves halál, 
meg kell kövezni. Itt a vég. A bűnös 
élet következménye a halál.  Úgy tűnik 
nincs mentő körülmény. Nem érdekli 
a vádlót az asszony előélete.  Verte a 
férje? Nem voltak szülei? Kényszerí-
tették a paráznaságra, vagy csak a saját 
testi vágyait elégítette ki? Megbánta 
bűneit?  Megmenthető, gyógyítha-
tó, bekötözhető, életre hívható? Vagy 
mindennek vége?

„Kit érdekel. Nekem biztos igazam 
van, én már csak tudom, sokat tanul-
tam, sokat tudok.”

Bár az asszony és Jézus van a közé-
pen, mégis az a fontos, ami Jézus köze-
lében, Jézus szavára történik.

Jézus felegyenesedik, azaz szemtől 
szembe kerül a vádlókkal. Szelíd sze-
me rám néz, rád néz és azt mondja: 

aki közületek nem bűnös, az vesse rá 
először a követ. „aki közületek nem 
bűnös”…. nem bűnös…

Valamennyink kezében ott vannak 
a kövek. Bűnök az életünkben.

Szeretetlenség, hűtlenség, irigy-
ség, értetlenség, önzés, nagyképűség, 
telhetetlenség, átkozódás, káromlás, 
babonaság, csalárdság, hazug beszéd, 
kétértelműség, elkényelmesedés, ér-
dektelenség, nihilizmus, ateizmus, hi-
tetlenség, bőbeszédűség, beképzeltség, 
önteltség, nagyravágyás, önsajnálat, 
elvilágiasodás, vádaskodás, meg nem 
értés: „az SBO-n ezt meg ezt kellett 
volna csinálni, és haza küldték? Vagy: 
Ez a kolléga már megint besuvasztott 
ide valakit. 90 éves, hát mit akar még? 
Nem lát, nem tud lábra állni, nem tud 
enni, inni, és akkor mi van? Körülöt-
tünk az országban zúgolódás: a GDP 
4%-ot növekedett, de mi 15–18%-s 
béremelést követelünk.  Viszálykodás, 
mint Júda második templomának ko-
rában. (kr. e 536- kr.u.70)

1, Viszály a szegények és a gazda-
gok között.  Aki a külföldön létreho-
zott szénbányájából gazdagodik, (ki 
tudja honnan szerzett pénzen) és itt-
hon nem adózik, az ügyes ember. Aki 
itthon gazdagodik és itthon adózik, az 
korrupt alak. 

2, Talán, a legjelentősebb volt az 
ókorban a világnézeti, vallásjogi vi-
szály: a templomosok és a Tóra kö-
vetői között.  A farizeusok az ókori 
Zsidóállam népszerű, demokratikus 
pártjának feleltek meg, az esszénusok 
szerint egy liberális vonalat képvisel-
tek. Mai értelmezésben ők a képmuta-
tók. Jézus is így értelmezte, mert a tör-
vény betartását hirdették, de az életük 
egészen másról beszélt.

Egy másik csoport a templom je-
lentőségét, a liturgiák, a megszentelt 
tárgyak, eszközök fontosságát, azok-
hoz való ragaszkodást tartották a zsi-
dóság megmaradása alapjának.

3, Kulturális viszály: a szadduceu-
sok, a papi arisztokrácia Rómához 
akart tartozni, a farizeusok a helle-
nisztikus hatásokat kedvelték.

Kísértetiesen hasonló világot élünk. 
Van Isten vagy nincs Isten? Kik lop-
nak, kik hazudnak?

Így nem lehet beszélni, de igen 
csak, így lehet velük beszélni. Ti ha-
lott ember kezét mutogatjátok, akkor 
mi meztelenül vonulunk át az utcán. 
Bejöhetnek az országunkba, vagy nem 
jöhetnek be idegenek?- és egység he-
lyett megoszlik a társadalom.

Kövek, kövek. Szögek, szögek. Bű-
nök, bűnök.

Azonban Jézus rám nézett.
Magamba szálltam, mert nekem is 

megbocsátott. Hányszor megkövez-
tem, a szöget is én vertem a kezébe. 
Barabás is én vagyok, aki helyett a Jé-
zus vérezett. 

Ott állok Jézus előtt, aki szelíd sze-
mével rám néz, és érzem tudom: szelíd 
szemed Úr Jézus, jól látja minden vét-
kemet, de személyemet ne vesse meg 
szelíd szemed Úr Jézus, sőt adjon bé-
két, bocsánatot szelíd szemed Úr Jézus.

A bíró kimegy a tárgyaló teremből. 
Az ítéletet végrehajtják. Mindenki úgy 
érzi, mindennek vége.

De annál, aki az életnek kenyere, 
van megbocsátás, és teljes szeretett. 
Ma újra és újra hallom Jézus hangját: 
„hol vannak azok a te vádlóid? …..” 

Hála Istennek nincs vége. Ma is, 
tegnap is, azelőtt is egy újabb lehetősé-
get kaptam. „ … Én sem kárhoztatlak, 
eredj el, és többé ne vétkezzél”.  Ma is 
hangzik Jézus szava: „A beszédek, 
amelyeket én szólok nektek, lélek és 
élet.”

Adjunk hálát mindnyájan azért, 
hogy megismerhettük az igazságot, 
mely szabaddá tett engem, és titeket, 
„mert az Isten kenyere, amely a meny-
nyből szállt alá, életet ad a világnak” és 
nem a földi vádló mondja ki az ÍTÉ-
LETET, főleg nem azt, hogy vége.

Ezért Michael Faraday angol fizi-
kussal együtt vallom: „tudom az én 
megváltóm él és utoljára az én porom 
felett megáll.”

dr. Kormány Zsolt
Elhangzott: 2019. május 10-i imaórán.

Jn. 8:3-11. A házasságtörő asszony
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KOMT TAGOK ÍRÁSAIBÓL

Molnár Gyula: 

A bűnös nő vallomása 
(Luk.7:36-50)

Fényben, gyönyörben vígan éltem,
Sok mámoros perc úgy suhant, 
Míg egy magányos néma éjben 
Egyszerre minden rámzuhant.

A fény, a mámor szerteszéledt,
Én nem maradt más, csak a vád,
S az eljövendő zord ítélet.
Éreztem, nem bírom tovább.

Úgy jöttem, mit egy üldözött vad.
Kísértek gúnnyaltelt szemek.
Előtted térdem összeroskad, 
A szívem elszorul, s remeg.

Bűnöm égő skarlátpirossa
Mint rámzuhant hegy eltemet.
Könnyem, olajom le nem mossa
Az én tömérdek szennyemet.

Szívemben égő, hő vágy támadt
A vesztett tisztaság után.
Nem segít, csak a sok bocsánat
Az irgalomnak Krisztusán

Azért szemem. Mit szól az ajka? 
Mert hiszen azért jöttem el, 
Mert élet-halál dől el rajta,
Hogy lesújt avagy fölemel.

Megszólal. Teljes bűnbocsánat
És teljes üdv az, amit oszt.
Lehet-e életem Urának
Százszor hálát nem adni most? 

Lehet-e százszor nem dicsérni
Ki így és előbb szeretett,
És másnak, mint csak Néki élni
A Tőle kapott életet.

Kedves Testvérek!
Már találkoztatok lapunkban dr. 

Molnár Gyula néhány szép versével. 
Nagy szeretettel adjuk közre, mert 
mondanivalójuk sokszor kapcsolódik 
az adott témához, és a versek mindig 
valami felemelő gondolatot tartal-
maznak...

Most pár sorban bemutatjuk 
Mindnyájatoknak.

Dr. Molnár Gyula, jelenlegi elnökünk 
édesapja 1924–2004-ig élt. 1947-ben szer-
zett jogi doktorátust, „a történelem jóvol-
tából” csak 3 évig volt jogi pályán, utána 
változatos életpályát futott be, végül Szé-
kesfehérváron telepedett le, a Központi 
Statisztikai Hivatalnál dolgozott. Nyugdíj-
ba vonulása után elvégezte az Evangélikus 
Teológiai Akadémia levelező tanfolyamát. 

Hívő családban nőtt fel. Hitben való 
elindulására Sréter Ferenc szolgálata volt 
döntő hatással. Aktív szolgálatot a bu-

davári, budahegyvidéki, székesfehérvári 
evangélikus gyülekezetekben végzett

Költő családból származik. Legismer-
tebbek: dédapja, Szász Károly és nagyap-
ja, Vargha Gyula.

Sok verset, prózát is írt. Versei szilárd 
hitről, istenszeretetről, alapos bibliaisme-
retről tanúskodnak. 1998-ban jelent meg 
első verseskötete: A madarak a csillagokat 
nézik. Ezt 2000-ben a Szentjánosbogár-
fény, majd 2004-ben a Késő esti hálaszó 
követte. 

Hogyan tekintek a másik ember-
re? Arra, aki más, min én. Élhet a saját 
hazámban, de más a szemlélete, isko-
lázottsága, mikrokultúrája. Vagy lehet 
más kultúrájú ország polgára, és furcsa, 
idegen a kinézete, viselkedése, szokásai. 
Keresztény vagy vallástalan,  avagy más 
vallást követ.

Nagy a szemüvegkínálat, melyiket 
hordod, hogyan akarja Isten, hogy te-
kints a másikra? Ez ugyanis meghatá-
rozza a viszonyulásodat is,

1. „Az a jó, ahogy én csinálom, aki 
ettől eltér, az csak rossz lehet.” 
– Istent dicsérni, szolgálni kü-

lönböző módon lehetséges, Nála nincs 
kaptafa. Ugyanúgy gyönyörködik a szív-
ből Neki énekelt gregoriánokban, mint 
a beat vagy rock zenekar Őt magasztaló 
hangos énekében. A lényeg: mindegyik 
kifejezési forma mögött Jézus Krisztus-
sal megélt személyes kapcsolat, a Biblia, 
az Ige tisztelete álljon.

2. Liberális szemüveg: mindenki 
csinálja úgy, ahogy jónak lát-
ja, legyünk toleránsak, hiszen 

minden út úgyis Istenhez vezet. – Isten 
felszólít az ember szeretetére, de a bűn 
gyűlöletére. Felelősségünk, hogy bibliai 
erkölcsi normákat képviseljük szeretet-
ben, de egyértelműen.

3. Felsőbbrendűség szemüvege: 
„Tanultabb, kultúráltabb vagyok, 
különb vagyok ezeknél a primi-

tív népeknél, embereknél.” – Tudod-e a 
hátterüket? Mi formálta őket az életük-
ben, elődeik milyen körülmények kö-
zött éltek? A rendelőben, kórházban, ha 
misszióba mész, vagy találkozol valaki-
vel az utcán, megérzi, hogy gondolkodsz 
róla, és ennek megfelelően viszonyul 
hozzád. Kitárja szívét, vagy bezárkózik, 
és nem akar együttműködni. 

4. Isten agapé szemüvege: felté-
tel nélkül szeretlek, nem azért, 
hogy megtegyél valamit, nem 

azért, mert jó vagy. Nem kell rászolgál-
nod a szeretetemre. Ezt a szemüveget 
akkor tudjuk felvenni, ha mi magunk is 
átéltük, hogy Jézus Krisztus nélkül elve-
szettek vagyunk, és elfogadtuk Tőle bű-
neink bocsánatát, az új életet. 

„Akinek sok bűne bocsáttatott meg, 
jobban szeret. „

Vegyük fel az agapé szeretet szem-
üvegét, és tekintsünk a körülöttünk 
levőkre, a hozzánk fordulókra úgy, 
ahogy Mennyei Apukánk látja őket! 
Ehhez a másféle szemüvegeket le kell 
vennünk. 

Dr. Molnár Márta

Milyen szemüveget 
hordasz?

Az idő előre haladtával egyre többen csak szemüveggel tudunk olvas-
ni, mert csökken szemünk alkalmazkodóképessége. De most nem sze-
mészeti értekezést fogok írni, ebben szemész kollegáink járatosabbak. 
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Dr. Drenyovszky Irén: Dr. Németh 
Csilla, kedves testvérünk, gyermekgyó-
gyász kollégánk, társaságunk hűséges 
tagja, a híres író, Németh László legfia-
talabb, Hatodik leánya elhunyt 75 éve-
sen, 2019. március-án.

Álljon itt nekrológja, legidősebb nő-
vére, Magda tollából.

Hospice munkájára dr. Böszörményi 
Dalma emlékezik. Mivel a mellékelt kép 
nem tükrözi eléggé a rá jellemző, sugár-

zó mosolyát, unokahúga, Nóra versét is 
közöljük.

Dr. Sasváry Erzsébet: Mikor Csil-
la halálhírét meghallottam, azonnal a 
kedves, mosolygós arc jelent meg lelki 
szemeim előtt. Aztán, amikor barátnőm-
nek, a szintén gyermekgyógyász dr. Szal-
kai Juliannának elmondtam, rögtön azt 
mondta: „előttem van a kedves, huncut-
kás mosolya”. Mi minden zajlott e pajkos 
mosoly mögött! Nemigen tudtuk. So-
sem panaszkodott. Csoporttársunk volt 

az egyetemen. Szerettük. Sokat hiány-
zott—nekünk is. Olyankor „mosolyszü-
net” volt. Aztán elvesztettük szem elől. 
A találkozóinkon sem láttuk. Messzire 
sodródtunk. Drága Csilla! Úgye, moso-
lyogsz ránk onnan fentről is???

Búcsú dr. Németh Csillától

Kissé rendhagyó módon hosszúra sikerült ez a megemlékezés, de annyian  sze-
rettük, hogy  nem volt szívünk sokat kihagyni. Kérjük az olvasók megértését!

IN MEMORIAM...

Az Élet és Halál elválaszthatatlanul egymáshoz tartoznak. A halálos betegnek nyúj-
tott segítség annyit jelent, hogy az elmenőnek a meghaláshoz nyujtunk segítséget. 
Most Dr. NÉMETH CSILLA Kolleganőnk távozott el közülünk. 

A KOMT és a Csepeli Kórház HOSPICE-PALLIATÍV OSZTÁLYA betegeinek és 
dolgozóinak  nevében hálával emlékezünk életére és szolgálatára. Nyugdíjasként, félig 
betegen hivatása szellemében, a kórházba látogatóként bejárva vett részt a betegek ellá-
tásában, erősítve a haldoklókat, vigasztalva a hozzátartozókat.  Ez volt a hospice ellátás 
kialakulásának a  hőskora Magyarországon. Istennek adunk hálát értékes életéért és 
szolgálatáért. Dr. Böszörményi Dalma

Németh Csilla, legfiatalabb húgom 
1943. július 23-án született Budapesten. 
Életének első három éve rendkívül moz-
galmas volt: először Debrecen mellett, 
Bocskai-szőlőskertben, majd Budapes-
ten, Törökvész úti házunkban éltünk. 
Amikor bekövetkezett a német megszál-
lás 1944. márciusában, Felsőgödre hú-
zódtunk nagyszüleinkhez. A bombázás 
azonban ott is utolért, és akkor a Dunán-
túlra, Mezőszilasra mentünk mindany-
nyian. Őszre visszatértünk Budapestre.

1944. Karácsony estén el kellett hagy-
juk budai házunkat, Illyésékkel együtt 
a Sarolta Intézet török-korabeli földbe 
ásott pincéjébe kerültünk, ahol 400-an 
voltak, közel hat hetet töltöttünk el ke-
gyetlen körülmények közt. Még a kis 
Csillának is alig tudtunk enni adni.

Amikor február elején elesett Buda, 
a mi házunk súlyosan sérült és kirabolt 

épület volt. Oda visszaköltözni nem le-
hetett.

Püski Sándor, Apu kiadója jött fel Bé-
késről, és hívott mindenkit, akinek tönk-
rement az otthona – Békésre. Mi jobb hí-
ján éltünk meghívásával, és a következő 
másfél-két évet Békésen töltöttük. Csil-
lának erre nagy szüksége volt, mert alul-
tápláltsága folytán erősen angolkóros lett.

Sajnos egészségi állapota éveken át 
alig javult, sok időt töltött ágyban, fő-
ként szíve miatt. Az elemi iskola anyagá-
ra otthon tanítottuk őt. Nagyon értelmes 
kislány volt, hamar jó olvasó vált belőle.

Amikor némi renoválás után visz-
szaköltöztünk Budapestre, a Törökvész 
útra, akkor kezdett kis kihagyásokkal 
iskolába járni.

Minthogy a Törökvész úti házat nem 
tudtuk rendesen renováltatni, 1949-ben 
el kellett cserélnünk egy háromszobás 

lakásra a Szilágyi fasorban, és onnan 
Csilla a volt Baár-Madasba, akkor Mó-
ricz Zsigmondnak nevezett iskolába járt.

Sajnos a betegeskedés tovább folyta-
tódott tizenéves korában is, de azért is-
kolai eredményei mindig jók maradtak. 
Tizennyolc évesen orvoskarra kezdett 
járni. Ott vették észre, hogy egyik vesé-
je hibás, és ki kell venni. Ez meg is tör-
tént. Gyermekorvos lett, és a Heim Pál 
Gyermekkórházban kezdett dolgozni. 
Közben férjhez ment kollegájához, dr. 
Rumpold Attilához. Sajnos ez a házasság 
nem tartott sokáig, Attila két év múlva 
egy autoimmun betegségben elhunyt. 
Ugyanekkor Csilla nyolchónapos terhe-
sen elvesztette kisfiát.

Sajnos második házasságában Vlasits 
Györggyel sem tudott gyermeket szülni. 
A Heim Pál kórházban nem tudott ma-
radni, mert a gyerekektől minden beteg-
séget elkapott. Pikler Emmi Intézetében 
lett gyermekorvos.

Nekrológ
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IN MEMORIAM...

Ma is élénken áll szemem előtt az a reggel: telefonon jött a 
hír, hogy a hónapok óta beteg Pisti meghalt. Ari és Mundi nő-
testvérei felváltva ápolták „bátyuskát”. Mindenki várta, ő is tud-
ta, most mégis döbbent csend töltötte be az Ulászló utcai paró-
kiát. Halálos ágyán feküdt a már csángó ruhába öltöztetett Pisti 
(számunkra ő fedezte fel a csángókat) – mintha csak aludna. 
Vártuk a halottszállítókat, akik hamarosan megérkeztek, meg-
álltak tisztelettel a család, barátok, (köztük Vizy Szilveszter hű-
séges osztálytársa) segítők. Egyre többen voltunk félkörben kö-
rülvéve a halottat, mintha arra várnánk, hogy mégis meghalljuk 
jól ismert hangos nevetését –„te kis szamár már megint…” .

Azután váratlan fordulat: valahogy megfogtuk egymás ke-
zét. Mundi ösztönös szervezése: én fogtam az egyik, jó nagy 
jó lapáttenyerét a szállítónak. Mindenki hirtelen összetartozott 
és Mundi rákezdett”az Atya Fiú és a Szentlélek nevében a Mi-
atyánkra”.

Pisti még így halálában is közösséget teremtett maga körül. 
Azt hiszem, ilyen még nem történt az „idegenekkel”: talán ez 
volt Pisti utolsó magvetése. Ki tudja, kiben mi indult meg, hol 
fog kicsírázni.

Az égő gyertya ellobbant, a halottat kivitték, és egyszerre 
éreztük meg az űrt, melyet maga után hagyott.

Még hallani véltem hangját, amikor lelkendezve mondta: 
”te, az Úr még egy adventet adott nekem”. És lázas sietséggel 
rendezte ügyeit, dolgait, mindent rendben hagyott maga után, 
gondoskodott mindenről, amiről tudott.

Hol is kezdődött? Az ő elbeszéléséből tudom, hogy korán érezte 
meg az Úr hívását, papi pályára készült. Emlékeszem egyszer kisfiú 
korában ” misét celebrált”. Ő mesélte, hogy szülei- mindketten or-
vosok- nem akarták, hogy ezt a hivatást válassza, mondván: „ebben 
a zűrös világban nem fogsz tudni megalkuvás nélkül dolgozni.”

Pisti engedelmesen és nagy lelkülettel elvégezte az orvosi 
egyetemet, közben készült papi hivatására. Elvégezte a teológiát 
és 1972-ben felszentelték pappá.

Szolgálati helyei: Érsekvadkert, Jézus Szíve templom, Eszter-
gomi Hittudományi Főiskola (tanított), majd az Ulászlóba ke-
rült. Pápai engedéllyel használhatta orvosi diplomáját is. Ezt a 
később sérültekkel való foglalkozásnál tudta kamatoztatni.

Többször voltam nála, beszélgettem vele, mindig derűsen, 
energiával telten távoztam. Kapcsolata volt mindenkivel, akivel 
összejött. Lehetett vele találkozni amikor misézett, prédikált, 
vagy éppen a létra tetején, amikor az oltár világítását javította.

Tagja volt minden egyesületnek és társaságnak, ahol az abor-
tusz ellen és a magzatvédelem nevében jöttek össze. KOMT 
magzatvédő társasága stb.

Előadásai meggyőzőek, imponálóak, sőt derűsek voltak.
Igy emlékszem rá vissza, mint annak a kornak egyik elfelejt-

hetetlen alakjára. Hálát adunk érte Istennek, hogy ilyen „névte-
len” hősök is éltek köztünk, a kik meghallották Isten hívó szavát 
és „apró-nagyobb kockái„ voltak annak az épületnek, melyet a 
mai fiatalok tovább építhetnek Isten nagyobb dicsőségére.

Dr. Margittay Erzsébet

KOVÁCS DOKI (1937-1997)
IN MEMORIAM DR. KOVÁCS ISTVÁN

Az örökbefogadás gondolata erősen foglalkoztat-
ta. Itt, az intézetben talált egy kétéves ikerpárt, akiket 
örökbefogadott (kis) Csilla és Bálint néven. Néhány 
boldog éve volt a két gyermekkel.  Sajnos azonban 
amikor iskolába kerültek, egymás után jöttek a problé-
mák. Végül is tizenhat-évesen Bálint nagyjából elment 
otthonról, Csilla pedig férjhez ment. Vlasits-csal való 
házassága sikertelen volt – elváltak, és ezután Csilla 
egyedül élt. A betegség ekkor sem hagyta őt el, cukor-
bajos lett. Nagyon hamar nyugdíjba vonult, ötvenéves 
kora körül. Ezután elkezdett egy otthont keresni, ahová 
beköltözhetett. Ezt találta a meg a Sarepta Szeretetott-
honban. Idő közben a Torockó téri református temp-
lomban lelki otthont talált, és a hite élete végéig kísérte.

Az otthont nagyon szerette, csak sajnos újabb prob-
léma jelentkezett: demencia. Ezért nem járhatott ki 
az otthonból egyedül, mert nem talált vissza. Ez egy 
súlyos balesetet is eredményezett, ezek után csak kí-
sérettel járhatott ki körül-belül 70éves korától. A halál 
75évesen érte és nagyon hirtelen. Vírusos influenzával 
kezdődött. Két nap után kétoldali tüdőgyulladás ala-
kult ki. A János Kórházba szállították, ahol antibioti-
kumot kapott. Három nap után hunyt el, március 2-án. 
Március 14-én temették a Farkasréti temetőben a Ma-
kovecz teremből. Hamvait első férje, Rumpold Attila 
mellé tették. Nővére: Magda

Szép volt a lelke
Szép volt a lelke
A lelke szép
Egy mosolygós arc
Ez a maradandó kép

Ha az élet
Nem úgy hozta,
Ő csendben
Elfogadta
Mosolygott
És azt mondta
Isten útjait
Csak az Isten tudja

Szép volt a lelke
A lelke szép
Mint egy hegyi patak,
Hozta Isten áldását
Felénk

Szép volt a lelke
A lelke szép
Egy mosolygós arc
Ez hát a maradandó kép

Ha az élet
Szépet hozott
Az Ő arca hát
Ragyogott
Mosolygott
De azért tudta
Isten áldása és
Ezért legyünk hálásak!

Szép volt a lelke
A lelke szép
Mint egy hegyi patak,
Hozta Isten áldását
Felénk

Szép volt a lelke
A lelke szép
A csendes erőt,
Az elfogadást
Mutatta nekünk,
Mint példakép

Némethy Nóra
(Németh Csilla unokahúgá-

nak készülő éneke)
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Igény szerint laktóz, glutén mentes és vegetáriánus étkezést biztosítunk. (a megfelelőt kérjük, aláhúzással jelölje) 
 

Fő 

ÉTKEZÉS ÖSSZESEN: Ft 
         

Regisztrációs díj: 
 
 
 

Orvos:           8.000.-Ft.   Ft. 
Orvos (35 év alatt): 6.000.-Ft.  Ft. 
Egészségügyben dolgozó, medikus,  
pártoló tag, nyugdíjas, kísérő. 

4.000.-Ft.   Ft. 

         
Napijegy:    

Orvos:  5.000.- Ft Fő  Ft. 
Orvos (35 év alatt)  3.500.-Ft Fő  Ft. 
Egészségügyi dolgozó, pártoló tag, kísérő 2.000.-Ft Fő  Ft. 

Részvételi költség (szállás, IFA, étkezés, regisztrációs díj) összesen: Ft. 
  
Fizetés módja:  
(a megfelelőt X-el jelölje) 
 
Fizetési határidő: 2019.10.04.     

Banki átutalással: KOMT szla.szám:11711034-20081878   
Közlemény rovatban „KOMT Konferencia 2019.” megjelöléssel. 

 

Bármely OTP kirendeltségen készpénzbefizetéssel: KOMT szla.szám:11711034-
20081878  „KOMT Konferencia 2019.” megjelöléssel. 

  

Helyszínen: Csak napijegyet igénylők részére.   
         
Személyes adatok: 
Név: 
 
Lakcím: 
 
E-mail cím: 
 

Telefonszám:   Szakterület: 

    
Áfás számlát a következő névre és címre kérek: (Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!) 
 
Név:  
 
Cím: 
  
Konferencia meghívó és program weblapunkon elérhető. Jelentkezési lap igény szerint másolható. Információ: www.komt.hu  
Gutiné Kiss Edit KOMT referens elérhetősége / Iroda:06-70/618-9655. E-mail: komt@komt.hu. 
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1. oldal

Isten dicsősége 
(Sasváry Erzsébet)

2. oldal
A szeretetről 
(Pál apostol levele, 
dr. Molnár Gyula verse)

3–11. oldal
Hol jártunk? 
(dr. Korondi Klára, 
dr. Molnár Márta, 
dr. Sasváry Erzsébet) 
Beszámolók, versek

12–14. oldal
KOMT tagok írásaiból 
dr. Molnár Márta, 
dr. KormányZsolt, 
dr. Margittay Erzsébet

15–16. oldal
In memoriam...

17–18. oldal
Jelentkezési lap a kongresszusra

19. oldal
Hirdetések, tartalom.
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A konferencia programja.

Hirdetések:

HATÁSUNK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága

XXIII. ORSZÁGOS KONFERENCIA
2019. október 12–13.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium
2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2. (Szent István Egyetem mellett)

„…MOST VAN AZ ÜDVÖSSÉG NAPJA”
(2. Korinthus 6:2)

www.komt.hu

Kedves KOMT tagok!
Mindnyájatokat várjuk társaságunk

KÖZGYŰLÉSÉRE.
Helyszín: a konferencia ülésterme

Időpont. 2019. október 12., 19 óra.
Téma: Az alapszabály módosítása.

Megjelenésetekre feltétlen számítunk!!

IMAÓRA időpont, helyszín változás!
Szeptember 20 és november 15., 18 óra.

Helyszín: MEÖT Székház. (Magyar Tudósok körútja 3.)
Vezeti: dr. Csáky Tünde



KOMT konferencia program
2019. október 12–13.
Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Október 12., szombat
9.00–10.00 Regisztráció (büfé, kávé)

10.00 Dicsőítés, Istentisztelet (45’) 
Igehirdető: Dr. Nagy Dániel

10.45 Köszöntés, elnöki megnyitó (15’) 
Dr. Vörös József, Dr. Szemerédy István, 
Balláné Dr. Molnár Márta

11.00 30 éves a KOMT 
– Kerekasztal-beszélgetés (45’) 
Résztvevők: a társaság korábbi elnökei 
és az első vezetőség tagjai 
Dr. Drenyovszky Irén, Dr. Ferencz Péter, 
Dr. Kiss Katalin, Dr. Bodnár Ákos, 
Dr. Böszörményi Dalma, Dr. Füzesi Judit, 
Dr. Herjeczki Kornél, Dr. Kerkovits Gábor, 
Dr. Makó János, Dr. Margittay Erzsébet, 
Dr. Réthelyi Miklós 
Moderátor: Dr. Győri József

11.45–13.00 Életvédelem-blokk 
Üléselnök: Dr. Ferencz Péter

11.50 Napjaink kihívásai és közösségünk 
válaszai a Bethesdában (20’) 
Dr. Velkey György

12.10 Az abortusz szellemi jelentősége, 
abortusz utáni gyógyulás (20’) 
Bergs Zsuzsanna

12.30 Abortuszhelyzet 
Magyarországon (20’) 
Dr. Benya László

12.50 Bus4life-szolgálat bemutatása 
képekben (10’) 
Horváth István

13.00–14.30 Ebédszünet

14.30 Kiscsoportos megbeszélések (60’)

1.  Életvédelem 
Résztvevők: Bergs Zsuzsanna, 
Hegedűs László, Horváth Ágnes, 
Dr. Klementis Ildikó 
Moderátor: Balláné Dr. Molnár Márta

2. Menni vagy maradni? 
Aktuális kérdések megbeszélése orvos-
tanhallgatók, rezidensek részvételével 
Moderátor: Bakos Bendegúz

3. A szakdolgozók helyzete 
Kihívások, összefogás lehetősége, 
intézményi imakörök 
Moderátor: Kovács Istvánné Ágnes, 
Botan Claudia

15.30–16.00 Kávészünet

16.00–17.45 Most mit tehetünk? 
Üléselnök: Balláné Dr. Molnár Márta

16.00 A KOMT tagjai között végzett 
kérdőíves felmérés eredményének 
ismertetése (15’) 
Balláné Dr. Molnár Márta

16.15 „Lesztek nékem tanúim” 
– az IHS Global szolgálata (20’) 
Dr. Győri Gábor

16.35 A KOMT helyi csoportjainak 
bemutatkozása (30’)

17.05 Építsük együtt Isten Országát! (40’) 
A KOMT-on belüli szolgálati lehetőségek 
ismertetése

18.00–19.00 Vacsora

19.00 Közgyűlés (30’)

19.30–21.00 Közösségi est 
Bizonyságtételek, próza, versek, 
dicsőítés, zene

Október 13., vasárnap
7.30 Római katolikus szentmise 

(Fácán sori Premontrei 
Plébániatemplom)

8.00–9.00 Reggeli

9.00 Dicsőítés, Istentisztelet (60’) 
Igehirdető: Dr. Péterfai János

10.00–11.00 A média szerepe 
a keresztény szolgálatban 
Üléselnök: Dr. Jámbor Imre

10.00 Missziót támogató 
kommunikációs stratégia és a modern 
kommunikációs csatornák (20’) 
Győri Tamás

10.20 Bizonyságtétel, az írott média 
felhasználásával (15’) 
Győri Virág

10.35 Keresztény média 
a mindennapok gyakorlatában (25’) 
Szilvásy László

11.00–11.30 Kávészünet

11.30–13.00 Misszió 
Üléselnök: Dr. Győri Gábor

11.30 „Aki mást felüdít, 
maga is felüdül” (20’) 
Egy év kárpátaljai falvakban végzett 
gyermekorvosi munka lelki 
és szakmai tapasztalatai 
Dr. Zonda Igor

11.50 Keresztény Egészségügyi 
Központ Kárpátalján (20’) 
Dr. Oroszi Pál

12.10 Egy hazájában üldözött 
keresztény orvostanhallgató 
bizonyságtétele (10’)

12.20 Menny és pokol 
az afrikai orvosi missziókban (20’) 
Dr. Fodor Réka

12.40 Felkészülés Jézussal 
nehéz műtétekre (20’) 
Sikerek, szövődmények, lelki terhei 
Dr. Csókay András

13.00 A konferencia zárása

13.30–14.30 Ebéd


