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A feltámadt Krisztus fénysugara melengesse az emberek szívét!

Miért féltek - 
ti kicsinyhitüek?
Bízzatok! Hiszen Én 
megígértem Nektek:
                                                              
Pokoli hatalmak 
rajtatok eröt 
nem vesznek!

Náray Aurél: Feltámadás

Hüséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
És a végsökig VELETEK MARADOK!

AZ ÉN MIATYÁNKOM - UTÓHANG
írta: TÁNCZOS KATALIN

Hajléktalan
Lejegyezte: Dr. Eöry Ajándok

S akkor szólt az Úr Jézus, 
kemény - szelíden:

Távozz Sátán! 
Szünj  vihar! 

BÉKE, SZERETET,
               És csend legyen!



2016. január 24. 
A 2016. évi ökumenikus imahét nyolcadik napján, 
január 24-én a terézvárosi templomban számos 
keresztény felekezet és a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége (Mazsihisz) részvételével keresz-
tény-zsidó imaórát tartottak. Erdő Péter bíboros és 
Frölich Róbert országos főrabbi mondott 

A budapesti Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia és a 
Keresztény-Zsidó Társaság által szervezett imaórán 
részt vett továbbá Gáncs Péter evangélikus püspök-
elnök; Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius 
Egyház püspöke; Papp János, a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnöke; Csernák István, a Magyarországi 
Metodista Egyház szuperintendense; Pataky Albert, 
a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke; Németh Pál  pro-
fesszor, református lelkész; Fischl Vilmos, Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, 
Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára; 
Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora. 
Horváth Zoltán plébános házigazdaként vett részt az 
eseményen és köszöntötte a vendégeket. 
Erdő Péter bíborosé nyitotta meg az imaórát, beszéde 
az alábbiakban teljes terjedelmében olovasható a : 
fritsvangaans.wix.com/ekt den haag weboldalon 

Frölich Róbert országos főrabbi beszédében felidézte, 
hogy előző nap a zsinagógákban Izrael népének 

Keresztény-zsidó imaórát tartottak az ökumenikus imahét nyolcadik napján 

szabadulásáról olvastak. Izrael népe végleg maga 
mögött tudja a rabszolgaságot, elindul, hogy hirdesse 
a monoteizmust, világossággá legyen a világban. 
A Nádas-tenger (Vörös-tenger) partjánál – amikor 
előttük áll a tenger, mögöttük pedig az egyiptomiak – 
megrettennek, szívük elgyengül. Mózes az ég Urához 
fohászkodik. Isten azt válaszolja: „Miért kiáltasz fel 
hozzám? Szólj Izrael fiainak, induljanak el.”
A beszédeket követően a keresztény felekezetek kép-
viselői mondták el gondolataikat egy-egy zsoltárhoz 
vagy más bibliai szakaszhoz kapcsolódóan. Gáncs 
Péter evangélikus püspök-elnök a 133. zsoltárhoz 
fűzte gondolatait: Csak oda küld áldást és életet az 
Úr, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Nem azt 
jelenti ez, hogy mindenben egyformán gondolko-
dunk, hanem azt, hogy a legfontosabb dologban 
egyetértünk. Utalt A szembenállástól a közösségig 
című evangélikus-katolikus párbeszéd-dokumen-
tumra – amelyet az ökumenikus imahét megnyitása 
alkalmával bemutattak –, amely a két felekezet 
közötti párbeszéd legújabb gyümölcseit fogalja össze. 
Hangsúlyozta, hogy ezen a közös úton, a keresztény-
zsidó imaórán együtt imádkozunk az egyetértésért, 
hogy megtaláljuk a közös gyökereket, a közös forrást.

Végül a vallási vezetők rövid fohászokkal fordultak 
az Úrhoz, majd Erdő Péter bíboros Isten kegyelmét 
kérte, hogy ledöntsük az ellenségeskedés falait az 
emberek között, és a megosztottságot legyőzve egyek 
lehessünk Isten szeretetében.
Az imaóra első részében Szécsi József, a Keresztény-
Zsidó Tanács főtitkára és Fekete László, a Dohány 
utcai zsinagóga főkántora zsoltárt énekelt, a második 
rész imádságai között taizéi énekek hangzottak el a 
kórus vezetésével.

Fotó: Lambert Attila
Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír



1. „Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt 
elérkeznék az én nagy és félelmetes napom. Ő újra fi-
aik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiak szí-
vét” (Mal 3,23-24 = 4,5-6). A várakozás Illés próféta 
eljövetelére elevenen élt Jézus kortársainak lelkében. 
Az evangélium utal is Malakiás most hallott jövendö-
lésére (Mt 17,1-13; Lk 1,17). Illés alakját Keresztelő 
János személyében fedezték fel, mindezt pedig Jézus 
színeváltozásának történetében olvassuk, ahol megje-
lenik Mózes és Illés sugárzó alakja. Isten és a válasz-
tott nép, Isten és az egész emberiség találkozásának 
nagyszerű pillanata Jézus egész élete.

2. De a történet tovább folytatódik az idők végéig. 
Jézusi mondás utal arra is, hogy „Illés majd eljön, és 
helyre fog állítani mindent” (Mt 17,11; vö. ApCsel 
1,6). Szent Pál apostol pedig saját népének azokról a 
tagjairól szólva, akik nem fogadták el Jézus evangé-
liumát, ezt mondja: „A kiválasztás szerint kedvesek 
az ősökért. Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi 
adományát és meghívását” (Róm 11,28-29). Ha a 
vad olajfaág nemes fába oltva meghozza a termést, 
mennyivel inkább a nemes oltvány, amely természete 
szerint is nemes fába illik – ezzel a képpel, ezzel a 
vággyal, ezzel a reménységgel viaskodik az apostol 
a rómaiakhoz írt levelében (Róm 11,24). Mert Isten 
hűséges szövetségéhez és ígéretéhez, hiszen önmagát 
nem tagadhatja meg (vö. 2Tim 2,13).
Urunk és Mesterünk, a Názáreti Jézus azzal kezdte a 
tanítását, hogy meghirdette: „Beteljesedett az idő és 
már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot 
és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15). Jézus te-
hát szívbeli megtérésre és Isten uralma örömhírének 
elfogadására hívott. De azt nem tanította kortársai-
nak, hogy hagyjanak fel Izrael vallásának követésével. 
Ő maga is együtt ünnepelt népével, a zsinagógába 
pedig rendszeresen eljárt: „Szombaton szokása 
szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentk-
ezett” (Lk 4,16; vö. Mt 13,53-58; Mk 6,1-6) – olvassuk 
Lukács evangéliumában. De még az apostolok nem-
zedéke is gyakorolta ősei vallását. Szent Pál is „szoká-

sa szerint járt a zsinagógába” (ApCsel 17,2). De maga 
a tanítványok egész jeruzsálemi közössége is „egy 
szívvel-lélekkel összegyűlt a templomban” (ApCsel 
2,46). Péter és János apostolokról is azt olvassuk, 
hogy a jeruzsálemi templomba mentek imádkozni „a 
kilenc órai imádság idején” (ApCsel 3,1).
 
3. Mégis, Jézus örömhíre nyomán megoszlottak a 
vélemények. Mikeás próféta szavai (Mik 7,6) Jézus 
tanításában új perspektívába kerülnek. Feltűnik a 
családon belüli megoszlás motívuma: „Azért jöttem, 
hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt 
anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tula-
jdon családja lesz az ellensége” (Mt 10,35-36). Az 
evangélium követése tehát két dolgot kíván: radika-
litást és azonosulást a Mester személyével. De éppen 
ez az azonosulás köti össze elszakíthatatlanul Jézus 
tanítványainak egész közösségét Izrael népével. Ezért 
volt fájdalmas a családon belüli megoszlás már az 
első vagy a második nemzedékben. Ezért okozott 
megrázkódtatást sokaknak, hogy keresztényként, a 
Templom pusztulása után, kizárva találták magukat a 
zsinagógai közösségből is (vö. Jn 9,22; 12,42; 16,1).

4. Egyházunk most ünnepelte a II. Vatikáni Zsinat 
Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának 50. évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból az Apostoli Szentszék 
új dokumentumot adott ki, mely gazdagabbá és 
intenzívebbé teszi a zsidó-keresztény párbeszédet. 
Az új megnyilatkozás a Nostra Aetate 4. fejezetéhez 
kapcsolódik, melynek címe: Benső kapcsolat a zsidó 
vallással. Az elmúlt ötven esztendő valóban nagy 
előrelépéseket hozott a párbeszéd terén: a távolság-
tartó együttélésből eljutottunk egy mély barátságig, 
amely teológiai alapokra épül. „A zsidósággal való 
dialógus a keresztények számára igen sajátos jellegű, 
mert a kereszténységnek zsidó gyökerei vannak, és 
ez kettejük kapcsolatát egyedülálló módon határozza 
meg”. Ezért hangsúlyozza Ferenc pápa, hogy „ke-
resztényként nem tekinthetjük a zsidóságot idegen 



vallásnak, sem a zsidókat nem soroljuk azok közé, 
akik arra hivatottak, hogy hagyják el a bálványokat és 
térjenek meg az igaz Istenhez (vö. 1Tessz 1,9). Velük 
együtt hiszünk az egy Istenben, aki a történelemben 
tevékenykedik, és velük együtt fogadjuk be a közös 
kinyilatkoztatott szót”.

Meg kell tanulnunk tehát mélyebben megismernünk 
egymást. A valóságos különbségekről nem megfeled-
kezve érthetjük meg igazán, hogy nagy és közös út áll 
előttünk, mert az újszövetség a keresztények számára 
nem megsemmisíti és nem is helyettesíti a régi szö-
vetséget, hanem beteljesíti annak ígéreteit.
 
A Szentszék dokumentumának kibocsátása előtt 
néhány nappal ortodox rabbinikus nyilatkozat látott 
napvilágot a kereszténységről . Ebben az alábbi 
megrendítő szavakat olvassuk: „A Nostra Aetate 
és az ennek szellemiségét követő hivatalos egyházi 
okmányok egyértelműen elutasítják az antiszemitiz-
mus minden formáját, megerősítik I-ten és a zsidó 
nép felbonthatatlan szövetségét, elutasítják az isten-
gyilkosság vádját, és a keresztények és zsidók közötti 
egyedülálló kapcsolatot hangsúlyozzák. … Mi is 
elismerjük, hogy a kereszténység létrejötte nem hiba 
vagy a véletlen műve, hanem isteni akarat eredménye 
volt és ajándék a nemzeteknek”.
5. Közös kincsünk a bibliai kinyilatkoztatáson alap-
uló meggyőződés, hogy az embernek méltósága van, 
mert a Mindenható képmása; hogy a teremtett világ 
Isten alkotása és ezért értelme és értéke van; Isten 
bízta a világot az emberre, hogy bölcsen és szeretet-
tel gondozza azt; a világtörténelem nem értelmetlen 
sodródás, hanem célja van: Isten gondviselése kíséri 
az emberiség életét.

Az ökumenikus imahét során a keresztények egysé-
géért könyörögtünk. Isten szándéka az egység, hogy 
tanúságtételünk hiteles legyen az egész világ előtt. 
Most, ennek a hétnek a végén azért imádkozunk, 
hogy zsidók és keresztények Isten akarata szerint 
együtt dolgozhassunk az egész emberiségért, együtt 

kérhessünk életet és áldást a föld minden nemzete 
számára. A világnak szüksége van közös kiállásunkra. 
Szüksége van arra, hogy apák és fiak szíve egymás 
felé forduljon, hogy idősebb és ifjabb testvér szeretet-
ben találkozzon. Amen.

Frölich Róbert kiemelte az Isten válaszában rejlő el-
lentmondást, hiszen gyerekkorunktól fogva azt tanul-
juk, hogy ha baj van, forduljunk az ég felé, emeljük 
tekintetünket a hegyek felé, onnan jön a segítségünk; 
ha igaz szívvel kérünk, Isten megadja nekünk. Ez a 
mondat gyökeresen ellentmond ennek a tanításnak. 
A főrabbi a zsidó legendárium, a Midrás alapján ol-
dotta fel ezt az ellentmondás, amely azt mondja, hogy 
amikor a zsidók elindultak a Nádas-tenger felé, a víz 
nem vált rögtön ketté, csak akkor, amikor az első em-
ber belépett a tengerbe és már a szájáig ért a víz.
Fontos tanítást ad a Midrás: mindennek helye és 
ideje, feladata van és az embernek tudnia kell, mikor 
mi a helyes. Ott a tenger partján nem a könyörgés 
ideje volt, hanem a hit ideje. Isten már bizonyított 
a tíz csapással, a kivonulással, ott pedig a népnek 
kellett bizonyítania hitét. „Szólj a zsidóknak, hogy 
induljanak már el” – mondja az Úr.  Amikor teszünk 
valamit, ami a hitünkből fakad, akkor bizonyítjuk, 
hogy a kapcsolat Isten és ember között nem gyengült 
meg. Akkor Isten megteszi a magáét, szétválasztja a 
tengert, átvezet minket száraz lábbal – magyarázta a 
főrabbi a tanítást a zsidó legendárium segítségével és 
hozzátette, hogy Erdő Péter bíboros szavai is meg-
világították ezt a mondatot.
Figyelmeztetett, hogy eljött a bizonyítás ideje: eddig 
fohászkodtunk, ostromoltuk az egek kapuit imáink-
kal, de most eljött az idő hogy – keresztények és 
zsidók – bizonyítsuk hitünket, szívünkkel, lelkünkkel, 
szánkkal, kezünkkel induljunk el együtt. Utalt arra, 
hogy Ferenc pápa elment a római zsinagógába – mi 
is a világ templomaiban és zsinagógáiban, szakrális 
és nem szakrális helyein öleljük át egymást, fogjunk 
végre kezet és induljunk el egy új úton, száraz lábbal 
a reményteli, boldog és békés jövő felé – fejezte ki 
vágyát.



Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház 
püspöke Mózes ötödik könyvéből idézett: „Ami re-
jtve van, az az Úrnak, a mi Istenünknek a dolga; ami 
nyilvánvaló, az a miénk s a mi fiainkéi mindörökké, 
hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.” 
(MTörv 5,29). Mózes intése nekünk is szól – figy-
elmeztetett. – Azzal foglalkozzunk, aminek meg-
valósítása tőlünk is függ. Porszemnek érezzük ma-
gunkat, kétségbe esünk, de van valami, ami a miénk, 
amit örökíthetünk: az isteni törvény. Hozzátette, 
hogy csak azt tudjuk továbbadni, amit magunk is 
birtokolunk. Jézus új parancsolata az, hogy szeressük 
egymást – csak akkor teljesíthetjük be a törvényt, ha 
a szolgáló szeretet hatja át az életünket.

Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke 
az ember egyik nagy, örök kérdését tette fel: „Miért 
uralkodhat el a gonosz, meddig állhat fenn egy kép-
mutató ideológia?” A 73. zsoltár szavaival válaszolt, 
amely szerint Isten felébreszti az embert, ráébreszti az 
igazságra, és ami múlékony, az eltűnik, mint az álom-
kép. Van azonban egy súlyos felelősségünk: minket is 
bevon a hamis ideológiák ledöntésébe. Ehhez hitre, 
bátorságra, tisztaságra van szükség, és arra, hogy egy-
edül is ki merjünk állni, ahogyan például Bonhoeffer 
és Martin Luther King tette.  Ragaszkodjunk mindig 
Isten örök igazságaihoz – buzdított. – Az igazság nem 
hangerő kérdése, nem múlik el álomképként, hanem 
szilárd, örök, mert Istenben gyökerezik.

 Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház 
szuperintendense a 139. zsoltárból felolvasott szakasz 
alapján azért fohászkodott, hogy fel tudjuk fedezni 
életünkben Isten szándékát. Nem tudunk minden 
isteni szándékot felfedezni, de keressük azokat. Úgy 
hisszük, ez az imaóra a szerető Isten akarata, imád-
kozzunk tovább ezért az isteni szándékért – kérte.

 Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke 
arra figyelmeztetett, milyen bizonytalan világban 
élünk. A 20. század tragédiái után azt gondoltuk, a 
21. század békésebb lesz, de nem így van, a világban 
tombol a terror. A 16. zsoltárból felolvasott szakasz 
alapján buzdított: Nem ismerhetjük a sorsot, a jövőt, 
a holnapot sem, de ismerhetjük azt, aki kezében 
tartja sorsunkat. Isten a mi örökké tartó örökségünk. 
„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg” 
– szól a zsoltárban Dávid bizonyságtétele. Közel van 
az Isten, ezért bármilyen szenvedés ér, tudjuk, hogy 
rátekinthetünk. Ha elesnénk is, van, aki felemel – 
hangsúlyozta reménységünket és kérte, imádkozzunk 
azokért, akik sok szenvedést élnek meg napjainkban.



Németh Pál református lelkész az 1. zsoltár alapján 
emlékeztetett: boldog az az ember, aki az Úr törvé-
nyén gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint 
a folyóvíz mellé ültetett fa. Erdő Péter bíboros gon-
dolataira rímeltek szavai, amikor a zsidóságról és a 
kereszténységről beszélt. Egy fa van, Istennek egy 
választott népe: a zsidó nép a szelíd olajfa, amelynek 
sok ága leszáradt, és Isten más ágakat oltott bele. A 
kiválasztás az egész világért történik meg – hangsú-
lyozta. Istennek egy népe van, amely egy üzenetet 
hordoz: irgalmas és türelmes az Isten, megbocsátja 
bűneinket és életre segíti az egész emberiséget.

Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának főtitkára felidézte, hogy Dávid a 
145. zsoltárban dicséri Istent azért, amit véghezvitt a 

világban. Minden embernek észre kell vennie, hogy 
Isten uralkodik és az ő akarata jó – hangsúlyozta és 
kifejezte örömét, amiért az imahét nyolcadik napján 
keresztények és zsidók együtt tudnak imádkozni. 
Fohászkodott az Úrhoz, hogy gátoljon meg minden 
gonosz szándékot és adja, hogy akik felelősséget 
hordoznak, felismerjék, ami a népek haladását szol-
gálja. Ébresszen igaz szeretetet az egyházakban, hogy 
szolgálják népük fejlődését az egész emberiség javára. 

 Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára 
felelevenítette, milyen fontos volt a zsidó és a keresz-
tény vallásban a történelem során a hittérítés, hogy-
an alakult ez a missziós arculat az évszázadok alatt, 
illetve milyen problémákat hordoz magában. Mind a 
zsidó, mind a keresztény vallás könyvvallás, így újra 
és újra vissza kell térniük a szent iratokhoz. Ugyan-
akkor őseink szent írott és szóbeli hagyományát éle-
tet adó kapcsolatba kell hozni napjaink kihívásaival 
és jogos elvárásaival – hangsúlyozta.



A nagycsütörtöki lábmosás szertartását módosító pápai rendelkezés a nők 
megbecsülésének jele 

Ferenc pápa nagyböjti üzenete: Az irgalmasság cselekedetei a jubileumi szentév útján 

2016. február 3. 
Ferenc pápa döntésének megfelelően ez évtől a 
nagycsütörtöki lábmosás szertartásában nők is részt 
vehetnek. Mindez a plébániák életében mindig is 
jelentős szerepet vállaló nők iránti megbecsülés, 
szeretet jele – véli Pákozdi István egyetemi lelkész a 
Vatikáni Rádiónak írt jegyzetében.
 
Az idei húsvéti szent három nap kezdetére Ferenc 

pápa egy igen kedves ajándékot készített: az utolsó 
vacsorát megjelenítő ünnepi szentmisében az úgyne-
vezett „tizenkét apostol” közé már nem csak férfiakat 
lehet választani és az oltár köré ültetni, akik átélik 
Jézus alázatos, baráti gesztusát, vendégszeretetét, 
hanem nőket is.

Forrás: Pákozdi István/Vatikáni Rádió
Fotó: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír

2016. február 9. 
A Szentatya hagyományos nagyböjti üzenetének 
témája 2016-ban: „Irgalmasságot akarok, nem áldo-
zatot.” (Mt 9,13)
 
1. Mária, egy olyan egyház jelképe, amely evangeli-
zál, mert már befogadta az Evangéliumot
A jubileumi szentévet meghirdető bullában arra 
hívtam fel mindenkit, hogy „a jubileumi szentév 
nagyböjtjét fokozottabban éljük meg, úgy, mint Isten 
irgalmassága ünneplésének és megtapasztalásának 
intenzív időszakát” (Misericordiae vultus, 17). Isten 
Igéjének hallgatására és a „24 óra az Úrért” kezde-
ményezésre való felhívással szerettem volna kiemelni 
az Ige, különösképpen a prófétai ige imádságos 

meghallgatásának elsődlegességét. Isten irgalmassága 
ugyanis üzenet a világ számára: de az üzenet átadását 
minden kereszténynek magának kell megtapasz-
talnia. Ezért küldöm el nagyböjt idején az irgalom 
misszionáriusait, hogy mindenki számára Isten 
közelségének és megbocsátásának konkrét jelévé 
váljanak.
Miután Mária megkapta Gábriel arkangyaltól a jó 
hírt, a Magnificatban prófétai módon megénekli az 
irgalmat, amellyel Isten kiválasztotta őt. A názáreti 
Szűz, József jegyese ily módon az Egyház tökéletes 
jelképévé válik, amely evangelizál, mivel ő az, aki a 
Szentlélektől szűz méhébe fogadta az Evangéliumot. 
A prófétai hagyományban, az irgalom valóban, már 
etimológiai szinten is szoros kapcsolatban van az 



anyaméhvel (rahamim), valamint azzal a nagylelkű, 
elkötelezett és hűséges jósággal (hesed), amely a 
rokoni és szülői kapcsolatokat jellemzi.

2. Az Isten emberekkel kötött szövetsége: az irgal-
masság története
Az isteni irgalmasság misztériuma Isten és népe, 
Izrael közötti szövetség történetében mutatkozik 
meg. Isten valójában mindig irgalommal teli, minden 
körülmények között kész arra, hogy népére feltétlen 
együttérzéssel és gyöngédséggel tekintsen, főleg a 
legdrámaibb időszakokban, amikor a hűtlenség eltépi 
a szövetségi köteléket, és az egyezséget a jog és igaz-
ság talaján kell újra megkötni. Itt állunk a szeretet 
igazi drámája előtt, amelyben Isten az atya és az elha-
gyott férj szerepét játssza, miközben Izrael a tékozló 
fiú/lány, vagy hűtlen feleség. Tulajdonképpen ez a 
családot lefestő kép az – mint Ozeás esetében (Oz 
1–2) –, amely kifejezi, milyen mértékben szeretne 
Isten kötődni népéhez.

A szeretetnek ez a drámája a megtestesült Fiúban 
éri el csúcspontját. Őáltala Isten határtalan irgalma 
árad ki, egészen addig a pontig, amíg „megtestesült 
irgalmassággá” válik (Misericordiae Vultus, 8). 
Emberként, a názáreti Jézus minden tekintetben 
Izrael fia. És olyannyira az, hogy megtestesíti Isten 
tökéletes befogadását, amelyet a Shemá elvár minden 
zsidótól, amely még ma is az Isten és Izrael közötti 
szövetség szíve: „Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk 
az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, 
lelked mélyéből, minden erőddel!” (MTörv 6,4–5) 
Az Isten Fia a Vőlegény, aki mindent megtesz, hogy 
elnyerje Jegyese szeretetét, akihez az a feltétel nélküli 
szeretet köti, amely a vele való örök menyegzőn 
mutatkozik meg.

Ez az apostoli kérügma dobogó szíve, amelyben az 
isteni irgalmasságnak központi és alapvető helye van. 
Ez az „Isten üdvözítő szeretetének a szépsége, amely 
a meghalt és feltámadott Jézus Krisztusban nyilvá-
nult meg” (Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 36), 
az első kinyilatkoztatás, amelyet „különféle módokon 
újra és újra meg kell hallgatni, s amelyet újra és újra 
kell hirdetni a katekézis során” (Uo. 164). Az irgal-
masság tehát „Istennek a bűnös iránti magatartását 
fejezi ki, mellyel további lehetőséget nyújt számára, 
hogy átgondolja életét, megtérjen és higgyen” (Mise-
ricordiae vultus, 21), ily módon újból megerősítve a 
vele való kapcsolatot. És a keresztre feszített Jézus-
ban Isten elérkezik odáig, hogy a bűnöst szeretné 
elérni, bármilyen távol legyen is tőle, éppen ott, ahol 
elvesztette őt, és eltávolodott tőle. Mindezt abban 
a reményben teszi, hogy végre meg tudja lágyítani 
Jegyese megkeményedett szívét.

3. Az irgalmasság cselekedetei
Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva 
neki a hűséges szeretetet, ezzel alkalmassá téve őt az 

irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló csoda, hogy 
az isteni irgalmasság be tudja ragyogni bármelyikünk 
életét, a felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve 
bennünket, és arra indítva minket, amit az egyházi 
hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedete-
inek nevez. Ezek arra emlékeztetnek minket, hogy a 
hitünk mindennapos és kézzelfogható cselekedetek-
ben mutatkozik meg, amelyek arra irányulnak, hogy 
felebarátunkat testileg és lelkileg segítsük, és amelyek 
alapján meg leszünk ítélve: enniük kell adnunk, láto-
gatnunk, vigasztalnunk, tanítanunk kell őket. Ezért 
fejeztem ki vágyamat, hogy: „a keresztény nép a 
Jubileum ideje alatt elmélkedjen az irgalmasság testi 
és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja annak, 
hogy lelkiismeretünk – mely gyakran elszunnyad 
a szegénység drámája előtt – fölébredjen, és egyre 
mélyebbre hatoljunk az Evangélium szívébe, ahol a 
szegények az isteni irgalmasság különleges kedvez-
ményezettjei” (Uo. 15). A szegény emberben valóban 
Krisztus teste „válik újra láthatóvá, mint megkínzott, 
megsebzett, megostorozott, kiéheztetett, menekülő 
test…, hogy fölismerjük, megérintsük és ápoljuk” 
(Uo.). Ez hallatlan és botrányos misztérium, melynek 
során az ártatlan Bárány szenvedései meghosszabb-
odnak a történelemben. Az önzetlen szeretet égő 
csipkebokra ez, amely elé Mózeshez hasonlóan csak 
levetett saruval állhatunk (vö. Kiv 3,5); még inkább 
így van ez, ha a szegény ember olyan testvérünk 
Krisztusban, akit a hitéért üldöznek.

Ezelőtt a szeretet előtt, amely erős, mint a halál (vö. 
Én 8,6), a legszerencsétlenebb szegény ember az, aki 
saját magát nem tartja szegénynek. Gazdagnak hiszi 
magát, de valójában a szegények között a legszegé-
nyebb. Azért szegény, mert a bűn rabja, amely arra 
sarkallja, hogy gazdagságát és hatalmát ne Isten és 
a többi ember szolgálatára használja, hanem hogy 
elfojtsa magában a mély meggyőződést, hogy ő sem 
más, mint egy szegény koldus. És minél nagyobb 
a rendelkezésére álló gazdagság és hatalom, annál 
nagyobbá válik hazug vaksága. Elérkezik oda, hogy 
látni sem akarja az ajtajánál kolduló szegény Lázárt 
(vö. Lk 16, 20-21), aki maga Krisztus, aki a szegé-
nyeken keresztül a megtérésünket koldulja. Lázár a 
megtérés lehetősége, amelyet Isten felkínál, és amit 
talán nem veszünk észre. És ehhez az elvakultsághoz 
a hatalom gőgjének önkívületi érzése társul, amely-
ben baljóslatúan visszhangzik az „olyanok lesztek, 
mint az Isten” (Ter 3,5) démoni mondata, amely 
minden bűn forrása. Ez az elvakultság társadalmi és 
politikai struktúrák alakját is öltheti, amint az a XX. 
század totalitárius rendszereiben is megmutatkozott, 
és amint ez napjaink technokrata és egyeduralkodó 
ideológiáiban is megjelenik, amelyek megkísérlik 
Istent jelentéktelenné tenni, és az embert kihasznál-
ható tömeggé alacsonyítani. És ezt mutatják meg 
napjainkban a bűnözés kialakult struktúrái, amelyek 
a pénzt bálványozó, hamis fejlődési modellhez kap-
csolódnak, amely közömbössé teszi a leggazdagabb 



embereket és társadalmakat a szegények sorsa iránt, 
bezárják előttük a kapukat, és még látni sem akarják 
őket.
Ennek a jubileumi szentévnek a nagyböjti időszaka 
tehát mindenki számára alkalmat nyújt arra, hogy 
végre kilépjen saját elidegenedett létezésmódjából az 
Ige hallgatásának, és az irgalmasság cselekedeteinek 
köszönhetően. Ha a testi szükségleteiken keresztül 
megérintjük Jézus testét rászoruló testvéreinkben, 
akiknek ételt, ruhát, szállást adunk, akiket megláto-
gatunk, a lelki szükségleteik – tanácsadás, tanítás, 
megbocsájtás, figyelmeztetés, imádkozás – közvet-
lenebbül megérintik bűnös voltunkat. A testi és lelki 
cselekedeteket ezért soha sem szabad szétválasztani. 
És valóban, a keresztre feszített Jézus testének a 
szükséget szenvedőben történő megérintésével 
válhat tudatossá a bűnös ember számára a megy-
győződés, hogy ő maga is csak egy szegény koldus. 
Ezen az úton járva a „gőgősök”, a „hatalmasok” és a 
„gazdagok”, akikről a Magnificat beszél, megkapják a 
lehetőséget annak megtapasztalására, hogy érdemte-
lenül őket is szereti a keresztre feszített, aki őértük is 
meghalt és föltámadt. Csak ez a szeretet lehet válasz 
a boldogság és szeretet iránti végtelen szomjúságra, 
amelyet az ember a tudás, a hatalom és a birtoklás 

bálványaival képzel csillapítani. De mindvégig fenn-
marad annak veszélye, hogy a Krisztustól történő 
mind nagyobb elzárkózás miatt, aki a szegényeken 
keresztül tovább kopogtat szívük ajtaján, a gőgősök, 
a hatalmasok és a gazdagok végül önmagukat ítélik 
arra, hogy alámerülnek a magány örök örvényébe, 
amely a pokol. Emiatt kell értük és mindnyájunkért 
elismételni újra Ábrahám szívből jövő szavait: „Van 
Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak” 
(Lk 16,29). Ez a cselekvő odafigyelés a legjobb 
módja annak, hogy felkészüljünk a már feltámadt 
Vőlegény halál és bűn fölötti végleges győzelmének 
megünneplésére, aki szeretné megtisztítani Jegyesét, 
miközben jövetelére vár.

Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas időszakát, 
amely a megtérésünket szolgálhatja! Szűz Mária 
anyai közbenjárásával kérjük ezt, aki az ajándékba 
kapott isteni irgalom nagysága előtt elsőként ismerte 
fel saját kicsinységét (vö. Lk 1,48), és az Úr alázatos 
szolgálójává vált (vö. Lk 1,38).
Vatikán, 2015. október 4.
Assisi Szent Ferenc ünnepén
Ferenc pápa

Morvay Imre Pio OH irgalmasrendi szerzetes Magyar Civil Becsületrendet kapott 

2016. február 7. 
A tudósok, egyházi személyek, művészek és a mű-
vészet pártolói alkotta Ars Humanica Hungarica Kör 
február 7-én ötödik alkalommal adta át a Magyar 
Civil Becsületrendet Budapesten, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. A kitüntetettet, Morvay Imre Pio OH 
irgalmasrendi szerzetest Beer Miklós püspök méltat-
ta.

A 2011-ben alakult Ars Humanica Hungarica Kör 
Magyar Civil Becsületrend kitüntetését azoknak 
ítélik oda, akik tevékenységükkel az önzetlenséget, 
a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik. 
2016-ban Morvay Imre Pio OH és Sándor Mária 
kapták meg az elismerést.
A Pécsett élő irgalmasrendi szerzetes indította el az 
azóta már országossá vált ételláda-kezdeményezést, 

a rászorulók megsegítésé-
nek egyszerű, de hatékony 
formáját.
Sándor Mária, a „fekete-
ruhás nővér” azáltal vált 
ismertté, hogy kiállt a 
betegek és az egészségügy-
ben dolgozók helyzetének 
javításáért.
Az ünnepi alkalmon Kuthi 
Csaba, a díj ötletgazdája 
és Görgey Gábor, az Ars 
Humanica Hungarica Kör 
elnöke és alapító tagja 
köszöntötték az egybegyűl-
teket, köztük a Szlovákiai 
Civil Becsületrend Polgári 
Társulás képviselőit.



Civil életünk, társadalmi együttélésünk infrast-
ruktúrájának eresztékei recsegnek-ropognak, nem-
csak a materiális foglalatok, hanem a humán tartalmi 
elemek is pusztulóban vannak. Az alapító közösség 
célja, hogy a társadalom számára megismerhetők 
és megbecsülendők legyenek azok, akik ennek a 
pusztulásnak emberi hangot adnak – fogalmazott 
köszöntőjében Kuthi Csaba, a díj létrehozásának 
ötletgazdája.

Görgey Gábor megnyitó beszédében az Ars Humani-
ca Hungarica Kör azon igényét hangsúlyozta, menn-
yire fontos felmutatni a morál és a becsület értékeit 
ebben a körülöttünk lévő, támaszait vesztő világban.
Tagjaink a reményteli Magyarország hitvallását 
képviselik, azért dolgoznak, hogy ez a Magyarország 
létre is jöjjön – mondta az egyesület elnöke.  

Pomogáts Béla irodalomtörténész a civil társadalom 
intézményéről beszélt a díjátadón. Rámutatott arra, 
hogy a civil társadalom fejlődését az aktuális politika 

rendre ellehetetlenítette, ennek különösen érzékel-
hető időszakai voltak történelmünk azon kiemelkedő 
fordulópontjai – így például 1848, 1956, 1989 –, ami-
kor a civil társadalom nagy erővel felemelte a fejét.
Pomogáts Béla hangsúlyozta, a civil társadalmat 
bölcseleti normák, értékek határozzák meg, melyeket 
egymás mellé helyez, így látszólagos ellentmondá-
sokat teremt. Ilyen dichotómia például a szabadság 
és felelősség, a műveltség és eredeti gondolkodás, a 
személyes függetlenség és elköteleződés egy nemzet, 
kultúra, egyház, közösség mellett.
Ezeknek együtt van helyük gondolkodásunkban, 
ezek egymást teljessé tevő értékek – mutatott rá az 
irodalomtörténész. – Ha körülnézünk, a magyar tör-
ténelem, irodalom, közélet leginkább tisztelt alakjai is 
ezen értékek képviseletét mutatják.

Morvay Imre Pio atyát Beer Miklós püspök méltatta.
Egy paptestvérem olyan küldetéséről van szó, amely 
nagyon időszerű a mai magyar társadalomban. Két 
tematikus év találkozási pontjánál vagyunk egyhá-
zunkban.  Zártuk a megszentelt élet évét, melynek 
megnyitóján Ferenc pápa arra ösztönözte a szer-
zeteseket, hogy ébresszék fel a világot az önzés és a 
szűkkeblűség állapotából – idézte a váci püspök a 
pápát. – Az irgalmasság szentévét meghirdetve pedig 
arról beszélt Ferenc pápa, hogy a mindent teremtő 
Isten az irgalmas arcát mutatja meg nekünk. Pio atya, 
az irgalmasrendi szerzetes személyében találkozik a 
két tematikus év.
 
Az evangéliumot idézve 
Beer Miklós rámutatott: 
mindig lesznek közötte-
tek szegények, aki akar, 
tud segíteni. Egyszerű 
és világos mit kell ten-
nünk: azok mellé állni, 
akik rossz helyen, rossz 
időben születtek. Pio atya 
kezdeményezése példát 
mutat arra, hogyan tegy-



ük ezt. A legnagyobb dolog a legegyszerűbb módon 
valósul meg. Az ételláda egyrészt megoldás a napon-
ta elkövetett pocsékolásra és pazarlásra, másrészt 
a dobozba a segítő ember névtelenül, nagy szívvel 
odateheti, amiről lemond, amit megspórolt. Így az 
elfogadó helyzetét is megkönnyíti: anonim módon 
nem megszégyenítő elfogadni.
A kitüntetés legyen további bátorítás, és nekünk 
is adjon ösztönzést és példát, hogy az egyszerű, de 
nagyszerű megoldásokat mi is megtaláljuk – mondta 
a főpásztor.

Pio atya az általa elindított ételláda-kezdeményezés 
megszületéséről beszélt a díjátadáson. Rámutatott: 
az ilyenfajta kezdeményezésnek mindig megvan a 
háttere.
A díjazott a világháborút és a Felvidékről való ki-
telepítést is átélte. A svábok lakta Mágocsra került 
családjuk sváb szőlőt kapott birtokul, borítékolva 
az összeütközést. Az édesapa azonban megtalálta a 
megoldást: náluk mindig lehetett bort inni, elbes-
zélgetni. Így lassan megértették az emberek, ők nem 
egymás ellenségei, ugyanazok a problémáik.
Édesapám megmutatta, meg kell érteni a másikat, 
és ezért áldozatot is lehet hozni – mondta Pio atya, 
majd arról beszélt, hogy a Gondviselés megérleli a 
másik iránti érzékenységet.

Morvay Imre 1940-ben született a felvidéki Szencen, 
a kitelepítések nyomán került Mágocsra. 1963-ban 
szentelték pappá. Több helyen volt káplán, majd plé-
bános. 1998-ban kérte felvételét a Betegápoló Irgal-
masrendbe, ahol a Pio rendi nevet kapta. 2000 óta a 
pécsi Betegápoló Irgalmasrend rendházának vezetője.
A szegényeken nem lehet véglegesen segíteni, a világ 
pénzét el lehetne költeni, mégsem tudjuk megoldani 
a helyzetet – kapcsolódott a Beer Miklós által idézett 
evangéliumi tanításhoz az irgalmasrendi szerzetes.

Ha fáj, hogy nem tudsz segíteni mindenkin, segíts 
azon az egyen, aki melletted van – idézte Teréz anya 
számára meghatározó mondását. – Így elindult 
az ételláda, először kis ládaként, mára pedig már 
háromrészes nagy láda várja teli adományokkal a 
rászorulókat.
Két-három éven át csendben folyt az adakozás – 
emlékezett Pio atya, a kezdeményezés akkor kapott 
nyilvánosságot, amikor felkerült a Facebookra. – A 
láda egyrészt a segítés eszköze, de mellette nevelés is: 
azt tanítja, vegyük észre a másik baját, legyen nyitott 

a szívünk, legyünk készek segíteni. Azt üzeni, figyel-
jünk egymásra; vállaljunk áldozatot.
 
Sándor Máriát, a „feketeruhás nővér”-ként ismertté 
vált ápolónővért Jákó Péter, a Sportkórház főorvosa 
méltatta. Jákó Péter a nővérek meghatározó szerepét 
hangsúlyozta az egészségügyben. Kiemelte a civil 
kurázsi fontosságát egy olyan időszakban, amikor 
sokakat elnémít az egzisztenciális félelem.
Sándor Mária a betegek és munkatársak érdekeiért 
állt ki, érthetően és bátran. Kiállása követendő példa 
a civil társadalom számára – mondta Jákó Péter.
Sándor Máriával eljöttek a díjátadóra mindazok, akik 
életútján kísérik és munkatársként vele együtt kiáll-
nak a képviselt ügyért.



2016. február 8. 
A görögkatolikus egyházban február 8-án kezdetét 
vette a húsvétot megelőző negyvennapos bűnbánati 
időszak.
 
A görögkatolikus egyházban a nagyböjt már két nap-
pal korábban elkezdődik, mint a római katolikusok-
nál, a hamvazószerda előtti hétfőn. A böjt a görög-

katolikus egyházban a lelki felkészülés, újjászületés 
időszaka, melyet a test aszkézise tesz teljessé, hogy ily 
módon a hívek méltóan ünnepelhessék majd Jézus 
feltámadását. A bűnbánati időszak jelentőségéről 
számos elmélkedés született az évszázadok folyamán, 
az egyik szent atya, Zadonszki Szent Tyihon így 
fogalmaz: „Van testi böjt, van lelki böjt is. Az a testi 
böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. 
A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát 
a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól. Az 
a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik. Ha azt 
akarod, ó, keresztény, hogy ezen módra a böjt hasz-
nos legyen, akkor böjtölj testileg, böjtölj lelkileg is, és 
mindig böjtölj!”
Van tehát lelki és testi böjtölés. A lelki böjtölés is 
egyfajta önmegtagadás, ami azt jelenti, hogy ebben 
az időszakban még inkább figyelnünk kell arra, 
hogy elkerüljük a bűnöket. Szíriai Szent Efrém böjti 
imádsága pontosan fogalmazza meg ezt: „Életem Ura 
és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség 
(lustaság), könnyelműség, pénzvágy és megszólás 

A böjt a test önmegtagadása is, lemondás valamely 
élvezetről, de mindig lelki célzattal. A testi böjtölés 
legáltalánosabb formája az étkezésekben jelenik meg. 
Böjtölhetünk ételről való lemondással. A keleti egy-
ház előírása szerint nagyböjt első napja és nagypén-
tek szigorú böjt, amelyből csak ez a kettő ilyen van 
a görögkatolikus egyházi évben. Ez a húsos, zsíros, 
tojásos ételektől és a tejtermékektől – akár tejport 

tartalmazó ételektől – való tartózkodást jelenti. Kivé-
telt képez azonban a hal (hidegvérűek) fogyasztása. 
A szigorú böjt megtartása 21 és 60 év között kötelező 
az egészségeseknek és saját háztartásukban étkező-
knek. Ajánlatos azonban e korhatár alatt és felett 
mindazoknak, akiknek testi fejlettsége és általános 
egészségi állapota ezt az önmegtagadást megengedi. 
Felmentéssel élhetnek kötelezettsége alól a betegek, 
a nehéz testi munkát végzők, akiknek nincs más 
étkezési lehetőségük, vagy akik hosszú úton vannak. 
A szigorú böjt különösen szigorú változata csak „ke-
nyér és víz” magunkhoz vételét jelenti.
Az összes többi böjt csak hústól való tartózkodás 
jelent. Ilyen nagyböjt első és utolsó teljes hete – les-
zámítva az említett két szigorú böjti napot – továbbá 
az összes nagyböjti szerda és péntek.
A legszigorúbb negyvennapos böjtölés – amelyet ma 
már többnyire csak szerzetesrendben szoktak meg-
valósítani – a liturgikus előírások pontos követése: 
húshagyó vasárnapon elhagyják a húsos, vajhagyó 
vasárnap pedig a tejes, tojásos eledeleket, s ezekből 

Megkezdődött a nagyböjt a görögkatolikus egyházban 



legközelebb majd a húsvéti pászkakosár ételeinek fo-
gyasztásakor részesülhetnek. Ehhez általában párosul 
szerdán és pénteken az úgynevezett xerofágia, vagyis 
a kizárólag főtlen, teljesen nyers ételek fogyasztása. 
A többi napon vízben főtt ételt lehet fogyasztani, 
olajosat pedig csak szombat és vasárnap, illetve az 
ünnepi napokon. Van azonban, aki csupán a hústól 
tartózkodik egész nagyböjt alatt, vagy csak bizonyos 
napokon mond le róla. A görögkatolikusoknak aján-
lott a szerda és pénteki hústilalom. Ezt terjeszthetjük 
ki buzgóságból a hétfői napra is.
A görögkatolikus böjtnek a szigora mellett azonban 
van édessége is. Olyan édesség ez, amely jelentése 
szerint mintegy előjelzi az örök élet ízét. A kolliba ez, 
amelyet nagyböjt első péntekén – idén február 12-én 
– áldanak meg. A kolliba tulajdonképpen főtt búza, 

melyet mazsolával, aszalt szilvával, fügével, datolyá-
val, dióval, mézzel és lekvárral édesítenek.
Nagyböjt hétköznapjai a bizánci rítusú egyházak-
ban aliturgikus napok. Ez azt jelenti, hogy ezeken a 
napokon Szent Liturgiát nem végeznek, minthogy 
az Eucharisztia ünneplésének öröme nem fér össze 
a böjt bűnbánati jellegével. A görögkatolikus egyház 
azonban gondoskodik arról, hogy ne csak vasárnapo-
kon lehessen részesülni a szentség vételében, ezért 
nagyböjt idején szerdán és pénteken az előre megs-
zentelt áldozatok liturgiáját végzik, ami tulajdonkép-
pen vecsernye (alkonyati istentisztelet) szentáldozás-
sal összekötve, mely alkalommal az előző vasárnap 
átváltoztatott szentséget osztják ki. Ezt jelzi az „elős-
zentelt” kifejezés a szertartás elnevezésében.
szellemét.” 

Cristelijk Wereld Ontmoetingsdagen

 2016. július 25. és 31. között kerül sor a következő 
Ifjúsági Világtalálkozóra (IVT)Lengyelországban. 
A világ katolikus ifjúságának legnagyobb rendezvé-
nyére több millió fiatalt, köztük több ezer magyart 
várnak a szervezők.

A Krakkói IVT-t, megelőző 5 napos előtalálkozók ez 

alkalommal is a már szokásos módon zajlanak majd: 
az országba érkező fiatalokat a lengyel egyházmegyék 
látják vendégül július 20. és 25. között.
Ezt követik az IVT központi eseményei Krakkóban 
július 26. és 31. között, ahol a legfőbb események, az 
Ifjúsági Fesztivál, a Ferenc pápával való találkozás és 
virrasztás lesznek.

Interjúkönyv jelent meg Beer Miklós váci megyéspüspökkel

2015. december 16. 
Szeressek ott, ahol gyűlölnek címmel interjúkötet 
jelent meg karácsony alkalmából dr. Beer Miklós 
váci püspökkel (képünkön). A könyvben szó esik 
világunkról, az egyházról és a hit titkairól.

Beer Miklós részletesen is elmondja gondolatait a 
menekültkérdésről, majd a tőle megszokott nyíltság-
gal beszél a paphiányról, a cölibátusról, a válásról, 
a szentgyónásról. Szól a betegséggel küzdők fájdal-
máról, a halálról, az eutanáziáról, az imádság fon-
tosságáról, és felidézi élete meghatározó, személyes 
élményeit, találkozásait is.
Válaszol arra a kérdésre is, miért érzi közel magához 
Ferenc pápát és Assisi Szent Ferencet - akinek imájá-
ból a könyv címét is kölcsönözte. 

A könyv megrendelhető a bolt.ujember.hu címen.
http://bolt.ujember.hu/szeressek-ott-ahol-gyulolnek 

Áldott, boldog Húsvétot kívánunk minden kedves 
Olvasónknak!



Dobai Sándor atya levele 

Óriási baleset történt velem 

A házunk pincéjében 2015. október 22-én Így dél-
tájban. Egy üres kartondobozt hoztam fel a hulladék 
papírnak. Felértem a lépcsökön, és semmi emlékem 
nincs róla, hogyan zuhantam le hanyatt a 13 kölép-
csön. Csak arra emlékszem, hogy mozogni kezdtem, 
és segítséget hÍvtam a pince mélyén. Egyik paptàrsam 
éppen egy kávéért jött az ebédlöbe, meghallotta 
kiáltásomat, és hÍvta két társunkat segíteni. Vérben 
feküdtem, nagy, nyílt sebbel hátul a fejemen. Mentöt 
hívtak, vittek a kórházba.

18 öltéssel varrták be a fejsérülésemet. Megvizs-
gáltak... lapockatörést, bordatörést, agyrázkódást 
állapítottak meg.  Bizony,  életveszélyes volt!  Hat 
napig a kórházban maradtam, kezeléseket kaptam, 
majd Spa-Nivezèe-be,  a betegsegélyzö rehabilitációs 
osztályára kerültem felépülésem végett. Gyógytorna, 
,,kinezie-theraphia”,  és pihenés 1  hónapig. 
Közben fontolgatva, mérlegelve a lehetóséget hatá-
roztam, hogy elfogadom hazai rokonaim, szeretö 
unokatestvéreim ajánlatát, amely arról szólt: haza-
hoznak Magyarországra. Autóval jött értem Imre és 
fia, Szilárd, és most itt vagyok gyógyulni, kezelésekre, 
vizsgálatokra és pihenésre. Hazaérkezésemtöl fogva 
Mica és leánya, Zsuzsi mindennapi gondos ellátá-
sában részesülök, Margit nemrég felújított lakását 
bocsájtotta rendelkezésemre, és ö intézi itthoni 
vizsgálataimat is. A rokonságban is gyakran vannak 
meghívásaim: lmrénél és Pirinél, Ferinél és Iluskánál 
is, (aki lassan gyógyul a nagy balesetébö|, augusztus-
ban kerékpárral misére menet felelötlenül elgázolta 
egy autó), Margitéknál, Feriéknél.

71 év utén elöször itthon töltöttem a Karácsonyt,Ú-
jévet, velük együtt, és szülöfalum népével. Kedves, 
gondos családi körben itt várom a javulást, mert 
bizony még mindig szédülök, fájnak a sebesüléseim, 
és ez erösen megvisel. 

Így kedves belgiumi és luxemburgi híveim csak 
értesültetek a helyzetröl. Nem tudtam veletek lenni 
a tervezett ünnepeken, összejöveteleken, a magyar 
miséken. Ki tudja, meddig tart még ez a fájdalmas 
állapot? Hiányzunk egymásnak...
Bocsánat, hogy se levélre, se telefonálásra nem volt 
(és nincs) eröm a jelen állapotban. Majd jelentkezem, 
ha jobban leszek, és ha gyözöm. Mert számítok 
visszamenni, és folytatni a lelkészi munkát - küldeté-
semet - ahogy lehet.
Lehetett volna teljesen végzetes ez a baleset, mint 
jó Anna növérnél, de úgy látszik a jó lsten még ad 
lehetöséget a folytatásra. Amennyit és amennyire 
gyözöm, kész vagyok még helytállni. Kérem ezért 
imátokat, megértéseteket és türelmeteket.
Hogy mikor tudom folytatni, és mikor térek vissza, 
még nem tudom. Várom egészségem javulását. 
Sokan meglepödtek, hogy az öszi lelkészi levélben 
nem közöltem a jövö évi, 2016-os programokat. Ez 
azért történt, mert számítottam Karácsonyra újabb 
levelet írni, de ez nem történhetett meg a balesetem 
miatt. Talán lesz majd húsvéti, de még nem tudom 
biztosan. Minden esetre többször átnéztem a címlis-
támat és betegeim listáját, így lélekbenr és imádság-
ban találkozunk.
Nehéz ezt a helyzetet viselni, segítsetek imáitokkal! 
Mindenki figyelmét, szeretetbeli érdeklödését és 
törödését szívból köszönöm. Lelkipásztorotok és 
barátotok:
Dobai Sándor

A lap szerkesztésének reggelén érkezett az öröm-
teli hír, miszerint Dobai atya újra Liege-ben van. 
Isten hozta Öt belgiumi otthonában! Kívánunk sok 
türelmet a balesetböl származó és még érezhetö kel-
lemetlenségek elviseléséhez, valamint szolgálatának 
ellátásához sok eröt!

A 2016. március 20-i református 
Istentiszteleten közremüködött 
a Hágai Énekkar Kovács Kata 
vezetésével.


