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A MEÖT közelgő eseményei:

Március 9. péntek 12.00: Számvizsgáló  Bizottsági  ülés
(MEÖT Székház)

Március 12. hétfő 13.00: Elnökségi ülés

Március 12. hétfő 14.00: Közgyűlés

Március 20. kedd 15.00: Reformáció Hónapja Bizottsá-
gi ülés (MEÖT Székház)

Március 29. csütörtök 9.00: Mel Gibson: A passió (filmvetí-
tés az Erkel Színházban)

Április 5. csütörtök 17.00: Keresztények Parsifalja (Erkel
Színház)

Április 10. kedd 11.00: Teológiai  és Keresztény Egy-
ség Bizottsági ülés

Április 11. szerda 12.00: Ifjúsági Bizottsági ülés

Április 13. péntek 15.00: Kihelyezett Theologiai Szemle
Szerkesztőbizottsági  ülés
(Kiscelli Távoktatási Központ)

Valaki vár

Egyre gyakrabban szorítja
szívemet a kérdés:
Meddig mehetek még?
Mögöttem tízesekkel mérem az időt,
előttem csak évekre futja már.
A másik sarkon tán valaki vár.
Minden eszközzel küzdök a máért,
s szorítva fut a holnap felém.
Az idő késő délutánra jár,
és valahol valaki vár.
Kitárja éltem másik kapuját,
Ahogy az elsőn magam léptem át,
itt is magamra maradok.
De Valaki vár,
s értem átszegzett karjaiba zár.

Szikszai Béni



Hírlevelünkbe a március havi áhítatokat

Hajdú Zoltán Levente

szóládi református lelkipásztor

írta

Alapige: Máté evangéliuma 5. rész 43-48. vers:

„Hallottátok,  hogy  megmondatott:
»Szeresd  felebarátodat  és  gyűlöld  el-
lenségedet.«  Én  pedig  azt  mondom
nektek:  Szeressétek  ellenségeiteket,
és  imádkozzatok  azokért,  akik  üldöz-
nek titeket,  hogy így mennyei Atyátok
fiai  legyetek,  mert  ő  felhozza  napját
gonoszokra  és  jókra,  és  esőt  ad  iga-
zaknak és hamisaknak. Mert ha azokat
szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a
jutalmatok? Nem ugyanezt  teszik-e a
vámszedők is? És ha csak testvéreite-
ket köszöntitek, mennyivel tesztek töb-
bet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e
a pogányok is? Ti azért legyetek töké-
letesek, miként a ti mennyei Atyátok tö-
kéletes.”

Mi  az  Egyház,  a  Krisztus  Egyháza
ezen a földön? Annyiféle válasz, annyiféle megközelítés, annyiféle értelmezési kísérlet, annyiféle el-
gondolás létezik erre vonatkozólag! És most nem is arra gondolok, hogy mit gondoltak, vagy mit írtak
erről a nagy teológusok, filozófusok, társadalomtudósok, hanem sokkal inkább érdekel az, sokkal in -
kább gondolok arra, hogy mit gondolsz erről te. Pontosabban, hogy mi a te válaszod, élet-válaszod er -
re a kérdésre! Ugyanis egyáltalán nem érdekes, hogy elméletben ki mit gondol, vagy mond a vallással,
a hittel, a gyülekezettel, az Egyházzal kapcsolatban! Mert valójában csak az érdekes, hogy az ember
élete – azaz: a te életed és az én életem – hogyan vall arról, hogyan tanúskodik arról, hogy mi az Egy -
ház, a Krisztus Egyháza ezen a földön.

… és mi is? Mi az Egyház? Annyi szép dolgot lehetne elmondani persze, ami úgy belesimul a hagyo -
mányokba, ami úgy megmelengeti akár az egyháztagok, akár még a kívülállók szívét is. Ami olyan
szimpatikus, ami olyan dicséretes lenne, lehetne.

… és nem is arról van szó, hogy ezekben ne volna igazság! Hiszen ki ne gondolná azt, hogy a bete -
gek, az elesettek, a szegények, az idősek felkarolása, támogatása, a felnövekvő generációk erkölcsi
nevelése ne tartozna az Egyház küldetésének körébe. Persze, hogy beletartozik! És beletartozik a jóté-
konyság is, beletartozik a nemes hagyományok ápolása is, ahogy a kultúra alapértékeinek őrzése is.

De nem ez a lényeg! Nem ez az Egyház lényege! És aki csak ennyit lát, még inkább: aki csak ennyit
akar látni és láttatni az Egyházból, az csak használni akarja az Egyházat, az csak ki akarja használni
az Egyházat a maga emberi céljai és törekvései érdekében!

Figyeljetek, mert ezek kemény, de megszívlelendő, a világ és a világi hatalom szempontrendszereit lát -
va, felismerve, bizony, kijózanító szavak! Amelyek ráébresztenek, ráébreszthetnek arra, amiről ez az
ige is beszélni akar nekünk, hogy az Egyház, a Krisztus Egyháza ezen a földön: alternatív társadalom!



Azaz,  ez azt  jelenti,  hogy a vi-
lágban  élünk,  de  nem  a  világ
szerint élünk! Jézus Krisztus így
fogalmazza meg ugyanezt  elfo-
gatása előtti imádságában, ami-
kor  az  Atyához  imádkozik,  ezt
kéri  az  Atyától  tanítványaival
kapcsolatban,  hogy:  „Nem  azt
kérem, hogy vedd ki őket a világ-
ból, hanem hogy őrizd meg őket
a gonosztól.” (Jn 17,15.) És na-
gyon,  de  nagyon  figyelemre
méltó  az  is,  ahogyan  folytatja:
„Nem  a  világból  valók,  mint
ahogy én sem vagyok a világból

való. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.” (Jn 17,16-17.)

Pontosan erről beszél ez az ige is, pontosan erről beszél Jézus, amikor azt mondja, … persze első hal -
lásra szinte értelmezhetetlen célkitűzésként: „Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes.” Mert aki pusztán az emberi társadalom emberi célkitűzései szerint igyekszik a dolgok, az
események, a folyamatok, az emberi élethelyzetek javítására, jobbítására, aki beéri azzal, hogy a töké-
letlen és veszendő világ kategóriáinak keretei között próbáljon pozitívabban élni, az a maga részéről
valójában lemond arról, hogy Isten tökéletessége színre lépjen, teret kapjon, cselekvésbe léphessen!

Hogy értsük ezt? Úgy, hogy tökéletessé lenni ebben a világban, az nem a magunk tökéletességét je-
lenti, mert ez nyilvánvaló, hogy nem is lehetséges, de igenis jelenti azt, hogy számításba veszem, ko-
molyan veszem, hogy Isten tökéletessége jelen van, jelen tud lenni és működni tud, hatni tud: rám, és
rajtam keresztül másokra is! Így vagyunk mi alternatív társadalom, így vagyunk mi „nem a világból va-
lók” és mégis a világban élők: a magunk helyén, a magunk életében, a magunk közösségében; úgy,
ahogy személyes és közösségi létünkkel Isten tökéletes jelenlétét éljük meg, éljük az embere elé; Isten
tökéletes jelenlétével gyakorolva hatást a környezetünkre is.

Mindezeknek pedig nagyon is gyakorlati következményei vannak, kell, hogy legyenek! De nem külső
kényszereknek engedelmeskedve, hanem belülről, hitből, lélekből fakadóan. Mik ezek? Pontosan azok
a dolgok, cselekvések, életstratégiák, amelyekről Jézus ebben az igében, … egyébként azon túlmuta -
tóan az egész Hegyi beszédben, sőt az egész evangéliumban beszél: „Hallottátok, hogy megmonda-
tott: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.« Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek el -
lenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátok fiai legyetek,
mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat sze-
retitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak
testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?
Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

Mindnyájan érezzük, hogy emberi akarattal, emberi odaszánással, pusztán emberi elhatározás szerint
ez nem megy! Meg lehet próbálni, bizonyos látszatokat el is lehet érni, de hamar lelepleződik az em-
ber, hogy ő akar-e vallásos célkitűzéseknek megfelelni, vagy odaadja-e, átadja-e az életét, az életében
a vezetést, a hatalmat az Úr Jézus Krisztusnak, aki viszont már az ember, az emberi feletti, valóságos
csoda-folyamatokat,  valóságos  életfordulatot  hoz,  … amit  egyébként  megtérésnek  és  hívő  életnek
szoktunk nevezni az egyházi szókészletünk szerint.

Most pedig nézzük meg, hogy mik is az ige konkrétumai, amelyek a világban, de nem a világ szerint
működésbe léphetnek bennünk és közöttünk, ha ma újra, és napról-napra mindig Krisztus kezébe tesz-
szük a céljainkat, a terveinket, az életünket.

Mit jelent az ellenség szeretete? Mit jelent az üldözőkért való imádkozás? Mit jelent az azokat is elhor -
dozó közösségi lét, akik ― úgy tűnik ― nem illenek bele abba a lelki, krisztusi közösségi képbe, amit,
mint a gyülekezet lét-valóságát szeretnénk megélni és tovább is sugározni mások felé? Mit jelent ez?
Nagyon sok mindent, de semmiképpen sem ítélkezést! Vagy ha igen, akkor annak önmagunkra kell vo-
natkoznia, és végtelen és töredelmes Isten előtti alázatra kell indítania bennünket! Mert ― ahogy Pál



mondja a Római levélben: „nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”
(Rm 3,22b-23., Újf.)

Tehát,  ha  bármit  is  megtapasztal-
hatok és megélhetek az Isten ben-
nem munkálkodó és engem átható
szeretetéből, az csak annak a sze-
mélyes,  önmagamban  is  felismert
csodának a valósága, amit Pál így
fogalmaz  meg  itt,  a  Római  levél
folytatásában,  hogy:  „Isten  ingyen
igazítja meg őket, kegyelméből, mi-
után  megváltotta  őket  a  Krisztus
Jézus által.” (Rm 3,24., Újf.)

Hiszem, hogy mi, Isten népe, Isten
Egyháza, olyan alternatív társada-
lom vagyunk,  akik  benne  élünk  a
világban,  de  nem  a  világ  szerint
élünk.  Ami  azt  jelenti,  hogy  úgy
hatjuk  át  a  világ mindennapi  lété-
nek mindennapi  folyamatait  az élő és megváltó Krisztus önmagunkban hordozott  jelenlétével,  hogy
nem a világ, és a világ szerinti ember feletti ítélkezést tűzzük a zászlónkra, nem az ellenségeskedést
és a békétlenség szítását, hanem azt az Isten kegyelmében élő és Isten kegyelmére bízott növeke-
dést, amelyről a búza és a konkoly jézusi példázata is beszél.

A záró kérdés pedig nem lehet más, mint hogy: Hol vagyok én ebben a folyamatban? Hol vagy te eb-
ben a folyamatban? Tudok-e imádkozni, tudsz-e imádkozni azért, aki a családodban, a környezeted-
ben, vagy akár a gyülekezet, az egyház közösségében békétlenséget, megosztást, ellenségeskedést
gerjeszt? Tudok-e, tudsz-e imádkozni úgy, hogy közben elsődlegesen azt viszem, viszed Isten elé,
hogy:  „Uram, hiszen én sem vagyok különb! Én is ugyanolyan kegyelemre szoruló, nélküled elvesző
ember vagyok!” Tudok-e, tudsz-e befogadó és nyitott maradni, sőt elfogadó lenni, azzal az érzülettel,
azzal a lelkiséggel, amire az ige tanít, hogy: „bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsá-
tott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32.)

Tudok-e, tudsz-e ilyen lenni? Mert Jézus ezt mondja, mert Jézus erre hív! … és a válaszunk:  „Nem!
Nem tudok ilyen lenni!” De Isten ilyen, Isten ilyenné tud lenni, Isten ilyenné tud formálni engem, téged,
minket, mint az Ő Örök Egyházának élő közösségét! És én azt tapasztalom, hogy ez a krisztusi átfor -
málódás egyre inkább hatja át, lelkesíti át egyre több ember életét itt a közösségünkben! Egyre nyil -
vánvalóbbá válik, hogy Krisztus milyenné akar formálni bennünket, hogy valósággá legyen, új életté le-
gyen személy szerint is, és a gyülekezetünkben is az apostol szava: „… többé tehát nem én élek, ha-
nem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem,
aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2:20.)

Ugye milyen jó, így, testvérként felismerni és elfogadni, elhordozni egymást ebben a krisztusi kegye-
lemben? Hogy így, nem a mi, hanem Isten tökéletessége ― bennünk, közöttünk és általunk ― egyre
nyilvánvalóbbá legyen! ÁMEN

Kedves Testvéreink!

Havi  hírlevelünkbe,  amely  számos felekezet  gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut  el

elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan

ismerősük,  aki  havonta  szeretné  megkapni  a  hírlevelet,  akkor  a  MEÖT  e-mail  címére

(oikumene@meot.hu) küldött levélben adják meg az e-mail címet, és a következő hónaptól eljuttatjuk

a hírlevelünket!

Testvéri szeretettel: „Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői
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