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Fohász

Segíts abban, hogy megértsem azt, hogy a nehézségek, a vereségek, az elégedetlenségek hozzájárulnak a fejlődésemhez, ami
Uram, nem kérek csodákat, és lehetetlen dolgokat, csak annyit által tapasztaltabb leszek. Emlékeztess arra, hogy a szív mindig
kérek, hogy adj erőt a mindennapokhoz, hogy megtanuljam ér- konfliktusba kerül a rációval.
tékelni a kis művészi léptek fontosságát. Add, hogy legyek figyelmes, találékony, miközben a napi rutin részét képezi az éle- A megfelelő pillanatban adj erőt és bátorságot. Adj türelmet, és
temnek, és tudjak megállni akkor, mikor a felfedezéseim, a ta- emlékeztess arra, hogy minden probléma rendeződni fog egypasztalataim szembejönnek velem.
szer.
Taníts meg arra, hogy jól tudjak bánni az időmmel, és hogy különbséget tudjak tenni a fontos és kevésbé fontos dolgok között.
Kérlek, adj erőt, hogy ne csússzon szét az életem, tudjam racionálisan beosztani az időmet, ismerjem a korlátaimat, és hogy
megleljem az alkotásban, a művészetben az örömömet.

Ajándékozz meg gazdag fantáziavilággal, és azzal, hogy ha valaki rászorul, tudjak neki szállást, étkezést biztosítani. Adj erőt,
hogy segíteni tudjak az elesetteken és, hogy ne ijedjek meg a
fontos lépések megtétele előtt.

Mutasd meg nekem az igazit, a valót, amire leginkább szükséSegíts, hogy megértsem azt, hogy az álmok olykor nem segíte- gem van. Tanítsd meg nekem a kis lépések művészetét!”
nek, mint ahogy az sem, ha visszavágyok a múltba. Ehelyett inAntoine De Saint-Exupery
kább értékeljem a jelen pillanatát, annak fontosságát.

Hírlevelünkbe a december havi áhítatokat

Szilágyi Gergely
egyházközségi munkatárs
írta

Karácsonyra…
Néha a rádióban lehet hallani egy régi dalt aminek a címe „what if God was one of us?” tehát „Mi lenne,
ha Isten egy volna közülünk?” A dal szövege ezt a kérdést fejti ki részletesebben: mi lenne, ha Isten otthagyná a sok angyalt, a szenteket, a dicsőséget, és csak egy magányos csavargó lenne, aki egyszerűen csak szeretne hazamenni, egy a sok idegen közül a buszon, akiket látni szoktunk, fázna, magányos
lenne, és így tovább. Jó kérdés, de legalább is elgondolkodtató nem igaz?
Mi lenne, ha Isten egyszer csak egy lenne közülünk? De nem ám pusztán biológiailag, hanem igazán
egy az emberiséggel, nem egy a felső tízezerből, hanem talán egy az alsó tízezerből? Vajon milyen
lenne az, ha Isten volna az, aki éhezne, Isten is fázna, Istent is bántanák, Istent is megaláznák, ártatlanul meghurcolnák vagy kiforgatnák a jogaiból?!
Erről a kérdésről (is) szól a karácsony. Ma ott van Isten, az emberré lett Isten, akit kértünk, ott fekszik
ma a jászolban. Nem egy kórházi ágyban, vagy egy palotában, még csak nem is lepukkant panelház ban, még egy kunyhó sem jutott neki! Egy bűzlő istállóban.
Tudod, Tisztelt Olvasó, mi az a „jászol”, mit jelent ez a szó?
Ez az az edény amibe az állatok takarmányát tették. Nagy és giccses pátosszal szokás elmondani:
„bepólyálta, jászolba fektette” ― valójában ez egy szükségmegoldás volt. Legalább még mindig nem
a földre, ott volt szalma, legalább viszonylag puha, kevésbé hideg, talán valamivel kevésbé szennyezett felületre lehet letenni azt a gyereket.
Isten egy lett közülünk, egy kiszolgáltatott csecsemő, aki rászorult arra, hogy pólyába csavarják, akinek innia kellett az
anyja tejét, és igen:
Istent tisztába kellett
tenni! Ha muszlimokkal vagy jehova tanúival vitatkozunk, gyakran felmerül a kérdés:
„szóval szerinted Isten áthaladt egy szülőcsatornán, evett és
ivott, kiment a WCre?!” Ezekre a kérdésekre pedig nem
mondhatunk mást, mint amit valóban hiszünk is, hogy Igen!
Isten akkora szeretettel fordult az emberiséghez, hogy megszületett, éhezett, szomjazott, fázott, üldöz tetést szenvedett el, meghurcolták, kigúnyolták, elárulták, majd végül bestiális kegyetlenséggel lemé szárolták.

„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat
előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebe ket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs.53, 3-5)
Isten ember lett értünk, a mindenható, időtlen, felfoghatatlan, behatárolhatatlan és korlátlan Isten, aki
minden létezés eredete és oka, megalázta magát értünk, és mint Jézus Krisztus megtestesült. Ne ért sük félre, nem azért, mert mi olyan kiválóak volnánk, hanem mert Isten ennyire szeret minket. Nem
azért, mert mi ennyire megérdemeljük, hanem annak ellenére, hogy ennyire nem érdemelnénk meg.
A dal, amiről korábban beszéltem, 1995-ben jelent meg, és ez szerintem nem véletlen. Mi lenne, ha Is ten egy volna közülünk? Különösen aktuális ez a kérdés egy olyan évszázad végén, amibe az emberi ség nagy reményekkel lépett be, de nagy csalódásokkal lépett ki, önnön kiválóságának beteljesülését
várta, de önnön alávalóságának bizonyítékát találta meg. Nagy eszméket hirdetett meg, amik egy sosem látott aranykorba vezetnek majd, de soha nem látott pusztításba vezettek.
Hosszosan lehetne sorolni az
olyan neveket, mint Hitler, Sztálin, Mao, Ceausescu vagy Rákosi. Tudom, tudom, korábban is
voltak
királyok,
császárok,
mondjuk ki: diktátorok, csak nem
így hívtuk őket, ők is kegyetlenül
elbántak az ellenszegülőkkel, elismerem, ez tényleg igaz. Ezek
az újabb diktátorok azért mások,
mert az élet minden apró részébe be akartak törni, a régi királyok és császárok megelégedtek, ha az alattvalók engedelmeskedtek, ezek az új diktátorok
viszont nem nyugodtak, míg ők
nem lesznek minden mindenben, ahogy ILLYÉS GYULA írja a
zsarnokságról szóló versében:
„mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban”. Mondjuk ki! Ők nem megkérdőjelezhetetlen és
korlátlan hatalmú uralkodók akartak csupán lenni! Ők istenekké akartak válni, isteneknek kijáró imádatot követeltek. Nem véletlen, hogy mikor a keresztények Isten imádásáról beszélnek, sokaknak a történelem leggonoszabb diktátorai jutnak eszébe; de hát ki ne viszolyogna a „házas élet” gondolatától ha
nemrég megerőszakolták?
Sok ember volt, aki isten akartak lenni, és elérni az isteni dicsőségét, de csak Isten volt, aki ember
akart lenni, és elhagyni az Isteni dicsőséget.
„…kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil
2,7-8)
Isten eljött az emberekhez, hogy az emberek Istenhez mehessenek, itt van ma köztünk, itt fekszik egy
koszos istállóban, egy állatetető kosárban, egy helyen, ahol trágya szaga terjeng. Isten ma egy az alul járóban alvó hajléktalanok közül, egy az éhező és a fűteni nem tudó mélyszegénységben élők közül,
kis idő és egy lesz a menekültek közül, és majd végül egy lesz az igazságtalanul, másképp gondolko dásukért kivégzettek közül.
Ez a karácsony üzenete és lényege, de tekintsünk tovább, hiszen a történet nem ér véget ott, ahol én
az imént félbehagytam, mert feltámadt, „halállal eltiporván a halált” és „újból eljő dicsőséggel, ítélni
élőket és holtakat, és az Ő országának nem lesz vége!”
Boldog karácsonyt!

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2019. december 4-én, szerdán
15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.
STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában Jézus Krisztus
„Én vagyok a világ világossága!” (János 8,12-14) és „Ti vagytok a világ világossága!”
(Máté 5,14-16) kijelentései kapcsán tárta elénk gondolatait.
FISCHL VILMOS, a MEÖT főtitkára jelentésében nagy vonalakban beszámolt és
értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év
kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és
Keresztény Egység Bizottságnak. A
Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön
az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját: „Térjetek meg,
mert elközelített a mennyek országa!” (Máté 4,17). Az idők jelei. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai
szerte az országból érkeztek erre a konferenciára. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a
szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága
ebben az évben, októberben megint megtartotta Ökumenikus Könyvestjét, amely az egyházi és a világi
kiadók számára egyaránt fórumot nyújtott, hogy a legújabb könyveiket bemutassák. Májusban Szakfolyóirat találkozót tartott a teológiai témájú egyházi folyóiratoknak, ezen az eseményen elhangzott elő adások anyaga bekerült a Theologiai Szemle 2019/3-as számába. Az Október a Reformáció Hónapja
Bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformáció ról. 2019-ben megrendezésre került a Reformációi gálaest, melyen GULYÁS GERGELY, Miniszterelnökséget vezető
miniszter úr tartott előadást. A fellépők között voltak a
szombathelyi Reményik Sándor Művészeti Alapiskola
diákjai, a Vox Savariae Ökumenikus Vegyeskar, a
Pünkösdi Egyház Zenei Missziójának Égi Szólamok
Kórusa, a Tabulatúra régizene-együttes. A Vallásközi
Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát,
hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse, idén a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetőjét látta vendégül. Idén áprilisban a
szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott,
melynek meghívott előadója ORBÁN BALÁZS volt, aki A
migráció és Európa jövője címmel tartott előadást. Az Ifjúsági Bizottság idén is megtartotta a már új néven
megrendezésre kerülő PIKNIK. Ökumenikus Ifjúsági
Estet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.
AZBEJ TRISTAN, az üldözött keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős
államtitkár előadást tartott Tájékoztatás az üldözött keresztényekért végzett munkáról címmel. Államtitkár úr
előadásában felhívta rá a figyelmet, hogy jelenleg a ke-

reszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Bemutatta a Hungary Helps ― vagyis a Segítő Magyarország ― programot, amely egyik vezér gondolata ORBÁN
VIKTOR miniszterelnöktől származik: „A segítséget kell
odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt idehozni.”
A Fülöp-szigetek, Srí Lanka, Szíria, Libanon, Jordánia
és más országokban végzett munkájukról is beszélt:
templomok és egyéb létesítmények felépítéséről, katasztrófaáldozatok megsegítéséről, többek között helyi
és magyarországi egyházak közreműködésével. Kitért
a nemzetközi konferencia résztvevőszámának növekedésére is, jelezvén a növekvő érdeklődést.
Államtitkár úr előadásának végén a MEÖT Női Bizottsága átnyújtotta államtitkár úrnak a szíriai nők megsegítésére felajánlott összeg adománylevelét.
Ezt követően az Elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnökeit,
hogy tartsák meg éves beszámolójukat.
A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház
és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség
meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2019-es évről
szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.
Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást és elfogadta a 2020. évi
költségvetést, valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését
2020 tavasz és az ősz folyamán.
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

