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A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.

December 2. szerda 15.00: Közgyűlés (MEÖT székház) ― 2021. év Költségvetés tervezet elfogadá-
sa, beszámolók

Január 17. vasárnap 19.00: Ökumenikus Imahét országos nyitó istentisztelet (Szent István Bazilika)

Január 25. hétfő 11.00 Elnökségi ülés (MEÖT székház)

X. A megtestesülésről, Apollinarisz ellen
(részletek)

A nagy Értelem mint tudjuk, az egész embert
felvette mind a három összetevőjében;
a durva testet, a lelket és az értelmet,
Ádámot, az elsőt, ahogy ez bűntelen volt.
5 Századok múltával emberré lett az Isten,
Isten egészen ember, és az én javamra.
Felvette mind amit adott, hogy átformálja,
s véle feloldja mind a bűnreszabott terhet,
gyilkost gyilkolta le azáltal hogy ő meghalt.
10 Isten, ki öröktől egyszerű, összetett lett,
és keresztfán függött istenölők kezétől;
a vegyített Istenről néked így beszélek:
Együtt Atyjával Isten volt öröktől ő is,
Isten igéje, a világ megteremtője,
15 felette állt időnek, testnek, szenvedésnek;
jaj, de a tudás fájától megsebesülten
ember voltunkban tiport meg minket az Irigy,
mikor az már törékennyé lett és erőtlen,
de ő is éppígy törte meg az Ártó gőgjét;
20 a tönkretett képmást így újjáteremtette.
Ezért született közénk tiszta Szűz méhéből,
megfogant majd evilágra jött el az Isten,
Isten és halandó, mindenben üdvözítőm,
Fiú, az értelemben ismert, lett látható.

…

Kettő tökéletest egyben látni hogy lehetne?
45 Féljünk megsért’ni a bőrét, nagy bolondság,
az észt és értelmet egyazon lélek kapja,
ha nem Istennél, az értelem ugyan hol nagy?
Talán én is egy lélek nélküli test vagyok?
Bőröm enyém, de a lélek akkor így kié?
és mi lenne Istennek Szűztől születése?
50 Hogyan lehet eggyé a két külön természet?
Kifejezni nem tudjuk, ― magam is belátom, ―
így szavakba zártan a nálánál nagyobbat.
Egy szent szűzre leszállt a megtisztítás Lelke,
halandónak költözött a szűz méhébe
55 az Ige, ki üdve halandóknak mindenben;
testiektől távol keveretlen az Isten,
míg az értelem s lélek egyformán testhez kötött,
ez csak mint társa míg amaz Istennek képe,
véle rokonba vegyül az isteni természet,
60 a testtel ilyenképpen közösséget vállalt,
egy Isten az mi istenült és istenített,
mi lett mindkettő? Ahogy én azt állítom,
durva testbe vegyült s mint durva test enyémnek
lett a részese, de bűnünknek terhe nélkül.

…

Nazianzoszi Gergely

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf


Hírlevelünkbe a december havi áhítatokat

Szilágyi Gergely

egyházközségi munkatárs

írta

Karácsonyi gondolatok

Karácsonykor, illetve annak környékén néhány gondolat újra meg újra foglalkoztatni kezd, közülük egy-
kettőről úgy vélem, hogy talán hasznos lehetne és bizonyos embereknek bizonyos helyzetekben talán
segíthetne is, de szinte sosem írom le, hiszen ki is olvasná, ki lenne kíváncsi ezekre?

Karácsonykor  még  a  máskor  szinte
üres,  vagy legalább is  befogadóképes-
ségükhöz képest  üresnek ható templo-
mok is  megtelnek.  Sok ismeretlen em-
bert látni ilyenkor.

Mind ismerjük például azt középkorú fér-
fit,  aki  erőltetett  mosollyal  mindenkinek
már-már erőszakkal szeretne köszönni,
aki  valószínűleg  demonstrálni  akarja,
hogy ha már annyiszor hivatkozott a ke-
reszténységre akkor  ő  valóban keresz-
tény  is.  Mutatja,  hogy  politikusként
mennyi embert ismer a templomból, mi
másért is köszönne nekik ugye, hacsak
még azért nem, hogy mindenki lássa, ő

bezzeg ismeri az itteni megszólítást. Mintha tartana attól, hogy különben nem lenne hiteles az ő „ke -
reszténysége”. Szétnézve a jelenlevők között megakadhat a szemünk olyan nem öltönyös, de elegáns
családon, ahol az anyuka épp helyre teszi a többieket, és láthatóan a szertartásnál sokkal jobban ér -
dekli, hogy „jaj mit szólnak a faluban?”. De vajon mi okozza ezeket a félelmeket, és ezek az emberek
miért csak ilyenkor járnak el?

Néhányan talán most elmondanák, ha ezt személyesen kérdezném, hogy nyilvánvalóan nem valláso-
sak, azért vannak ott a szertartáson mert ez amolyan régi kedves szokás, együtt lehet lenni a nagyma-
mával, vagy felhozza a szép gyermekkori emlékeket, ettől tűnik az egész ünnep teljesnek, hozzá tarto-
zik, mint a karácsonyfa, a díszek, a narancs és fahéj illat, nem kérdezik mit is ünneplünk, nem gondol-
nak bele mélyebben, de „ez így jó”.

Így megy ez évről évre. De valahogy az emberek nem kezdenek el gyakrabban járni, néhányan a kará-
csony utáni hetekben talán igen, de ők is hamar elmaradnak, újra és újra minden évben találkoznak a
kereszténységgel, annak is az egyik központi üzenetével, a talán legvonzóbb üzenetével, sok gyüleke -
zetnél valahogy mégsem történik hosszabb távon semmi.

Volt szerencsém erről ilyen csak ünnepeken járó emberekkel is beszélgetni. Azt hiszem, valójában sok-
kal több ember nyitottabb, mint gondolnánk, de aztán rossz élmények eltántorítják őket.

Talán a legszemléletesebb történet a kereszténységtől a mai napig idegenkedő saját bátyámé, akit
még kis srácként leteremtettek, hogy mégis mit képzel, a karácsony márpedig nem a szeretet, hanem
Krisztus születésének az ünnepe. Ezt én (a legtöbb kereszténnyel egyetértve) elutasítom: a karácsony
nagyon is a szeretet ünnepe MERT Krisztus születésének az ünnepe, hiszen Isten úgy szerette a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta érte.



Gondoljunk bele micsoda misz-
sziós  lehetőséget  hagyunk  ki,
máskor, ha szóba hozunk a hit
dolgait,  beindulnak  a  reflexek,
az  emberek  úgy  érzik,  mintha
egy MLM (multi level marketing
― a szerk.)  ügynökkel  beszél-
nének,  ha  természetesen  mó-
don  magától  kerülne  szóba,

megint az üzletembert látják meg bennünk, aki kapva az alkalmon, már potenciális ügyfélként és nem
emberként látja őket. Amikor jótékonykodunk, úgy érzik, csak meglengettük a mézesmadzagot. A lé-
nyeg, hogy azt érzik, valamit erőltetetten és ravasz módon rájuk akarják tukmálni a hitet. Néhány erő-
szakos térítővel való tapasztalatszerzés után ezt nem is csodálom. Karácsonykor ellenben tömegek
jönnek be a templomokba anélkül, hogy akár csak hívtuk volna őket.

Elképzeltem egyszer, hogy milyen élmények érhették volna az első karácsonyra igyekvőket, ha olyan
fogadtatásban lett volna részük, mint ma sok embernek, akik talán nyitottak lennének a kereszténység
felé. Ha ma lépnének a templomba, a pásztorokat valószínű leszidnák, hogy mégis milyen ruhában jöt -
tek, a bölcseket lehordanák mindenféle bálványimádónak, pogánynak, eretneknek, az állatokat eleve
be sem engednék, legalább egy öregasszony rásziszegne Máriára, hogy fegyelmezze már a gyerme-
két, és különben is, miért nem visel elég hosszú, és általa megfelelőnek ítélt ruhát. Azokról nem is be -
szélve, akik a közösséghez tartoznak, de inkább a háttérbe húzódnának, és nem lépnének oda az ér-
kezőhöz és nem mondanák el, hogy örülök, hogy itt vagy, foglalj helyet, legyél ma velünk, mert az ün -
nepeljük hogy Isten eljött hozzád, hogy te hozzá mehess.

Idén amennyire tőlünk telik, próbáljuk meg úgy szeretni ezeket az embereket, ahogy Krisztus szereti
őket, egy kicsit türelmesebbek lenni, ha már Krisztus türelmes volt az emberiséggel, és ha majd az Ő
félelmetes ítélőszéke előtt feleletet kell adunk arra a kérdésre, hogy hol vannak mögüled azok az em -
berek, akik ott lehetnének, ne kelljen azt mondanunk, hogy de hát valakinek meg kellet mondania ne-
kik, hogy fiacskám ilyen hajjal bizony…

Tagegyházaink pandémiás intézkedéseiről bővebben ide kattintva olvashatnak.

(http://meot.hu/index.php/aktualis-m/357-tagegyhazaink-legfrissebb-pandemias-intezkedesei-2).

A Szociáletikai Bizottságunk által szeptemberben tartott konferencia előadásaiból készült kiadvány

elérhető az alábbi linken:

http://meot.hu/dokumentumok/2020szocet/MEOT_Egyhazi-szolgalatok-hivatasok-etikaja.pdf.)

A Világimanap segédanyagai folyamatosan feltöltésre kerülnek a MEÖT honlapjára a Női misszióhoz,

elérhetőek ide kattintva.

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A  Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus
Tanácsa 2020.  december  2-án,  szerdán
15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlé-
sét.

STEINBACH JÓZSEF református püspök, a  ME-
ÖT elnöke nyitó áhítatában „Az igaznak gyümölcse életnek fá-
ja…” (Példabeszédek 11,30.) 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 szere-
pe volt a Teológiai és Keresztény Egység Bizottságnak. A bizottság nyílt bizottsági ülést tartott, melyen
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Prof. Dr. Kránitz Mihály tartott előadást Mit ért el az egységben
az ökumenikus mozgalom? címmel, valamint megszervezte szo-
kásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapítá-
sunk ünnepének előestéjén. A  Misszió és Evangelizációs Bi-
zottság ebben az évben sajnos nem tudta megtartani  Révfü-
löpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenci-
áját, melyre a tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti mun-
katársai  szerte  az  országból  szoktak  részt  venni.  A  teljes
programot „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra!” (Ap-
Csel 20, 28.) Lelkigondozó és lelkigondozott vagyok tematikával
áttette  jövő  évre.  Missziói  napot tartott  a  bizottság  Kecske-
méten. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a sze-
génység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek
és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-
csának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottság ebben
az évben ünnepelte alapításának 95. évét, melyet online konferenciával ünnepelt meg. Az eseményen
elhangzott előadások anyaga bekerült a Theologiai Szemle 2020/4-es számába. Az Október a Reformá-
ció Hónapja Bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a
reformációról. 2020-ban a szokásos éves Gálaestet a pandémiára való tekintettel teljes programmal jö-
vő évre halasztották, helyette megrendezésre került a Reformációi Moziest. A Vallásközi Dialógus Bi-
zottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot
erősítse. A bizottság látogatást tett   Tar  on   a Kőrősi Csoma Sándor emlékparkban. Idén szeptemberben
a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Dr. JANY JÁNOS volt,
aki  Iszlám jog, iszlamizmus –- problémák és kilátások címmel tartott előadást. A  Szociáletikai Bizottság
idén is konferenciát rendezett. A konferencia előadásaiból Egyházi szolgálatok, hivatások etikája címmel
készült konferenciakiadvány a  közgyűlés tagjainak rendelkezésére állt. A  bizottság idén is támogatta
az  Ökumenikus  Teremtésvédelmi  Munkacsoport munkáját  a  Teremtés  Heté  nek   megrendezése kap-
csán.  Az  Ifjúsági  Bizottság idén  őszre  áttéve  megtartotta  a  már  új  néven  megrendezésre  kerülő
PIKNIK. Ifjúsági Est  et  , melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az  elnök felkérte a  főtitkárt, hogy ismertesse a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottsági el-
nökeinek éves beszámolóit.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és továb-
bi húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társa-
dalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfo-
gadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnö-
kök a 2020-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy eb-
ben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat si-
keresen végrehajtották. 

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2021. évi
költségvetést valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését
2021 tavasza és az ősze 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
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