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A MEÖT közelgő eseményei:
Február 1. szombat 10.00:

Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság (MEÖT székház)

Február 3. hétfő 12.00-14.00: Missziói és Evangelizációi Bizottsági ülés
Február 4. kedd 10.00-12.00: Theologiai Szemle Szerkesztőbizottsági ülés
Február 5. szerda 13.00:

Női bizottsági ülés (MEÖT székház)

Február 6. csütörtök 12.00:

Ifjúsági Bizottsági ülés

Február 10. hétfő 11.00:

Vallásközi Dialógus Bizottsági ülés

Február 11. kedd 12.00:

Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés

Február 12. szerda 15.00:

Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Február 18. kedd 13.30:

Szociáletikai Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Március 6. péntek:

Világimanap

Himnusz az Istenhez

18. ki egylényegű véled,
19. mint Atyja úgy imádott,
1. Te halhatatlan egy Úr,
20. ő mindent egybehangol,
2. engedd, hogy áldjunk, zengjünk,
21. a mindenség királya;
3. ki kormányzó Urunk vagy;
22. s a mindent-átkaroló
4. Tőled van ének-himnusz,
23. Szentlélek, igaz Isten,
5. tőled van angyalkórus,
24. előrelátón őrköd;
6. tőled van örökélet,
25. az élő Háromságról,
7. tőled a Napnak fénye,
26. az egy örök Kezdetről,
8. tőled a Hold pályája,
27. a kimondhatatlan lényeg
9. tőled a csillag bája,
28. kezdet nélkül állandó
10. tőled-méltó az ember
29. természetéről szólok,
11. az istenismeretre,
a fel nem foghatóról.
12. ő, az értelmes állat.
30. Egek szilárd erője,
13. Te teremtettél mindent,
31. kiben nincs kezdet és vég,
14. szabályt adtál nékik,
32. Fény, látást megvakító,
15. s gondot viselsz rájuk,
33. ki letekint mindenre;
16. szóltál és műved fennáll;
34. mélység, mely mindent ismer,
17. Igéd, az Isten Fia,

35. hegyfoktól tengerárig.
36. Atyám, légy irgalommal,
37. mindenkor oltalmazzál,
38. ily lelkülettel tölts el,
39. és bűneim dobd messze,
40. lelkem őrizd meg tisztán,
41. minden rossz gondolattól,
42. hogy tiszta kezet tárjak
43. istendicsőítésre,
44. a Krisztusomat áldjam,
45. és térdenállva kérjem,
46. ismerjen szolgájának,
47. ha országolni eljön.
48. Atyám, légy irgalommal,
49. szánjál meg és kegyelmezz,
50. Tiéd a dicsőítés
51. s a hála mindörökre.
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Kiszélesítve
„Amikor pedig eljött a nyolcadik nap, és körül kellett
őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az
angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.” (Lk 2,21)
„Ábrahámnak Isten a hitet számította be igazságul.
Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül fogadta el őt Isten, hogy az igazság azoknak is beszámíttassék.” (Rm 4,9-11)
Világra jött egy zsidó kisgyermek. Egy fiú. Szülei a
vallásuk előírása szerint körülmetéltették őt. Jézus
lett a neve, ami annyit tesz: Isten [Jahve] megsegít,
megszabadít.
Bő 50 évvel később egy Saul nevű zsidó rabbi azt
hirdette, hogy Isten azokat is elfogadja gyermekeinek, akik nincsenek körülmetélkedve. Igaz, ezt ő
már nem Saulként mondta, hanem Pálként, úgy,
mint ennek a Jézusnak az apostola.
Mi történt közben, az évtizedek alatt? Csak annyi,
hogy ez a kis Jézus felnövekedvén, tanítani kezdett
az országban. Mégpedig nem mindenben az addigi
zsidó tantételeket. Sok esetben kiszélesítette azokat.
Egy zsidó ember nem érintkezett egy samáriai emberrel. Vallási okokból. Főleg egy rabbi egy samáriai
nővel. Méghozzá egy többszörösen elvált asszonnyal. ― Jézus mégis ezt tette (János evangéliuma 4.
fejezet).
Vallásos zsidó megvetette a vámszedőket. Hiszen ők a római megszállók megbízottjai voltak. ― Jézus
mégis vámszedőt hívott el tanítványul (Máté evangéliuma 9,9-13).
A szombat-napot ― Sabbat ― igen szigorúan vették. Jézus viszont azt mondta: „A szombat lett az emberért…” (Márk evangéliuma 2,23-3,6)
Az egyik fő parancs volt egy zsidó számára: „Szeresd felebarátodat!” ― Jézus kiszélesítette ezt a parancsot is: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!” (Lukács evangéliuma 5,43-48)
Miért volt Jézus sokkal megengedőbb a (korabeli) Biblia kívánalmaival szemben? Válaszom: Mert komolyan vette a nevét; azt, hogy mi is a jelentése a nevének. Jesua: Isten megszabadít. Mégpedig nem
csak a zsidókat, de minden embert. Mert úgy szerette és szereti Isten a világot, hogy Fiát küldte azért,
hogy szabadok lehessenek ― vö. János 3,16. Más szavakkal: Új életet hozott a bűnében elbukott paráznának; lehetőséget a gazdagnak és a hatalmaskodónak, hogy az élete megváltozzon; vigasztalást,
reménységet a halállal ― jogosan ― szembenézni nem tudó embernek. Akkor is, és most is.

Egy különös felírás
„Az Isten szeretet”. (1Jn 4,16b)
Egy férfi zaklatott állapotban lépett be egy templomba. Fél órát
töltött bent. Mikor kifelé ment,
már nyugodtabb lett. A templomépület előtt egy szép, fémből
készített kapu vezetett ki az utcára. Amikor bement a templomba, ügyet sem vetett rá.
Most a kapu fölső részén egy
érdekes feliratot látott: TERESZ
NETSI. Elgondolkodott, mit jelent ez. Sok nyelven tudott, de
ez sehova nem passzolt. TERESZ NETSI… Egy darabig
töprengett, majd kilépett a titokzatos kapun. Kintről még egyszer visszanézett a templom
szép épületére, és a rejtélyes
kapura… És egyszer csak megvilágosodott a különös felirat. Amit bentről olvasott: TERESZ NETSI ―
innen, a másik oldalról világos értelmet nyert: ISTEN SZERET.
Nézd a helyes oldalról! Gondjaid vannak? Aggódsz? Isten szeret!
Kedvelem az evangélikus és más egyházak énekeit. Versbe szedett és megzenésített imádságok
ezek. Látszik rajtuk, hogy szerzőinek a megtusakodott hite áll mögöttük. ― Azért van kivétel. 135. énekünk 4. versében ezt énekeljük: „Mik vagyunk mi, hogy érettünk ennyit tesz, holott vétettünk? Az Úrnak
nincs szüksége ránk, mégis Fiát küldte hozzánk.” Ezzel én nem tudok azonosulni.
„Mik vagyunk mi, hogy érettünk ennyit tesz…” – „Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá…? Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel
koronáztad meg őt!” (Zsolt 8,5-6)
„Az Úrnak nincs szüksége ránk…” ― Ez abban az értelemben igaz, hogy Ő Isten, tulajdonképpen elegendő Önmagának. De egyúttal mennyei Atyánk is, Aki szereti gyermekeit: minket. Nem tudná azt
mondani nekünk szeretetlenül: Nincs szükségem rátok…
TERESZ NETSI … Betűk értelmetlen egymásutánja.
ISTEN SZERET … Boldogító valóság.
Szolgálni az Úr rendelkezésére állva ― Istentiszteletet tartottak a Krisztus-hívők egységéért
Idén január 19. és 26. között rendezik meg az ökumenikus imahetet a Krisztus-hívők egységéért. Az
országos ünnepi nyitó istentiszteletet január 19-én
tartották Budapesten, a Kálvin téri református
templomban.
A nyitó istentiszteleten a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak vezetői szolgáltak, szentbeszédet mondott ERDŐ
PÉTER bíboros, prímás, igét hirdetett KONDOR PÉTER
evangélikus püspök.
Az imahét és ezen belül az istentisztelet szövegrészeinek anyagát a máltai és a gozói keresztény egy házak állították össze a következő mottó alapján: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2). Kérésükre egy virágokkal övezett fahajót állítottak fel a budapesti istentisztele ten. E szimbólum jelentéséről a későbbiekben esett szó.

A szolgálattevők, valamint a johannita és máltai lovagok bevonulását követően PÁLL LÁSZLÓ, a Budapest-Kálvin téri református egyházközség lelkipásztora köszöntötte a jelenlévőket, majd FISCHL
VILMOS evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára vette
át a szót. „Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk
az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények közötti megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas és ellenkezik Isten akaratával. Hiszünk az
imádság erejében, hogy legyőzzük a megosztottságot” ― fogalmazott.
Az idei imahét forrásanyagát különböző máltai felekezetek állították össze. A hagyomány szerint
Szent Pál Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgalmas és a Gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését Az apostolok cselekedetei utolsó
két fejezetében olvashatjuk. Az ökumenikus imahét
idén arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet
a szigetlakók a Szent Pállal együtt hajótörést szenvedők iránt tanúsítottak: „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” (ApCsel 28,2). Az istentiszteleten kihelyezett hajómodell Pál apostol viszontagságos tengeri utazására utalt. A hajó azt az
olykor viharos utat is jelképezi, amelyen a keresztények együtt haladnak az egység felé.
A bevezető szavak után KOCSIS FÜLÖP görögkatolikus metropolita mondott imát: „Szerető Istenünk,
Te mindannyiunkat hívsz; előhívsz otthonainkból,
irodáinkból, bányáinkból és gyárainkból, mezőinkről, üzleteinkből, halászcsónakjainkból és nyájaink
mellől, iskoláinkból és kórházainkból, börtöneinkből és fogházainkból ― hívsz, hogy egyek legyünk
az Úr Jézussal való közösségben.” Az invokáció a
következő szavakkal zárult: „Add, hogy jó úton járjunk, ó áldott Isten! Úgy éljünk a földön, ahogyan a
testvérekhez illik; tudjunk örülni egymás áldásainak, tudjunk együtt érezni egymás bánatával, és veled együtt Jézus nevében, a Szentlélek ébresztő
erejével megújíthassuk a föld arculatát.”
A bűnvalló imádságot FABINY TAMÁS evangélikus
püspök mondta: „Bocsásd meg, Urunk, a különböző
egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot...”
Az első szentírási igerészt KHALED LÁSZLÓ metodista
szuperintendens olvasta fel, majd az elhangzottak
(Lukács 18,9-14) alapján ERDŐ PÉTER bíboros, prímás mondott beszédet. A főpásztor szentbeszédét
az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.
1. A farizeus és a vámos imájáról hallott példabeszéd az imádságról szóló jézusi mondások sorába
illik. A most felolvasott szakasz előtt Szent Lukács evangéliumában egy olyan özvegyasszonyról hallunk, aki állandóan unszolja a bírót, hogy szolgáltasson igazságot neki. Az állhatatos imádságra vonat koztatja ezt az evangélista. Aztán a mostani evangéliumi szakasz után hallunk majd az evangéliumban

arról, hogy olyannak kell lenni Isten előtt, mint a gyereknek, olyan alázatosnak, olyan bízónak, olyan
őszintének. A kettő között középen foglal helyet a most hallott példabeszéd.
Példabeszéd ez? Több is annál. Olyan történet, amelynek egyetlen hangsúlya van, s ez az egy hang súly mondja ki a lényeget.
2. A farizeus és a vámos imádkozni mennek a
templomba. A farizeus imája abból áll, hogy hálát
ad Istennek a saját tökéletességéért. Mindennapi
életének rítusaihoz tartozik ez az imádság. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy az imádság
szertartásának minden részletét ez a farizeus pontosan megtartotta. Megtartotta a tisztasági előírásokat, megtartotta az összes szövegeket és formákat. De nem érezzük benne az őszinte, személyes
megállást az Isten előtt, nem érezzük, hogy ennek
az embernek szüksége volna az Istenre. Hiszen
úgy beszél, mint aki körül minden rendben van.
Mint akinek semmi igazi kérni valója nincs az Istentől.
3. Vele szemben áll a vámos imája, aki úgy lép Isten elé, hogy fél tőle. Tudatában van a saját bűnei nek, tudatában van a saját nyomorúságának, és annak, hogy őrajta ember nem segíthet. Mert az, ami
neki igazán fáj, az valahol belül rossz. Elrontotta az életét, hiszen olyasmivel foglalkozik, olyasmiből él,
ami a saját igazságérzetének, becsületérzetének, Isten és ember törvényének ellene mond. Kifosztja a
saját honfitársait, kiszolgálja az elnyomó idegen hatalmat, nem is tud már szinte változtatni az életén.
Nem azzal foglalkozik Jézusnak ez a mondása,
hogy vajon mekkorák voltak a vámos bűnei. Nem is
azzal foglalkozik, hogy a jövőben milyen lesz az
élete. Hogy sikerül-e neki teljesen megjavulni, hogy
sikerül-e neki bátran és következetesen egy másmilyen életet élni. Csak eggyel foglalkozik, azzal
hogy hogyan áll meg a vámos az Isten előtt.
Úgy áll meg, hogy tudja saját bűnét és méltatlanságát, tudja, hogy rajta Istenen kívül senki nem segíthet, és ebből a nyomorúságából, ebből a bajából
Istenhez kiált.
Ez az imádkozó ember helyes magatartása, ez az
imádság talál meghallgatásra, ezért lehet megigazultan hazamenni utána, ahogy olvassuk az evangéli umban. A másik, a formális, az embert belülről meg nem nyitó imádság pedig nem az igazi.
4. Ezt a példabeszédet azonban magától Jézustól halljuk. Jézus pedig nemcsak szólt az Istenbe vetett
bizalomról, hanem megmutatta az életével, a halálával és a feltámadásával, hogy ennek a bizalomnak
alapja van. Hogy Isten az életünket, az örök életünket is, a szívén viseli. Nem a semmit, hanem a feltá madt Jézusban megnyilatkozott végtelen isteni szeretetet találjuk az összes dolgok mélyén. A saját
nyomorúságunknak a mélyén is, a világ nyomorúságának a mélyén is. Ha erre rádöbbenünk, akkor föl szakad belőlünk is a kiáltás, mint a vámosból; akkor mindannyian Istenhez fordulunk.
5. A most kezdődő héten a keresztények egységéért imádkozunk. Az utóbbi évtizedekben sokszor te kintettük át konferenciákon és találkozókon, szóban és írásban közös történetünket. Gyakran és kölcsönösen szóltunk olyan emberi hibákról is, amelyek hozzájárultak a szakadások kialakulásához és el mélyüléséhez. Már ez a felismerés is magában hordozza a feladatot, hogy nagyobb szeretettel és
megértéssel közeledjünk egymás felé. Ám mindez talán emberi erőfeszítésekkel is megoldható ― bo csánat a szóért ―, rendezhető lenne. Összevesztünk ― béküljünk ki. Csakhogy a dolog nem mindig
ilyen egyszerű, mert hitünknek, sajátosan a keresztény hitnek tartalma van, amely magára Krisztus
személyére megy vissza. Hogyan őrizte, hogyan elmélkedte át ezt az Egyház közössége? Itt már je lentkeznek a hit elveiben való különbségek is. Káros felületesség volna ezeket kézlegyintéssel elintézni
és azt mondani, hogy a tartalmi kérdések nem lényegesek, fő az udvariasság. Ám ha ezt mondanánk,
akkor hitünk egész tartalmának komolyságát kérdőjeleznénk meg. Az pedig már a Krisztushoz való tartozás létkérdése.

Hosszú évtizedek óta fáradoznak egyházaink azon, hogy megfelelő megbízással rendelkező szakértők
tisztázzanak olyan elvi különbségeket is, amelyek esetleg kulturális eltérésekből, félreértésekből adód tak. Ennek a munkának szép eredményei is vannak, például a megigazulásról szóló katolikus-evangélikus közös nyilatkozat. Hitünk súlyos kérdéseiről őszinte szándékkal beszélve mindig átérezzük azonban, hogy a feladat nagyobb, mint ami puszta emberi erővel megoldható. Ezért van szükség a szívből
jövő, állhatatos imádságra a keresztények egységéért. Ezért kezdjük istentisztelettel és bízzuk Isten irgalmára most kezdődő ökumenikus imahetünket is. Ámen.
Az istentisztelet főbb részei között a Kálvin Kórus
szolgált PÁLÓCZY KRISZTINA vezényletével, orgonán
közreműködött BÓDISS TAMÁS.
A következő szentírási szakaszt (ApCsel 27,18-26;
27,41-28,2) PAPP JÁNOS baptista egyházelnök olvasta fel, majd ennek alapján KONDOR PÉTER evangélikus püspök, a MEÖT alelnöke tartott igehirdetést.
Mint mondta, a Szent Pál fogságáról és a hajótörésről szóló újszövetségi szakaszok „egy kétezer
évvel ezelőtti tengeri élményt örökítenek meg,
ugyanakkor az itt leírtakból megtanulhatjuk, hogyan él a keresztény, hívő ember”.
Az evangélikus püspök rámutatott: Pál sorsa kilátástalannak tűnik, fogságban van, de még a hajótöréskor is szolgálja Jézus Krisztust. Nem a megtörni
látszó karrierjét siratja vagy önmagát sajnálja, nem
is látszik rajta letörtség, hanem mindvégig, egészen utolsó leheletéig Krisztus rendelkezésére áll.
Így él minden idők igaz kereszténye, bármely helyzetben Krisztus rendelkezésére bocsátja magát.
De a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem magától
értetődő ― folytatta Kondor Péter ―, rendszerint
valamit kapni akarunk Krisztustól. Kimondatlanul is
azt gondoljuk, hogy a megváltás azért történt, hogy
gördülékenyebbé tegye az életünket, megszüntesse az akadályokat. Mintha azt mondanánk magunkban: ha már hívő vagyok, jogom van ahhoz, hogy jó
házasságom legyen, sikeres gyermekeim, kényelmes életem. Valamiképpen Jézust akarjuk használni
életünk boldogulásához, éppen úgy, mint a pogányok a fétiseiket.
Érezzük, hogy a Szentírásban másról van szó. Jézus követőket szeretne, akik Uruknak vallják őt, és
szolgálni is készek. A hánykolódó hajón fogságban lévő Pál mondhatta volna, hogy éppen nincs abban
a helyzetben, hogy bizonyságot tegyen, nem hívő szemmel bizony siralmasnak is tűnik az állapota. Hit tel nézve azonban láthatjuk, Pál célja, hogy eljuttassa az evangéliumot Rómába, a hajóút végcélja ez a
bizonyságtétel. Amikor összeomlik minden, őt nem uralja el a közhangulat, hanem bizakodásra biztatja
a hajó utasait. Ahogy Pál a hajón lévőkkel, úgy mi is sorsközösségben vagyunk a társadalmunkban,
nemzetünkben élőkkel ― hangsúlyozta a szónok ―, az Úr nem tesz minket, keresztényeket vitrinbe,
hanem a világba helyez, feladatot ad.
Mindannyiunk életében vannak kényszerhelyzetek (például a családban is), amelyeket meg kell tölte nünk Krisztus jelenlétével, s ez üdvösségünkre fog szolgálni, ez életeket fog átalakítani. S az emberek nek szükségük van Krisztusra. Nem ideológiai csatákat kell megnyernünk, hanem embereket; úgy,
hogy keresztény mivoltunkkal megláttatjuk Krisztust, mint életet átformáló erőt ― s az imahétnek is ez
a célja. Másokat is evangelizálóvá kell tennünk ― biztatott KONDOR PÉTER.
Az „apostolok cselekedetei” nem értek véget Péterrel és Pállal, az egyháztörténet, a misszió története
ennek az egyenes folytatása. És te is folytatod, ha úgy élsz, mint Krisztusban hívő ember ― zárta be szédét az evangélikus püspök.
Az igehirdetés után az Apostoli Hitvallás közös elmondását PATAKY ALBERT pünkösdi egyházelnök vezette be e szavakkal: „Gondoljunk azokra, akik hitük megvallásával egyúttal életüket is adták/adják.”

A közbenjáró imádságot SZABÓ ISTVÁN református püspök vezette; többek közt elhangzott:
„Irgalmas Istenünk! Nyisd meg szemünket,
hogy a teremtett világban a te ajándékodat
lássuk. Nyisd meg kezünket, hogy egymás
iránti odaadással osztozzunk gyümölcseiben.”
A református püspök az üldözött keresztényekért is fohászkodott: „Mindenható Mennyei
Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rá bíztad a világot, de rá bíztad egymás szolgálatát is. Add
meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek
biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és hivatásukban ― ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisztus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az
öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában, üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad
vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat.
Ámen.”
A Miatyánkot MAGYAR PÉTER MARIUS ortodox esperes
vezette be.
Az ökumenikus istentisztelet végén elbocsátó áldások hangzottak el különféle felekezetek képviselői
(többek között ERDŐ PÉTER bíboros) részéről, majd
felcsendült a Himnusz.
Az idei ökumenikus imahéten gyűjtött adományokat a Kárpátalján és a Kárpátokon túl élő magyar
keresztény közösségek támogatására fordítják.
Forrás: Magyar Kurír

Amihez kevés az emberi erőfeszítés
A keresztyének egységének megteremtéséhez kevés az emberi erőfeszítés, szükség van a „szívből jövő, állhatatos imádságra" – mondta ERDŐ PÉTER bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus
imahét megnyitóján vasárnap este Budapesten, a Kálvin téri református templomban.
A bíboros a keresztyének egységéért megrendezett programsorozat nyitó istentiszteletén felidézte: az utóbbi évtizedekben a keresztyén felekezetek képviselői sokszor áttekintették közös
történetüket. „Gyakran és kölcsönösen szóltunk
olyan emberi hibákról is, amelyek hozzájárultak a
szakadások kialakulásához és elmélyüléséhez". Már
ezeknek a hibáknak a felismerése is „magában
hordozza a feladatot, hogy nagyobb szeretettel és
megértéssel közeledjünk egymás felé” ― fogalmazott ERDŐ PÉTER.

A bíboros kitért arra is: „káros felületesség volna" a különböző felekezetek hitelvi különbségeit „kézlegyintéssel elintézni”, mondván, „a tartalmi kérdések nem lényegesek, fő az udvariasság”. „Ha ezt mondanánk, akkor hitünk egész tartalmának komolyságát kérdőjeleznénk meg, az pedig már a Krisztushoz
való tartozás létkérdése” ― jelentette ki. „Hitünk súlyos kérdéseiről őszinte szándékkal beszélve mindig
átérezzük, hogy a feladat nagyobb, mint ami puszta emberi erővel megoldható. Ezért van szükség a szívből jövő, állhatatos imádságra a keresztények egységéért” ― mondta ERDŐ PÉTER.
Megnyerni egymást Krisztusnak
KONDOR PÉTER, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke arról beszélt: az
embereknek nagyobb szükségük van Krisztusra, mint bármire a világon. „Ezért mi keresztyének nem
arra törekszünk, hogy egy-egy felekezeti vagy vallási vitát megnyerjünk egymás között vagy a körülöttünk lévő világban, hanem egyedül arra, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusnak” ― mondta. Hozzátette: egy vita megnyeréséhez elég okosnak lenni, egy ember megnyeréséhez azonban keresztyénnek kell lenni.
Szólt arról is: Isten nem bánik másként „gyermekeivel”, mint a többi emberrel, „nem teszi őket vitrinbe”, hanem belehelyezi őket a „tarka, sokszínű világba, ahol szükség van rájuk, ahol feladatuk van”.
Ezért Isten embere vállalja a sorsközösséget családjával, egyházával, nemzetével és minden erejével
fáradozik közösségéért. Úgy fogalmazott: „mindnyájunk életében vannak elkerülhetetlen dolgok, kényszerű együttlétek”, de ezek a helyzetek mind alkalmat adnak Isten üzenetének átadására. „Ha meg
merjük tölteni ezeket az alkalmakat Krisztus jelenlétével, akkor az élet egészen kicsi, szürke dolgai megnőnek, sorsdöntőkké válnak” ― mondta KONDOR PÉTER.
Az egységért és az üldözöttekért is imádkoznak
FISCHL VILMOS, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára köszöntőjében
kiemelte: a keresztyének közötti megosztottság
hosszú évszázadok óta tart. „Ez nagyon fájdalmas,
és ellenkezik Isten akaratával.” Ezért az imahéten
szerte az országban a különböző felekezetek tagjai közösen imádkoznak a keresztyének egységéért és a megbékélésért a világban, hogy „az ima
erejével legyőzzük a megosztottságot”.
Nem mindennapi emberség
Az idei ökumenikus imahét anyagát a máltai keresztyének készítették, mottója az Apostolok Cselekedeteiből vett idézet: „...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk.” Az ökumenikus imahetet
1908 óta rendezik meg, az eseményen először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. A program Magyarországon
mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza.
A résztvevők az istentisztelet végén közösen imádkoztak az üldözött keresztyénekért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a MEÖT közös programsorozatának kezdőnapja ugyanis 2018-tól egyben az üldözött keresztyénekért imádkozás vasárnapja is. A liturgiai szolgálatban részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői. A szertartáson jelen volt mások mellett KARÁCSONY GERGELY főpolgármester
is.
Forrás: MTI, fotó: Balogh Zoltán
(http://reformatus.hu/mutat/16988/)

A keresztények egységéért – Elkezdődött az ökumenikus imahét
Budapest ― A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Katolikus Püspöki Konferencia szervezésében a Kálvin téri
református templomban rendezték meg az imahét nyitó istentiszteletét, január 19-én. Az ökumenikus istentiszteleten ERDŐ PÉTER bíboros és
KONDOR PÉTER evangélikus püspök hirdette Isten
igéjét.
Az istentisztelet elején FISCHL VILMOS elmondta,
hogy a 2020. évi ökumenikus imahét anyagát a
máltai keresztény testvérek készítették. A MEÖT főtitkára ismertette az idei ökumenikus imahét központi témáját: „E kis sziget kereszténységének története az apostoli időkre nyúlik vissza. Pál apostol Kr. u. 60-ban ért Málta partjaira. E mozgal mas és a gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az Apostolok Cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk.”
Az imahét liturgiájában a jelenlévő felekezetek vezetői működtek
közre. FABINY TAMÁS, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke bűnvalló imádságot mondott, melyben a felekezetek békés együttélésére utalva így fogalmazott: „Bocsásd meg, Urunk, a
különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot.”
„A keresztények egységének megteremtéséhez kevés az emberi
erőfeszítés, szükség van a szívből jövő, állhatatos imádságra” ―
fogalmazott Lk 18,9-14 alapján mondott igehirdetésében ERDŐ
PÉTER. A vámszedő példáján keresztül a bíboros, esztergombudapesti érsek rámutatott, hogy Jézus nem azzal foglalkozott,
hogy mit tett, vagy mit tervez tenni a vámszedő, hanem egyedül
az foglalkoztatja, hogy „hogyan áll meg a vámos Isten előtt. Úgy
áll meg, hogy tudja saját bűneit és méltatlanságát, tudja, hogy rajta Istenen kívül senki nem segíthet és ebből a bajából Istenhez kiált. Ez az imádkozó embernek a helyes magatartása.” ERDŐ PÉTER
beszédében az ökumené kérdésére is kitért. Elmondta, hogy a
múltban felekezeti meggyőződésből számos hibát, bűnt követtek
el emberek. A bíboros a közeledés jeleit is megemlítette, az öku menikus imahéten túl említve a megigazulásról szóló katolikus evangélikus közös nyilatkozatot. ERDŐ
PÉTER ugyanakkor felhívta arra a figyelmet, hogy az ökumené nem a felekezeti hitértelmezésről történő
lemondást jelenti. „A feladat nagyobb, mint amit puszta emberi erővel megoldható. Ezért van szükség a
szívből jövő, állhatatos imádságra a keresztények egységéért.”
„Egy közel kétezer éves tengeri élmény az amiről
az Apostolok Cselekedeteinek írója beszámol.
Ebből megtanulhatjuk, hogy hogyan él a keresztény, a Krisztusban hívő ember” ― fogalmazott
ApCsel 27,18-26 alapján mondott igehirdetésében KONDOR PÉTER. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke rámutatott, hogy bár Pál apostol utolsó földi szakaszát szinte végig fogságban
töltötte, mégsem a csüggedés jellemezte őt, hanem Krisztus melletti elköteleződését élte meg,
így „azt látjuk, hogy mindvégig szolgált”. Pál
apostol helytállása kapcsán az evangélikus püspök a 21. század embereire vonatkoztatva is
hangsúlyozta, hogy „egy ember életének legnagyobb eseménye az, amikor igazán hittel fordul oda Jézus Krisztus felé. Kapni akar valamit Krisztustól és

elfogadja azt, amit egyedül Ő adhat. Mert csak ő adhatja a bűnök bocsánatát, egyedül csak Ő adhatja az
örök élet bizonyosságát.” KONDOR PÉTER elmondta, hogy a megváltás Jézus Krisztus által nem azért történt, hogy azt követően tovább éljük a magunk elképzelése és akarata szerint. „Kisiklik a hitünk, ha azzal a szándékkal fogadjuk el mindazt, amit Krisztusban kaptunk, ha azt gondoljuk, hogy olyan valakivel
szövetkeztünk, aki ezt követően gördülékenyebbé teszi az életünket, elsimítja a nehézségeket, megszünteti az akadályokat.[…] A Szentírásban nem erről van szó. Jézus mást ajánl. Olyan emberekké akar tenni, akik őt Uruknak ismerik, akik őt követik és szolgálni és készek.” KONDOR PÉTER elmondta, hogy mindenki életében vannak nehézségek, de ezek a helyzetek mind alkalmat adhatnak Isten üzenetének felvállalására és az a szerinti cselekedetre.
Amennyiben „meg merjük tölteni ezeket az alkalmakat Krisztus jelenlétével, akkor az élet egészen kicsi, szürke dolgai megnőnek, sorsdöntőkké
válnak” ― fogalmazta a püspök. Az evangélikus
püspök beszédében az ökumenével kapcsolatban kitért arra, hogy mivel hitünk középpontja
Krisztus, „ezért mi keresztények nem arra törekszünk, hogy egy-egy felekezeti vagy vallási vitát
megnyerjünk egymás között vagy a körülöttünk
lévő világban, hanem egyedül arra, hogy embereket nyerjünk meg Krisztusnak.” KONDOR PÉTER
megállapította: „egy vita megnyeréséhez elég
okosnak lenni, egy ember megnyeréséhez azonban kereszténynek kell lenni.”
A résztvevők az istentisztelet végén az üldözött keresztényekért imádkoztak. SZABÓ ISTVÁN református
püspök imádságában a hatalomvágy és birtoklás ellen emelt szót, majd hangsúlyozta: „Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy
minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.”
Az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének liturgiájában közreműködtek a keresztény felekezetek tagegyházainak vezetői. A fentieken túl
imádságot, felolvasást vagy áldást mondott többek között KOCSIS FÜLÖP görög katolikus metropolita, PAPP JÁNOS baptista egyházelnök, PATAKY
ALBERT pünkösdi egyházelnök, KHALED A. LÁSZLÓ
metodista szuperintendens, FRANK HEGEDŰS anglikán esperes, SZENTIRMAI RÓBERT ortodox pap és
MAGYAR PÉTER MARIUS ortodox esperes.
Forrás:
https://www.evangelikus.hu/keresztenyekegysegeert-elkezdodott-az-okumenikus-imahet
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