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Kedves testvérek!
Áldott ádventi időszakot, jó készülődést kívánunk mindnyájuknak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében. Krisztus jelenléte az életünkben olyan fényességet hoz, mely úgy ragyogja be a hétköznapjainkat, hogy
ezáltal tisztán láthatjuk hétköznapi feladatainkat. „Örüljetek
az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel.”
(Fil 4,5.)
Steinbach József református püspök, elnök
és Fischl Vilmos főtitkár

Tél
Fáznak már az erdők.
Üde lombruhájuk
sárgán földre pergett.
Hallottam, az águk
éjjel hogy’ didergett.
Fáznak már az erdők.
Milyen jó az Isten!
Szánva tekint rájuk.
S fehér takaróval:
betakarja őket
lágyan hulló hóval.
Milyen jó az Isten!
Fáznak már az árvák,
szegény elhagyottak.
Ki rak tüzet nekik?
Sivatag utcákon
fagyos szél fúj végig.
Fáznak már az árvák.
Milyen jó az Isten!
Emberszívekben gyújt
meleg tüzet, lángot:
védő szeretetet,
megsegítve szánót!
Milyen jó az Isten.
Túrmezei Erzsébet

Hírlevelünkbe a december havi áhítatokat

Hajdú Zoltán Levente
szóládi református lelkipásztor
írta
„Ujjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni –
így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik az Úrhoz azon a napon,
és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. … Csendben
legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakhelyéről!”
(Zak 2,14.15a.17.)
Mit mond az Úr önmagáról? Azt, hogy: „jövök már”. Mennyire ádventi ez az üzenet, hiszen az ádvent eljövetel, Krisztus eljövetele. De az Úr többet is mond ennél! Azt mondja: „veled fogok lakni”. Ugyanis Ő
nem átutazó! Az a terve, sőt elhatározott szándéka, hogy veled és velem itt lesz, itt marad. Azaz beköltözik az életedbe, az életembe.
És Krisztus eljövetelének komoly, látható, megtapasztalható következményei lesznek, vannak. Mit mond
arról az Úr, hogy mit okoz az Ő eljövetele, illetve itt-léte? Ezt olvassuk: „Ujjongj, örülj”. Mert aki Vele találkozik, akinek az életébe Ő beköltözik, annak lelkesedés és öröm költözik az életébe!
De ez nem valami zártkörű, kirekesztő üzenet! Hiszen ez áll a 15. versben: „A többi nép is csatlakozik az
Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni.” És mi kik vagyunk? Sion, a választott nép? Vagy a „többi” nép? Talán jobb is, ha nem kezdünk el hasonlítgatni, méricskélni! Maradjunk
annyiban, hogy egyszerre vagyunk a választott nép és a „többi nép”?
Hiszen mindannyian jöttünk valahonnan!
Mindannyian megtettünk egy utat, míg
megérkeztünk az Úrhoz, … és egyáltalán
nem csak méterekben, vagy kilométerekben mérhetően, hanem mindannyian lelkileg, hitbelileg is messziről indultunk, távolról indultunk! Isten népe ugyanis nem
azért Isten népe, mert beleszületik abba
az ember. Hanem azért, mert ilyen kegyelmes velünk az Isten, hogy eljön Ő
mihozzánk, emberként, megváltó Jézus
Krisztusként megszületik miközöttünk,
hogy „akik egykor nem az ő népe” (1Pt
2,9.) voltunk, otthon érezhessük magunkat: Őnála, Ővele, … és így a saját bőrünkben is, … és így ebben
a sokszor bizony otthonosnak nem mondható világban is.
De ehhez Őrá kell figyelni, meg kell hallgatni, hogy Ő mit akar mondani nekünk, félre kell tenni akár még
a Vele kapcsolatos saját elképzeléseinket is. Azaz nekünk is pont azt kell tennünk, amit az ige utolsó
verse mond: „Csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult szent lakhelyéről!” És ebben a belső
csendben nézzünk körül önmagunkban! Őszintén nézzük meg, hogy hova is hívjuk be Őt, hogy mi is van
itt belül, bent a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban, az érzéseink világában!
Van mit megosztanod vele? Van hova behívnod Őt? Esetleg egy szépen és gondosan Neki előkészített
életbe? Vagy pont azért, hogy valahogy, végre tegyen rendet, … hogy Ő tegyen valahogy, végre rendet
az életedben, … mert neked sehogy sem sikerült? Tudod, az a csodálatos, hogy az Úr Jézus nem válo -

gat! Nem fogja azt mondani, hogy: „Te kellesz, te pedig nem kellesz nekem!” A Vele való találkozásnak
csak egy feltétele van, méghozzá az, hogy: „Csendben legyen mindenki az Úr előtt, …” Azaz, hogy elcsendesedj, figyelj Őrá, bízz Őbenne: bízd végre Őrá, az Ő vezetésére, az Ő útmutatására, az Ő útba igazító szavára az életed!
És ez nem egy távoli, ki tudja hol és mikor bekövetkező dolog! Nem, „mert – Ő már, ahogy az ige mondja
– elindult szent lakhelyéről.” Már elindult feléd, hogy az ádvent a tiéd legyen, hogy az Ő eljövetele a tiéd
legyen, hogy a Vele való találkozás a tiéd legyen! ÁMEN

„Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld
gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izráelből
megmaradnak.” (Ézs 4,2.)
Különös ‘ádventi’ üzenet ez a prófécia: „Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, …” De ki is
ez a „Sarj”? Igen, Ő a Messiás, az eljövendő Jézus Krisztus. Majd pedig azt olvassuk ezután, hogy „a
föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz”. Ugyanis a Messiás eljövetelekor a föld, ami addig az ember
bűne miatt Isten büntetéseként „tövist és bogáncsot” (1Móz 3,18.) termett, Isten megváltó jelenlétében
gyümölcstermővé lesz.
… és milyen jó lenne itt megállni! Milyen
jó lenne, ha Isten kegyelem-terve ilyen
automatizmusként teljesedne be a világban. Ha az ádventben várt, a karácsonykor Krisztusban beteljesedő sok száz
prófécia ilyen általános igazságként, általános megigazulásként válna valóra az
emberek között, közöttünk. De ez nem
így van! Mert az igének – kikerülhetetlenül, félreérthetetlenül – van egy harmadik
sora is! Mert amikor az első sor Isten irgalmáról beszél: „Azon a napon ékes és
dicső sarjat támaszt majd az Úr, …”, a
második sor pedig arról, hogy ez változást fog végbevinni a földön: „… a föld
gyümölcse pedig pompás és díszes lesz
…”, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy
ebben az igében mi is benne vagyunk! Személy szerint mi is, mint cselekvő, mint cselekvőképes, mint a
döntéshozatalra képes teremtményei Istennek.
Hogyan is szól az ige … és különösen is most az ige a harmadik sorra? „Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz
azoknak, akik Izráelből megmaradnak.” Izráel – újszövetségi értelemben – az Isten választott népét jelenti. … de hiszen ismerjük az
igét, hogy Isten kegyelme Krisztusban az egész világra kiterjed, „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16.)
Akkor tehát kik is azok a megmaradók, akiknek a föld, a földi lét gyümölcstermővé változik Krisztusban?
A jánosi ige tükrében bátran kijelenthetjük: akik a Messiás érkezésére, élet-üzenetére hittel válaszolnak.
Tehát hit nélkül, krisztusi hit nélkül, élő hit nélkül, Istennek élet-választ adó hit nélkül az ádvent, a kará csony, az ünnep, … és a hétköznap, … és úgy általában az egész földi lét: gyümölcstelen. Azaz valódi
tartalom és távlat nélküli vegetálás lesz és marad az ember számára, a veszendőség, a maradandóságnélküliség, a végül a semmibe hullás rettenetével. Ráadásul úgy, hogy Isten kegyelme, a krisztusi kegyelem, a választott-lét ajándéka pedig ott van, itt van, jelen van. Elérhetően, megragadhatóan az ember,
minden ember előtt!
Akkor gondoljuk csak át újra, akkor gondoljuk csak át még egyszer ezt az ádventet, ezt a Krisztus-várást,
a mi Krisztus-várásunkat! Hogy valóban Krisztus-várás-e ez az időszak az életünkben? Hogy valóban
Neki odaszánt hittel, élettel várjuk-e a Vele való találkozást? És készek vagyunk-e az általa megígért
gyümölcstermő életre mindenestől odaadni, Neki odaadni az életünket?

„Azon a napon ékes és dicső sarjat támaszt majd az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izráelből megmaradnak.” De ehhez meg kell maradni! Ehhez neked is meg kell maradnod, ott,
akkor és annyiban, ahol, amikor és amennyiben Isten rád bízta, a te erődre, akaratodra, és nem utolsó
sorban a te hitedre bízta a megmaradást! Azaz: ebben a megmaradásban neked is feladatod van! Tehát
ennek az igének az ádventi üzenete az, hogy az eljövendő megváltó Krisztusra várakozás az nem lehet
más, mint cselekvő várakozás. Tettekkel, a tetteiddel, az életed mindennapi cselekedeteivel való bizonyí tása annak, hogy te várod Őt, az „ékes és dicső sarjat”: életed, megmaradásod Krisztusát. ÁMEN

„… teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. … tudván,
hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem
drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a
vérén.” (1Pt 1,13b.18-20-)
Tele van az életünk veszendő dolgokkal. Az ige ezüstöt, aranyat említ. Mi hozzátehetnénk, hogy: kő, tég la, vas, műanyag, papír. De veszendő dolog az egzisztenciális siker, a társadalmi rang, a közéleti presz tízs, a sok-sok, és még több és még több munka, … és még annyi minden más is. Például az a tudattala nul is önigazoló, védekező, önmagunkat mentegető magatartásforma is, amivel a mindennapjainkat éljük, vagy csak túléljük.
Veszendő dolog. Mennyi mindenről, amire egyébként azt mondjuk, hogy szép, vagy hasznos, vagy érté kes, vagy szükséges, … ha a mélyére nézünk, lényegére tekintünk, végül kiderül, hogy veszendő dolog.
Mulandó, ideig-óráig való, most fontos, holnap már csak a múlt emléke, vagy az sem. … igen, ezzel
küzd, alapvetően ezzel küzd az ember. Hogy léte benne zajlik ezekben a veszendőnek mutatkozó, bizonyuló viszonyokban. Sőt szinte úgy látszik, hogy az emberi élet ezeknek a körülményeknek, kereteknek,
kliséknek a foglya.
És hiába készül számunkra az életünk során aranyból bölcső, márványból palota, végül gránitból sírkő,
… valahogy ez, önmagában ez, csak ez, … olyan veszendő, olyan üres, olyan hiábavaló. Mintha csak
gyertyák pislákolnának. Néhány ádventi gyertya. A sötétben. Az általános, nagy, veszendő, üres, hiába való sötétben. Amiben élünk. És megszoktuk már ezt a sötétséget. Megszoktuk, hogy ebben élünk ben ne. Lételemünkké lett. Természetes életközegünkké. Atyáinktól örököltük, mint életformát, életmódot, és
bár a lelkünk mélyén tudjuk, hogy mindez
nem maradandó, mégis, … mégis így,
ebben telnek el a napok, a hetek, a hónapok, az évek, az évtizedek. És olyan ritkán lobban fel egy-egy ádventi, Krisztusváró gyertyaláng. Ez az élet. Ez az életünk. Változatlan. Változtathatatlan. Nincs
kegyelem.
Vagy te másképp gondolod? Igen? Akkor
mit jelent neked ez az ige, hogy: „… teljes bizonyossággal reménykedjetek abban
a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus
megjelenésekor kaptok.” Az életed nem
veszendő dolog! Te magad nem vagy veszendő! Sőt a léted maradandó érték!
Még itt is. Még ezek között a körülmények között is, amik között élsz. Mindezek ellenére is. Mindezekből felszabadítóan is. Mert Isten fel tudja törni azt az
élettelen, életidegen kérget, ami az életedre, a lelkedre rakódott! Mert Isten képes erre! Képes arra, amire te már nem!

Hogy addig kutasson, ásson, küzdjön érted, amíg valahol ott a mélyben rád nem talál. … amíg rád nem
talál, ott, a mélyben, ahová elbújtál, elrejtőztél, mert már túl sok volt a fájdalom, mert már annyira körül vett, átjárt a félelem.
Maradt? Maradt ott a mélyben, benned, csak egy pislákoló gyertyaláng? Egy kis kormos kanóc, ami még
hordozza, a világosságot? A mindent elborítani látszó sötétben a fényt? Ha igen, még ott van benned ez
az élet-szikra, akkor most szedd össze minden erődet, és nyújtsd ki a kezed a feléd közeledő, a megmentő Krisztus felé! Mert Ő, a kegyelmes, a megmentő Krisztus hozzád jön el, érted jön el! Hogy elve szettségedben megkeressen, szeretetével átöleljen téged. Hogy az életed sok-sok veszendő, hétköznapi, mindennapi dolga között, mint aki új életre ébred, ébredj rá a megmentő, a felszabadító, az éltető
krisztusi kegyelemre. ÁMEN

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém
vagy. … Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd
megtudjátok!” (Ézs 43,1b.18-19a.)
Mintha most kezdődött volna, és már ez az ádvent is a végéhez közeleg. Rövidesen itt a karácsony, vég hajrába érkezett a bevásárlás, az emberekben, az emberek között van valami kitapintható feszültség. …
és mi valósult meg abból, amit talán erre az ádventre, a 2016. év ádventjére terveztél? Mi valósult meg a
lelki elcsendesedésből? Az elmélyült várakozásból? A „most végre máshogy lesz, mint eddig” fogadkozásaiból?
Mintha most kezdődött volna, és már ez
az ádvent is a végéhez közeleg. Rövidesen itt a karácsony, és stressz, zaklatottság, belső feszültség, leplezett, időnként
elő-előtörő indulatok, érzelmi hullámzások … nem ez jellemez bennünket? Mint
valami ide-oda sodródó belső világ, ami
tele van szinte kontrollálhatatlan félelmekkel. … de jó volna most úgy igazán
csendben lenni! … de jó volna mindezektől a szívet-lelket szorongató, fojtogató
érzésektől, félelmektől megszabadulni.
… de hogyan?
Úgy, ha úgy állunk meg az Úr előtt, hogy
elismerjük, beismerjük kezelhetetlen lelki,
szellemi görcseinket, gubancainkat. … és
várunk, … mert bízunk, vagy legalábbis megpróbálunk bízni, … hogy eljön. Hogy eljön az, akinek van ha talma arra, hogy belesúgja, beleszeresse, beleölelje a lelkünkbe, a lelkembe, a lelkedbe: „Ne félj, mert
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” … és persze vannak őrültek, elborult elmék és lelkek, akik ilyenkor tiltakoznak: „Ne zaklass! Ne zaklass fel! Hiszen már éppen belenyugodtam! Hiszen
már éppen beletörődtem! … hogy csak ennyi, ahogy én látom, amire én vagyok képes, csak ennyi, …
ennyi az élet, … az életem.”
De a Megváltó csak néz, néz téged. A szeme, a tekintete tele van kérdésekkel, kérésekkel, hívással, elhívó szeretettel. És nem kell, nem szükséges filozófiai, vagy teológiai teóriákat, elméleti rendszereket gyártanod, hogy megérthesd! Nem kell azt gondolnod, hogy Ő azt várja tőled, hogy minden részletet azonnal
átlátva köss szövetséget vele! Nem! Nem erről van szó! Nem így működik! … hanem? Hanem hogyan?
… csak ― de van-e ennél hatalmasabb ‘csak’ az ember életében? ― csak bizalommal. Csak Őrá hagyatkozással. Azzal a gyermeki bizalommal, azzal a gyermeki Őrá hagyatkozással, hogy Ő tudja, Ő job ban tudja.
És neki van ereje, van hatalma, … és van elég szeretete az én kicsi és törékeny életem iránt, hogy ezt,
ezt a szabadítást, ezt a megváltást véghez is vigye, hogy ezt meg is valósítsa: bennem, az én életemben. Hiszen így szól, szólít meg engem: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.

… Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!”
Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Persze, hogy nem tudjuk, hogy mi következik, hogy mi kezd kibontakozni.
De annyi ‘saját készítésű kudarc’ után megadom magamat: Neki, a Megváltónak. Aki nem felettem győz,
nem legyőz engem, hanem értem arat győzelmet, az élet, az életem sivár magánya, lelki szomjúsága,
szorongó, félelmes kiúttalansága felett.
Mintha most kezdődött volna, és már ez az ádvent is a végéhez közeleg. Rövidesen itt a karácsony, …
és furcsa érzések, különös felismerések születtek meg bennem: hogy közöm van, hogy nekem is közöm
van hozzá, a Megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, mert Ő közösséget vállalt: velem. … és ebben az új,
ebben a Lélek szerinti friss levegős szabadságban, ahol most lehet, hogy még botladozva indulok, lépek,
lépdelek, tudom, érzem, tapasztalom, hogy Ő itt van, itt lesz, most már itt marad velem. ÁMEN

Köszöntés
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Ha visszatekintek az elmúlt 10 évre, csordultig van a szívem hálával. Istenünk nemcsak meghallgatta
imádságainkat, hanem megáldotta kezdeményezésünket, s rendkívüli közösséget kovácsolt belőlünk,
magyar reformátusokból itt, a Kárpát-medencében.
Szomorúságban és keserűségben, szégyenérzettel kezdtünk neki a 10 évre tervezett imaláncnak 2006ban, s mint érdemtelen gyermekei a mi Atyánknak,egyedül belé vetettük reménységünket, mert tudtuk,
ebben a megosztottságban ember fia már nem segíthet rajtunk. S Istenünk, mint aki csak arra várt, hogy
ezt felismerjük, gazdagon ontotta bőséges áldását, s nemcsak az imanapok előkészületeiben és megtartásában, de számtalan közös kezdeményezésünkben érezhettük vezetését, útmutatását.
Nem tudjuk eléggé megköszönni a mi Mennyei Atyánknak, hogy 2009-ben létre jöhetett a Magyar Református Egyház, s ma már hivatalosan is egységben élhetünk itt, a Kárpát-medencében. Hisszük, kitartó
imáink hozzájárultak mindehhez.
Ha számba vesszük, hogy mennyi mindent megtudtunk egymásról az imanapok kapcsán, fel sem tudjuk
pontosan sorolni. Csak azt érezzük, közelebb kerültünk egymáshoz, jobban megismertük a másutt élőket, s bizonyságát adhattuk annak is, hogy egymás terhét hordozva igyekszünk betölteni a Krisztus törvényét. Szolgáltunk egymás gyülekezeteiben, konferenciáin, bejárva a Kárpát-medence addig ismeretlen
vidékeit. Felfedezhettük a szórványban élők nehézségeit, a városi gyarapodó gyülekezeteknek örülhettünk. Boldogan újságoltuk, ha egy iskola, vagy óvoda megnyitotta kapuit, lehetőséget adva az ott élőknek, hogy gyermekeiket református intézménybe taníttassák.
Az elmúlt esztendőben letelt a 10 év, de nem mondtuk, hogy küldetésünket teljesítettük, hanem tovább
imádkozunk. Hiszen a szükség ma is nagy. Ugyan más félelmek és aggodalmak feszítenek bennünket,
de látjuk, hogy ebben a káoszban mi emberek már eligazodni sem tudunk, nemhogy helyrehozni hibáinkat és pótolni mulasztásainkat.
Éppen ezért további imádkozásra hívunk benneteket mi, dunántúli református keresztyén nők. Fohászkodjunk a Történelem Urához, mentsen meg bennünket a végső pusztulástól. Ő adjon ébredést, eszmélést reformátusságunknak, egyházunk és nemzetünk vezetőinek, mert nélküle elveszünk.
Voltak vérzivataros idők a mi dunántúli népünk életében, mint azt a történelmünk mutatja. Mégsem fogyott el Isten maroknyi népe, hanem él gyülekezeteiben, iskoláiban, óvodáiban. Ne legyünk hát hitetle nek! Ne a magunk erejére akarjunk támaszkodni, hanem figyeljünk kerületünk vezérigéjére: „Nem erővel,
nem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! ― így szól az ÚR!” Könyörögjünk hát Isten megtartó, vezérlő
Lelkéért, mely erőt, kitartást ad nekünk.
Kívánom, hogy ne meghasonlott emberek legyünk e talajvesztett világban, hanem az ÚR Lelkének segítségével fedezzük fel identitásunkat, küldetésünket!
Imára hívjuk a Kárpát-medence minden református gyülekezetét a Dunántúli Református Nőszövetség
lelkésznői és tagjai által összeállított liturgiával. Könyörögjünk együtt Egyházunkért, a Krisztus testéért!
Kívánom, hogy lélekben megerősödve tudjuk Istent és embertársainkat szeretni, s a ránk bízott evangéliumot hirdetni!
P. Tóthné Szakács Zita nőszövetségi elnök

Tanúim lesztek!
Kedves Testvéreim!
Isten iránti hálával és nagy szeretettel köszöntöm a Kárpát-medencei imanap előkészítésében és szerve zésében részt vevő Testvéreket. 2006-ban Nőszövetségi vezetők kezdeményezésére indult el ez az ima nap sorozat, amelyben a Kárpát-medencei magyar református részegyházak vesznek részt: a Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli, Felvidéki, Kárpátaljai, Erdélyi, Királyhágómelléki, Vajdasági és a
Horvátországi.
Az imanap liturgiáját és kapcsolódó anyagait minden esztendőben más-más részegyház Nőszövetsége
állította össze. Ilyen módon tíz esztendő alatt, az imanapok során a szervezők bejárták a Kárpát-meden ce reformátusságát. A Nőszövetségi Vezetők kérése az volt, hogy az imanap ilyenfajta, áldott előkészíté sének legyen folytatása, újra indítva ezt a kört. Ezért, ebben az esztendőben ismét a Dunántúli Reformá tus Egyházkerület lehet házigazdája az imanapot előkészítő alkalmaknak.
Áldott ez a ‘vetésforgó’, mert előtérbe kerül egy-egy egyházkerület, egy-egy vidék, amelynek bemutatkozása által betekintést nyerhetünk az ott élő magyar reformátusok életébe, és megismerve őket, a térben
távoli testvéreink lélekben közel kerülnek hozzánk. Nem elég az, ha csupán tudunk egymásról, arra van
szükség, hogy érezzük az összetartozásban rejlő erőt, hogy bár a történelem országhatárokat vont közénk, de ugyanaz a hitünk, a nyelvünk, az örökségünk, az önazonosságunk.
Az Úr Isten azt a hatalmas lehetőséget adta nekünk, hogy hívő emberekként imádságban is gondolhatunk egymásra, Isten színe előtt hordozva egymás életét, annak örömével, bánatával, sikerével, nehézségével együtt. A mai kusza és egymástól elhidegülő világban bizonyságtétel az, hogy együtt és egymásért tudunk imádkozni, amely minden áldás forrása, felkészítve minket a Jézus Krisztusról való bátor és
hűséges bizonyságtételre.
Ezekkel a gondolatokkal bocsátom útjára a Dunántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége által öszszeállított, az Egyházkerületünket bemutató anyagot, Isten áldását kérve a Kárpát-medencei imanap elő készületeire, szervezőkre, szolgálattevőkre és alkalmaira.
„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek...” (Apostolok Cselekedetei 1,8)
Steinbach József
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Mi lesz veled, Európa?
Töprengés a migrációról egy közgyűlés kapcsán
Nehéz kérdések, helyzetek megoldását a szélsőségek gátolják leginkább. A két oldal vélt és valós
részigazságainak hangsúlyozásával a másik felet provokálja. Megoldás nem, csak bántás, keserűség, megkeményedés születhet az ilyen szembenállásból. A migráció ügyében a szélsőséges,
egyoldalú véleménynyilvánítás nem csupán hiba, tévedés, hanem bűn. A napjainkra kialakult helyzet rendkívül érzékeny, törékeny, robbanásveszélyes. Tapasztalatom szerint sok jó szándékú keresztyén is bizonytalan, nehezen igazodik ki a bonyolult helyzetben.
Az egyik oldal a befogadást, a másik az
elutasítást hangsúlyozza szinte monomániásan. Mindkét csoport használ bibliai
érveket is. Egyik csak a földönfutóvá vált,
a halál elől menekülő családokat látja,
láttatja, míg a másik oldal az agresszív,
morál nélküli erőszakos követelődzőket
és terroristákat.
Úgy gondolom, hogy a teljes igazság, a
helyzet sokrétű ismerete és értelmezése
nélkül Isten igéjére hivatkozni súlyos
visszaélés. Mi mindenre felhasználták
már a történelem során a Bibliát és a

Megváltó szent nevét?! Az egyháznak nem mindig könnyű megtartania józanságát, biblikus kiegyensúlyozottságát a politikai elvárások, a korszellem sodrása közepette.
Hátborzongató olvasni, hallani olyan véleményeket, amelyekben
lüktet a gyűlölet, a teljes elutasítás, az önző érvrendszer. De
ugyanilyen fájdalmas hallani azokat, akik a menekültek és migránsok jézusi befogadásáról beszélnek, ám nem szólnak árnyaltan a
felismerhető és nyomasztó problémákról, nehézségekről.
Az Európai Evangéliumi Aliansz október 10–13. között Portugáliában tartott közgyűlését is meghatározta a migráció témája. A
résztvevők harminc országból érkeztek. A háromnapos találkozón
ugyanúgy megjelentek a különböző színek, vélemények, mint hazánkban. Voltak, akik kizárólag a populizmust emlegették mint veszélyt, amely megjelenhet a gyülekezetekben is. Erről tartottak
előadást, beszélgetést, hoztak szórólapot, filmet. Igazi veszély a
populizmus? Igen, nagyon is. De a mai bonyolult európai helyzetről nem lehet csupán ennyi a mondandónk.
Nekem jobban tetszett a cselekvő, aktív görög, olasz, bolgár, finn
és más nemzetiségű testvérek beszámolója, akik jelen vannak a
menekülttáborokban, rendkívül kreatívan. Ugyanakkor kimondták
fenntartásaikat, félelmeiket is. A Magyar Evangéliumi Aliansz is
ezek közé sorolható. Hadd idézzem a finn testvér gondolatait vázlatosan. Látása szerint kritikus, változó világban élünk, melyben
az iszlám utat tör magának. E reális veszély mellett a bezárkózó
nacionalizmust ‘fenevadként’ jellemezte. Szerinte az evangéliumi
keresztyénség két ‘pogány’: az iszlám és a liberális ateizmus között küzd. Úgy látja, hogy az odaszánt
szeretet és a tanúságtétel (akár a mártíromságig) lehet a biblikus válasz. Isten ma is cselekszik a világ ban, Európában – kérdés, hogy velünk vagy nélkülünk. Finnországban egy új keresztyén rádió naponta
közvetít missziós, evangelizációs műsorokat urdu, párszi, arab és más nyelveken. Kiképeznek hitre jutott
migránsokat, akik misszionáriusként térnek vissza hazájukba.
A közgyűlésen is érzékelhető volt a beszámolókból, előadásokból, hogy a helyzet rendkívül sokrétű. Alapos elemzést hallottunk Európáról, amely nem képes reprodukálni lakosságát. Tömegek élnek individua lista, liberális, materialista, ateista világnézettel. Nekik nincs ideájuk, a vallásban élőknek, keresztyéneknek és muszlimoknak viszont van. Európa nyitottságával, toleranciájával, identitásválságával „magára
húzza” az iszlámot.
A hitvalló keresztyének száma viszont nem csökken, és növekszik közöttük a fiatalok aránya.
A migránsok többsége a jobb körülmények reményében érkezik, identitását magával hozva. Nem válnak
európaivá, kultúránk részeivé. Európában élnek, de nem európaiak. Ugyanakkor relatíve sokan keresztelkednek meg a muszlimok közül is. Rotterdamban például kétszáz keresztyén gyülekezetben vannak
jelen. A londoni gyülekezetek nagy része is „nemzetközi”. Az egyik előadó szerint ugyanakkor sok névle ges muszlim lesz névleges keresztyénné.
Tőlünk, magyaroktól külön is érdeklődtek
helyzetünkről. Bolgárok, albánok egyértelműen jelezték, hogy értik, mi történik
Magyarországon, hiszen ők is tudják
(amint mi is), mit jelent együtt élni az iszlámmal. Mások kétségeiknek adtak hangot, többek véleményében érzékelhető
volt a média és a politika hatása. Viszont
több érzékeny kérdést – nyílt beszélgetésben – tisztázni tudtunk.
Az október 2-i népszavazás előtt sokfelé
lehetett találkozni ezzel a kérdéssel: Jézus mit tenne? Egy alkalommal az interneten egyenesen ez a kérdés volt olvasható: Jézus igennel vagy nemmel szavazna-e a feltett kérdésre?

Úgy gondolom, hogy Jézus nem a népszavazással lett volna elsősorban elfoglalva.
Valóban, Jézus mit tenne ma Európában? Bizonyos, hogy ma is keresné és megtalálná az elveszetteket. Befogadná a bajban lévő jövevényt, az éhezőnek enni adna, a foglyokat meglátogatná, a
fázónak átadná köntösét. Magához hívná a bűneiktől és mások bűneitől elcsigázottakat, megfáradtakat. Hirdetné magyarnak, németnek, afgánnak, irakinak, zsidónak, orosznak; vallásosnak és
ateistának, migránsnak, menekültnek, terroristának az egy, igaz, valóságos és láthatatlan Isten országát, a megtérést, az újjászületés lehetőségét, a Szentlélekkel való betöltekezést. Beszélne arról, hogy a világ és a történelem Ura, az Örökkévaló figyelmeztetésül is engedi ezt a helyzetet,
mert Európa újra istentelenné vált. Tanítana arról, hogy a jövevény ne követelőzzön, és ne erőszakoskodjon se a lakossággal, se a hatósággal. Hirdetné a nők méltóságát, a szerelem, a szexualitás és házasság szentségét, a munka istentiszteletét. Kijelentené, hogy ma is ő az út, az igazság
és az élet mindenki számára. Keményen szólna a hittel visszaélőkről, akik saját céljaikra használják a tőle tanultakat.
Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy a fenti felsorolás nem fikció, feltételes mód, hanem valóság,
mert Jézus ma is él, Lelke által közöttünk és bennünk van, és az övéi által ma is munkálkodik.
Szeverényi János (Evangélikus Élet 2016. november 13.)

Karácsonyi üdvözlet
Fenyő. Nincsenek rajta díszek. Az erős,
tengerparti szél miatt a törzse természetellenesen vízszintes; de él, élet van benne. Az európai Evangéliumi Aliansz közgyűlését egy portugál katolikus konferenciaházban tartották. Ott készítettem ezt a
felvételt.
Kontinensünk harminc országából gyűltek össze keresztyének, hogy kihívásokról, gondokról, megoldásokról beszélgessenek: mi lesz európai kultúránkkal? Mi
lesz az egyházzal, betölti-e küldetését a
mai különleges korban? Kiszakad-e a fenyő, vagy megerősödik, netán felegyenesedik?
Hisszük, hogy van esély a megtérésre, a megújulásra, az új reformációra. Mindez akkor indult, amikor Isten Betlehemben újat kezdett egy Gyermek által, aki a világ megváltója, szabadítója, üdvözítője. „Egyedül Krisztus” – ahogyan a reformátorok is felismerték, hirdették és élték. És egyedül a hit, a kegyelem és
a Szentírás. Jobbat azóta sem talált fel senki.
Legyen az új év – ha az Úr megadja – a megújulás ideje egyéni és közösségi életünkben! Váljon valóra
2017. év igéje: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek” (Ez 36,26a)!
Szeverényi János és az Evangélikus Missziói Központ munkatársai

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 küldött levélben adják meg az ő e-mail címét, és a következő hónaptól eljuttatjuk arra a címre is hírlevelünket!
Testvéri szeretettel: „Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

