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A MEÖT közelgő eseményei:

Október 29. hétfő 10.00: Kihelyezett Missziói Bizottság ülés (Beloiannisz)

Október 31. szerda 17.00: Reformációi Megemlékezés (Reformáció Park ― Fasor)

November 7. szerda 10.00: Számvizsgáló Bizottsági ülés (MEÖT Székház)

November 9. péntek 12.00: Ifjúsági Bizottsági ülés (MEÖT Székház)

November 12. hétfő 10.00: Felügyelő Bizottsági ülés (MEÖT Székház)

November 12. hétfő 11.00: Elnökségi ülés (MEÖT Székház)

Az alku

Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében,
pedig a tölgyes nincsen már sehol,
eltemette az idő homokja
a mulandóság mélyén valahol.
De a szél, amely a port ráhordta,
a szél időtlen.
És ma is beszél
Isten – Ábrahámmal, veled, vagy velem?
Ki tudja azt, ha zúgni kezd a Szél?
…Ábrahám az élmény melegével
az őt megáldó Urral szemben áll,
Aki elindult
Kéréssel marasztalja:
– Ötven igazért is eljön a halál
a gonoszokkal együtt, mondd Uram!?
(a merészségtől hangja megremeg)

Zendül a Szél a Mamré tölgyesében:
– Ötven igazért megkegyelmezek!
Aki szelet vet… az időtlenségben
viharrá váló nagy hitet arat:
– S ha az ötvennek csak öt híja van,
akkor megvonod irgalmadat?
Irtózva tekint Sodoma felé,
ott lakik Lót és családja, rokon,
nem osztozik a város bűnében,
s ítélet lesz ott túl a dombokon.

Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében:
És ha csak negyven igazat találsz?
– Ha találok, a negyven igazért
a város elkerüli a halált!
Izzó szén a lélek rostájában:
– És ha csak harminc igaz lesz,Uram?
– Ha találok harminc igazat,
ítélet nélkül visz tovább az utam!

Zúg már a szél a Mamré tölgyesében,
mert, ahogy fogy a szám, úgy nő a hit:
– És ha húsz,Uram, de ha annyi sincs,
csak tíz igaz… tíz ér még valamit?

Nem volt tíz igaz.
Elveszett a város.
A füst és pernye ma is fojtogat,
ha megszólal a lelkiismeret,
és megkérdezi: van-e tíz igaz?
A lelkünk mélyén vergődik a kérdés,
és megdöbbentő rá a felelet:
– A Golgotán ért véget az alku!
Nem volt tíz igaz.
Csak Egyetlenegy.

Lukátsi Vilma



Hírlevelünkbe a november havi áhítatokat

Gyurkó József

nyugalmazott metodista lelkész

írta

Ki nekem az Isten, attól függ, hogy ki vagyok én!
Ki vagyok én, kinek lát engem az Isten?

Alapige: Márk ev. 1,14-20 versig.

Az életünk nagy kérdése: Ki mondja meg, ki vagyok én? A szüleim? A kortársaim? Az munkatársaim?
A feleségem? A pszichológus? A lelkész? stb.  „Ha megismered az Istent, akkor megismered önmaga-
dat!” ― olvastam valahol. Hogyan juthat el egy ember helyes Istenismeretre és helyes önismeretre?

A helyes istenismeret keveseket érdekel. Önismereti kurzusokból van bőven, mert rájöttek az embe-
rek arra, hogy mennyire nem ismerjük magunkat. Milyen sok problémát és krízist lehetne megspórolni,
ha ismernénk magunkat! Hol lebecsüljük, hol túlbecsüljük az értékeinket és hibáinkat, lehetőségeinket
és korlátainkat, önmagunkat és egymást. Ez sok baj és küzdelem forrása. Csalódások érik az embert.
Feszültségek születnek a kapcsolatainkban.  Sok lelki  sérülést okozunk másoknak és szerzünk ma-
gunknak azzal, hogy nem törődünk az önmagunk megismerésével.

Ebből az okból azután különféle tanfolyamok, kurzusok indultak, hogy ismerd meg magadat. Az ember-
rel foglalkozó tudományok igyekeznek feltárni  az emberi lélek mélységeit. Ezek bizonyos eredmé-
nyekhez hozzásegítenek bennünket. A nagy igazság azonban az, amit Jeremiás könyvében így olva-
sunk: „Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt?” (Jer 17,9.)

Igazi helyes önismeretre magunktól nem
tudunk  eljutni,  mert  igazán  helyesen
csak az ismer minket, aki alkotott. Isten
nélkül elég felszínes és sekélyes lesz az
önismeretünk  is.  Aki  viszont  Őt  megis-
meri, az Ő színe előtt, az Ő megismeré-
sének  és  elismerésének  a  fényében
meglátja a maga valódi arcát. Ezért kap-
csolja össze a Biblia ezt a kettőt, és min-
dig  ebben  a  sorrendben  említi:  helyes
istenismeret  és  abból  következik  a
helyes önismeret. Abból aztán sokféle
helyes cselekvés következik.

Nagyon fontos nekünk az egy Igaz, Élő Istent megismerni! Jézus a főpapi imájában ezt imádkozza: „Az
pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust”
(Jn 17,3). Ez maga az örök élet. Isten ismerete, az örök élet az üdvösségünk! Nekünk fő törekvésünk
kell, hogy legyen, hogy egyre mélyebben, a valóságnak megfelelően ismerjük meg az egyetlen igaz Is-
tent (mert sok úgynevezett önjelölt istenség is létezik), és akit Ő elküldött, Jézus Krisztust. Istent pedig
Jézus élte elénk, amikor a földön járt. „Aki engem látott látta az Atyát” ― mondta tanítványainak!

Simon Péter története jól szemlélteti azt, hogy még Jézus közelében is el lehet tölteni éveket úgy,
hogy valaki nem ismeri Őt igazán, és helyes önismeretre sem jut el. Hiszen Pétert Jézus már korábban
elhívta ― Jn 1. Már többször találkoztak. Többször beszélgettek, és kiderül: mennyire fogalma sincs
arról, hogy kicsoda igazában Jézus, és hogy ki igazában ő maga. Hogy derül ez itt ki? Simon és And-
rás halászok voltak, a Genezáreti tó volt a munkahelyük. A halász szakmát szüleiktől örökölték. Jól tud -



ták mikor, hol és hogyan kell gazdag zsákmányra szert tenni! Azt olvassuk itt, hogy nekiindulnak egy
este, hogy halásszanak. Utána jön ez a szinte érthetetlen mondat, hogy egész éjjeli munka után sem
fogtak semmit. A kudarcok éjszakája. Az érthetetlen kudarc éjszakája, amire nincs megnyugtató ma-
gyarázat. De a hálók tele lettek moszattal  meg mindenfélével,  úgyhogy azt  olvassuk, hogy reggel,
amikor kievickéltek a partra, akkor mosták a hálóikat. Nem tudom, milyen gondolatok és indulatok le-
hettek bennük akkor. Lehet, hogy otthon semmi nem volt, nekik kellett volna az asztalra valamit letenni,
és most hazamennek üres kézzel. Mit csináltatok egész éjszaka, apukám? Ezt szokták kérdezni ilyen-
kor az asszonyok.

Egyszer csak hallják, hogy nagy tömeg közeledik, korán elkezdte már Jézus a tanítást, sokan ösz-
szeverődtek köréje.  Jézus egyenesen Péterhez megy, és azt kéri, hogy hadd szálljak be a halász-
bárkádba, és menjünk egy kicsit beljebb a parttól. A tanítók ezt gyakran tették, mert a víz rendkívül jól
vezeti, sőt egy kicsit fel is erősíti a hangot. Bentről jobban hallják, mintha a parton lenne Jézus is. Le-
het, hogy Péter nem éppen prédikációt akart hallgatni azon a reggelen  üres gyomorral, csurom vi-
zesen, kifáradva, de félretette a hálókat, és bementek egy kicsit, remélve, hogy hamarosan vége lesz.
Aztán vége is lett, de akkor Jézus átváltott. Először kérte Pétert – azt olvassuk -, utána pedig egy pa-
rancsot adott: „Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” Most? Tíz órakor? Vagy akárhány
óra lehetett már. Látszik, hogy nem ért hozzá. Ácsnak biztosan jó, tanítónak kiváló, de nem halász. Ez
maga csőd és szégyen a többiek előtt is! Ide szakismeretek kellenek, itt nem lehet barkácsolni. Mi tud-
juk, hogy mikor mit, hogyan kell csinálni. De te Jézus?

Na, de ha annyira tudják, akkor miért nem fogtak az éjszaka? Azt nem értjük, hogy most miért nem fog -
tunk. De, Mester, ne akarj még jobban… Péterből megszólal ez a keserűség. Lehet érezni minden
szavából. Mester (szándékosan Rabbinak szólítja), ez a te szakmád, ezzel foglalkozzál és ne a másik
szakterületével. Egész éjszaka mindent megtettünk és nem fogtunk semmit. Gondolod, hogy majd
most, amikor régen másutt vannak a halak? Elhangzik azonban itt egy sorsdöntő szó, sőt kettő. Károli

úgy fordítja:  mindazáltal  a  te  szavadra
kivetem a hálót, itt meg azt olvastuk: de
a te szavadra mégis kivetem a hálót.

Péter mégis megpróbálja legyőzni a ma-
ga szakmai büszkeségét, meg fáradtsá-
gát,  keserűségét,  ami ágaskodik az el-
len, hogy engedelmeskedjék Jézusnak.
Ez az, ami meg elindítja azután a cso-
dákat.  Kivetik  a  hálót ― nem tudom,
milyen  gondolatokkal,  indulatokkal;  és
olyan  szemléletesen  írja  le  Lukács:  ―
visszahúzni már nem bírták.  Egysze-
rűen tele lett. Annyira tele, hogy nem fér
bele a hajóba, hívni kellett a kollégákat,
hogy hozzanak másik bárkát is, meg kell
a két kezük, az erejük is. Ekkora fogást
még nem látott.  Mi  történt  itt?  Világos

nappal, bent a mélyen, ahol ilyenkor nem kellene halnak lennie.

És innen kell figyelnünk minden szóra, amit Lukács ír. Három olyan kifejezést is olvasunk, ami Pé-
ter számára teljesen új fényben ragyogtatta fel Jézus személyét, most megismerte ebben a cselekede-
tében.  „Simon Péter pedig ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös
ember vagyok, Uram!” A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt...”  Ez a „nagy félelem”, amikor
az ember az istenség jelenlétét átéli, vagy mi a Szentírás alapján mondjuk, hogy a személyes Isten je-
lenlétét átéli, amikor valami olyat tapasztal, amire nincs más magyarázat, csak az,  hogy itt az Isten
közbenyúlt és cselekedett, akkor úrrá lesz rajta ez a félelem. Nem tudja mitől, miért, kitől. A szíve mé-
lyén sejti, hogy itt a mindenség Ura előtt áll. Itt valami egészen más történt, mint amihez hozzászok-
tunk. Éppen ezért ez a félelem térdre kényszeríti. És éppen ezért itt már nem azt mondja: Mester, mint
előbb, amikor oktatta, hanem azt mondja: Uram. Ezt a szót a hívő zsidók az élő Isten személyneve, a
Jahve helyett mondták.

Ez a félelem, ez a letérdelés, ez a megszólítás: Uram, egy hívő zsidó szájából csak az Isten színe
előtt jött ki, és csak ott viselkedett így. Ezt megint nem tudhatjuk, és javasolom, hogy ne is találgassuk,
hogy Péterben ez mennyire volt tudatos, meg mit gondolhatott, amikor ezt mondta. Nem tudjuk. A té-



nyeket tudjuk, ami itt leírva van. De ezek szerint akár tudatosan, akár egyelőre még csak a szíve mé -
lyén, átélte azt, hogy itt ő a szent Isten jelenlétében áll. Vagy maga Jézus Isten? Őbenne maga Jahve
jött el hozzánk? Ki érti ezt? Kinek a fejébe fér ez bele? Kinek a bárkájába fér be az a fogás, amihez a
teremtő isteni hatalommal cselekvő Jézus segítette őket? Nem fér bele a hálóba, nem fér bele a bárká-
ba, és Jézus személyének a titka nem fér bele az emberi értelembe. Itt valami mindent meghaladó
titok lett nyilvánvalóvá.

Ezért nem is foglalkozik a halakkal. Jézus személye lesz neki nagyon fontos. És átéli a kegyelemnek a
gazdagságát. Ő, aki magában morgolódott, aki oktatta Jézust, aki megvetette Őt amiatt, hogy ehhez a
szakmához nem ért,  meg ostobaságokat  parancsol,  és megszégyeníti  őt,  nevetség tárgyává teszi,
hogy itt világos nappal a mélyben kezd halászgatni.  Itt kezdi el Péter saját magát helyesen megis-
merni. Jézus ismeretének a kezdetén csak azon döbbent meg, hogy ismeri a nevét, az apja ne-
vét, és előre megmondja, ki lesz majd. „Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hívni” ― ami
azt jelenti: Kőszikla. (Jn 1.)

Mi is eljuthatunk erre az ismereti szintre, de ez kevés! Jézus többet akar, hogy ismerjünk belőle. Ne ve -
gyük se rossz néven, sem ne féljünk attól, ha jönnek események, amelyek mögött ott van Jézus, és kér
tőlünk dolgokat. Talán ugyanúgy mint Pétertől. Amikor nekünk éppen rossz és nem alkalmas az idő,
mert fáradtak vagyunk. Főleg ha Jézus beleszól a mi szakmai területünkbe és azt kéri, vagy olyat, ami-
ről tudjuk: ez szakmailag nem áll meg. Ez itt csak bukás lesz. Merünk-e kockáztatni? Merünk-e bevál-
lalni olyat, amiről a józan ész „bukfencet vet” mert lehetetlen ― de Jézus a te szavadra! Ismerjük-e az
Ő hangját? Ne tévesszük össze se becsvágyunk hangjával, se sikerre szomjas énünk hangjával!

Ott Simon látta, de itt és most? Ki biztosít bennünket, hogy ez Jézus hangja? Tud valaki biztosat mon-
dani? Mi a biztosítéka, hogy nem tévedek? Semmi! De egy biztos, aki Jézussal elkezd járni és követi
az Ő hangját, tapasztalata lesz arról, hogy a belső hangok közül tudja: ez a Mester hangja. Az én juha-
im hallják az én szómat... ez a garancia! Ha tudom, hogy én az övé vagyok, mert odaadtam az élete-
met Néki!

Az ének írója azt fogalmazza meg: Jézus engem meg nem csalhat… Ámen.

Szlovéniában a lendvai várban tar-

totta  kihelyezett  szerkesztőbi-

zottsági ülését a Theologiai Szem-

le Szerkesztőbizottsága. Az ülés so-

rán a szemle soron következő szá-
mainak összeállítása mellett kidol-
gozták a jövő évi munkatervet.  A
szerkesztőbizottság  dr.  FISCHL

VILMOS főtitkár  jelenlétében  dr.
KÁDÁR ZSOLT bizottsági  elnök,  dr.
BÓNA ZOLTÁN főszerkesztő,  JAKAB

LÁSZLÓ TIBOR olvasószerkesztő  és
SZUHÁNSZKY GÁBOR bizottsági tag részvételével ülésezett. Az ülést követően a bizottság tagjai megtekin-
tették a lendvai vár galériájában a Marc Chagall a Teremtés és Biblia című rendkívüli értékeket felmu-
tató ideiglenes kiállítást, amely a Reformáció Emléknapjáig látogatható.

A reménység nem szégyenít meg

Átadták  a  Rát  Mátyás-díjat  vasárnap  este  az  Urániában:  a  Protestáns  Újságírók  Szövetségének
(PRÚSZ) elismerését idén OZSVÁTH SÁNDOR tanár, művelődéstörténész, nyelvművelő kapta. A Magyar-
országi  Egyházak Ökumenikus  Tanácsának (MEÖT)  reformációi  gálaestjén  PRŐHLE GERGELY,  a  Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója hang-
súlyozta: hittel, reménységgel, cselekvőképesen és cselekedni akarva lehet reménységgel tekinteni a
jövőbe.



A reménységről, a hitről és a cselekvés fon-
tosságáról  tettek  tanúbizonyságot  a  MEÖT
Október,  a  Reformáció  Hónapja elnevezésű,
hagyományos rendezvénysorozata gálaestjé-
nek  felszólalói.  Nyitóbeszédében  STEINBACH

JÓZSEF dunántúli református püspök, a MEÖT
elnöke elmondta: mai, inger-dús, türelmetlen,
hasadt  világunkban  nagy  szükség  van  az
egyház  szolgálatára.  Hogyan?  „Ahogy  Pál
apostol is írja római levelében, »a reménység
pedig nem szégyenít  meg«.” Hozzátette:  „ha
az egyház szolgálatán keresztül a reménység-
re hangolunk, rámutathatunk az örök élet tá-
gasságára. Ehhez sokszor egy mosoly, egy bá-
torítás is elég.”

Prőhle Gergely leköszönő főigazgató Reformáció 501 – reménységgel tekintünk a jövőbe? című előadásá-
ban folytatta STEINBACH JÓZSEF gondolatmenetét. Mint mondta, sok félelemkeltő, túlzó, a tudatot erőtelje-
sen formáló gondolattal találkozunk nap mint nap. Ebben a helyzetben igen fontos, hogy van-e olyan
útjelzőnk, bizonyosságunk, értékünk, amely eligazít,  megmutatja számunkra a cselekvés helyes irá-
nyát. Az evangélikus felügyelő az egyház és az állam mellett a hívő ember modern világot alakító sze-
repét hangsúlyozta.  „Elődeinkre,  nagyjainkra tekintve, az ő példájukból merítve, hittel,  reménységgel
cselekedve elérhetjük azt, hogy a következő nemzedék is érteni fogja Pál apostol szavait.”

A gálaesten a  PRÚSZ Rát Mátyás-díját is át-
adták OZSVÁTH SÁNDORnak, a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi  Egyetem nyugalmazott
tanárának.  NOVOTNY ZOLTÁN elnök beszédében
a díjazott tanári, nyelvművelői és művelődés-
történeti munkásságát méltatta. Mint mondta:
„Ozsváth Sándor a határainkon belüli és kívüli
média anyanyelvének és artikulációjának gyó-
gyítója. Tanított műelemzést,  műkritikát, esz-
tétikát,  írói  publicisztikát,  retorikát,  tanít  be-
szédtechnikát  és  magyarságismeretet.  Órái
annyira népszerűek voltak,  hogy azok is »be-
lógtak« rájuk, akiknek az nem lett volna stúdi-
umuk. A legkitűnőbb beszédtanár, sok, az or-
szágos médiában dolgozó újságíró tőle tanult meg helyesen beszélni.” OZSVÁTH SÁNDOR a díjat szerény-
séggel, meglepetéssel és hálával fogadta. Mint elmondta, az esemény kezdetéig nem is tudta, hogy
ma ezt az elismerést ő fogja kapni.

Az eseményen szolgáltak a Baptista Központi Énekkar tagjai OLÁH GÁBOR vezetésével, a Calandrella
Kamarakórus énekesei  és  muzsikusai,  az  In  Media  Brass rézfúvós  kvintett  művészei,  valamint  a
Szentendrei Református Gimnázium diákjai is.

Szűcs Péter, fotó: Vargosz (Forrás: https://www.reformatus.hu/mutat/15695/)

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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