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Két Karácsony

Sötét éjben
felragyog a csillag,
bolond földön
bölcsek szava szól,
magasságban
angyali énekkar
harcok helyett
békéről dalol.

Jászolágyból
készül el a bölcső,
állatok közt
szenved Mária,
pásztoroknak
szól az örök Ige:
„Megszületett
Isten szent Fia!”

Sötét szívben
felragyog a remény,
bűnös földön
Krisztus szava szól
magasságból
hozzánk jön az Isten,
szeretete
minket átkarol.

Emberhitből
készül most a bölcső,
áldozatból
lesz a glória,
tetteinknek
bizonysága zengi:
„Bennünk él ma
Isten szent Fia!”

Dömötör Tibor

http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/623-okumenikus-imahet-2023


Hírlevelünkbe a decemberi havi áhítatokat

Ötvös Csaba József

ortodox atya

írta

Karácsonyi készülődés az orthodox hagyomány szerint

„Ki a békeségnek Istene vagy, ó könyörületes Atya,
a Te magasztos akaratod Hírnökét küldted el mihozzánk, 
aki békeséget ad minékünk; ezért az istenismeret fényébe vezéreltetve, 
éjszakából fölserkenve dicsőítünk Téged, ó Emberszerető.” 
(Karácsony, hajnali szertartás 5. óda irmosz).

December 25-én a mi Urunk és Istenünk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus test szerint való születését ün -
nepeljük. Ezt a dogmatikai tartalmat tökéletesen kifejezi az ünnepi himnusz, a kondákion: „A Szűz a mai
napon a Lényegfölöttit hozza a világra, a föld pedig barlanggal fogadja a Megközelíthetetlent. Angyalok
pásztorokkal együtt dicséretet zengenek, bölcsek pedig a csillag útját követik; mert megszületett mié-
rettünk az új Gyermek, az öröktől fogva való Isten.”

Az ortodox Egyház Nagy Szinaxárionjában (az ortodox kalendáriumban) ezt olvassuk:  „Augustus csá-
szár rendelete akkor érkezett Palesztinába, amikor Quirinus volt Szíria kormányzója. Ez lehetővé tette a
prófécia beteljesedését, miszerint a Messiásnak Júda törzséből kellett születnie Betlehemben, Dávid vá-
rosában. Józsefnek ugyanis, aki akkor Máriával a galileai Názáretben tartózkodott, útra kellett kelnie,
hogy ősatyái városában, Betlehemben írassa össze magát, annak ellenére, hogy az a személy, aki a világ
szemében a feleségének számított, már terhességének igen előrehaladott állapotában volt. Amikor cél-
pontjukhoz értek, már oly sokan voltak ott olyanok, akik hozzájuk hasonlóan az összeírásra érkeztek,
hogy nem tudtak szállást találni a vendégfogadó helyen, és ezért az éjszakára arra kényszerültek, hogy a
városkán kívül egy barlangban húzódjanak meg, amely állatok istállójaként szolgált. Mária ekkor meg-
érezte, hogy eljött szülésének pillanata. József elhelyezte őt, ahogy tudta, a szalmában, az ott talált sza-
már és ökör mellett, majd nagy sietséggel elindult, hogy bábát találjon… A Mindenható Isten és a világ
Teremtője törékeny és alázatos teremtmény, kicsiny gyermek lett, aki idegen és hajléktalan, miközben
továbbra is végtelen Isten maradt. Az Isteni Ige a test súlyát vette magára, s felöltötte emberi természe-
tünket,  hogy királyi  öltözetévé tegye azt.  Akit  az egész világmindenség  nem képes  befogadni,  s  aki
mennyei trónusán megközelíthetetlenül ül, s akit szüntelenül magasztal az angyali hatalmak számtalan
karja, hagyja, hogy befogadja egy sötét és szűk barlang, mindenki által megvetetten.”

Ez a karácsony világossága. Isten Fia amikor először jön el a világba, akkor az éjszakában, gyermek-
ként, csöndesen, pólyában, törékenyen, kiszolgáltatva érkezik. Hozzá készülünk.

Az orthodox hagyomány negyven napos karácsonyi böjttel segít és vezet Bethlehembe.  Ez a karácso-
nyi böjt november 15-én vette kezdetét, másik nevén „Fülöp apostol böjtje”. Az elnevezés onnan ered,
hogy november 14-én tartjuk Fülöp apostol ünnepét. A karácsonyi böjt a testi aszkézis szempontjából
kevésbé szigorú a Nagyböjtnél és a Nagyboldogasszony böjtjénél: szerda-péntek kivételével halat is
lehet fogyasztani december 18-ig, attól kezdve karácsonyig már csak borra van felmentés.

A test böjtje mellett a lélek is készül, hogy illő módon köszöntse Üdvözítőjét. A lélek küzdelmének min -
denre ki kell terjednie: nyelvünk megtisztítására, érzékeink megfékezésére és megőrzésére a szenve-
délyektől, az erények kimunkálására és gyakorlására azért, hogy értelmünk Istenhez forduljon, és ott
találja meg nyugalmát.



A  karácsonyi  ikon  azt  mutatja  meg,
ahogy az egész teremtés, a láthatatlan
és a látható együtt ünnepel. Az ikon fel-
ső harmadában az angyalok tűnnek fel,
az égi világ képviseletében és ezt ének-
lik: „Dicsőség a magasságban Istennek és
a földön békesség, az emberek között jó-
akarat.” (Lk 2,14.) Egy angyal adja hírül
a  hegyen  tanyázó  pásztoroknak  Urunk
születését. A bal felső sarokban az aján-
dékokat hozó bölcsek (mágusok) érkez-
nek lovaikon.  A föld  pedig a  barlangot
ajánlja fel. A bölcső mögött ökör és sza-
már áll, hogy beteljesedjen két prófécia.
Az alsó harmadban áll Szent József, aki
gondolkodik a születés titkán, és közben
kísérti a Sátán. Mellette Jézus első für-
detése,  hogy  emberi  természete  meg-
erősítést nyerjen.

Az ortodox hagyomány szerinti liturgikus
időszakban fokozatosan közeledünk az
ünnephez.  November  21-én  az  Isten-
szülő templomba vezetésének ünnepén
már  a  hajnali  szertartáson  énekeljük  a
karácsonyi  katavásziát:  „Krisztus  szüle-
tik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből jő,
ünnepeljétek! Krisztus a földön, büszkél-
kedjetek!  Énekelj  az Úrnak minden föld
és  magasztaljátok  őt,  ó  népek,  mert  ő
megdicsőíttetett!” 

December  20-tól  a  készülődés  utolsó
szakaszához érkezünk. Karácsony szentestéje 24-én a Nagy lenyugvási szertartással kezdődik, ame-
lyen felhangzik Ézsaiás éneke: a „Velünk az Isten” ünnepi ének az Ézsaiás próféciájából származó
szavak kíséretében: „Velünk az Isten! Tudjátok meg, nemzetek, és hódoljatok meg! Mert velünk az Isten!
Halljátok ezt a földnek végéig. Mert velünk az Isten. Ha fölfegyverkeztek, legyőzettek. Mert velünk az Is-
ten. És ha újra fölfegyverkeztek, újra legyőzettek. Mert velünk az Isten.” (részlet)

A karácsony teofánia, Isten-jelenés. Karácsonykor „Isten az emberi természethez vegyül, hogy magával
ragadja az emberi természetet az istenség fényességébe” (Nüsszai Gergely 386 karácsonyi homíliája).

A karácsonyi hajnali szertartáson ezt énekeljük: „Ki a békeségnek Istene vagy, ó könyörületes Atya, a Te
magasztos akaratod Hírnökét küldted el mihozzánk, aki békeséget ad minékünk; ezért az istenismeret
fényébe vezéreltetve, éjszakából fölserkenve dicsőítünk Téged, ó Emberszerető.” (5. óda irmosz)

Másodszori látogatás Zalaszántón
A Vallásközi Dialógus Bizottság képviseletében SZENTPÉTERY PÉTER elnök, FISCHL VILMOS ökumenikus fő-
titkár és GÉR ANDRÁS LÁSZLÓ református zsinati tanácsos október 25-én a zalaszántói Béke-sztúpához lá-
togattak. A helyszínen csatlakozott hozzájuk ZICHY EMŐKE keszthelyi református lelkész, majd Keszthe-
lyen HONTHEGYI ZSOLT evangélikus lelkész is. A bizottság tagjai 2019-ben már felkeresték a helyet, és
akkor megbeszélték a vendéglátókkal, hogy szeretnék megismételni a látogatást. (Az akkori beszámo-
ló ide kattintva olvasható.)

A látogatókat DRUPON KONCHOK JIGMET láma és TAKÁCS ÉVA, a magyarországi Drikung Kagyü Buddhista
Egyház elnöke fogadta. A négy tibeti hagyományvonal (Gelug, Kagyü, Szakja, Nyingma) közül a Kagyü
hagyományvonal egyikeként létrejött Drikung Kagyü magyarországi művelőit 2020. június 5-én vették
(ismét) nyilvántartásba egyház néven, a jelenlegi törvénynek megfelelően annak első fokozataként, az-

A karácsonyi ikon (A. Rubljov, Krisztus születése, 1405)

http://meot.hu/index.php/vdb-m/219-zalaszanto2019vdb


az  vallási  egyesületként.  Az  elmúlt  évben  1600-an
ajánlották fel számukra adójuk egy százalékát. A sztú-
pát 1993-ban szentelte fel a Dalai Láma. A sztúpa mel-
letti  Milarépa  Meditációs  Központot  2014-ben  adták
át.  DZSECÜN MILAREPA (1040-1123)  költő,  misztikus,  a
tantrikus tibeti buddhizmus egyik legfontosabb alakja, a
buddhizmus egyik legnagyobb szentje volt. A központ
nagyobbrészt egy vietnámi üzletember (LE TANH BINH)
adományából épült, aki tizennyolc évesen jött Magyar-
országra, villamosmérnökként a  BME-n végzett. Maga
a terület az állam tulajdona, a Bakonyerdő Zrt. kezelé-
sében áll, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.
Szeretnék megvásárolni, de eddig nem sikerült. Két lá-
ma, DRUPON KONCHOK JIGMET és DRUPON KONCHOK LHUNDUP

2004-ben jött Magyarországra az észak-indiai Ladakh-
ból. Korábban mind a ketten részt vettek három év, há-
rom hónap, három hét, három napos elvonuláson, ami-
kor csak magukban kellett  meditálniuk. Bármilyen fur-
csán hangzik, az első télen a mérsékelt, de nyirkos hi-
degben jobban fáztak, mint odahaza a magas hegyek
között a sokkal hidegebb, de száraz időben. A lámák
családja, rokonsága is járt már Magyarországon.

Az elmúlt években a járványügyi intézkedések során a sztúpához vezető utakat az önkormányzat le-
zárta, nehogy túl sok ember gyűljön össze. Ekkor kéthetente online meditációt tartottak. Az idei nyártól
azonban megint sok ezer látogatójuk van. Szombaton és vasárnap délelőtt 11 órakor egy-másfél órás
meditációt tartanak, azoknak, „akik egy kicsit szeretnének elvonulni a világtól, megtalálni a belső lelki
békét.”, ez „nemcsak relaxáció, hanem hasonlít a katolikus szertartáshoz. A buddhizmus által értettem
meg a katolikus vallást” ― mondta TAKÁCS ÉVA. Nincs prédikáció, hanem a meditációs füzet segítségé-
vel folyik a szertartás. Van külön tanítási, beszélgetős alkalom is, télen 150-200, nyáron 200-400 részt-

vevővel. Ilyenkor „szerencsét hozó” va-
jas rizst és aszalt gyümölcsöt fogyaszta-
nak,  húst  egyébként  sem.  Az  érző  lé-
nyek iránti együttérzés, szeretet gyakor-
lására  készítenek  fel.  „A  lámákból  su-
gárzik  az  együttérzés,  a  szeretet.”  „Ön-
magunkat kell  tisztázni, nem csak az Is-
tennel beszélni”, azaz vállalva a megvi-
lágosodáshoz  vezető  út  nehézségeit,
belsőleg, nem csupán a szavak szintjén
kell  megtisztulni.  A  cél  a  megvilágoso-
dás, a megvilágosodott lény eldöntheti,
hogy újra megszületik-e testben, és ek-
kor visszajöhet tanítani. A bódhiszattva-
létnek tizenhárom fokozata van, a tize-
dik fokozattól kezdve csodálatos képes-
ségeik által segítenek a hozzájuk fordu-
ló szenvedő lényeken.

*

Köszönjük a szívélyes, baráti fogadtatást, vendégszeretetet, az őszinte beszélgetést a szép őszi na-
pon. A hasonlóságokon túl számunkra azonban kérdéses, hogy az imák tulajdonképpen ki(k)hez szól -
nak, hiszen Buddha nem isten, és az istenek is csak a megvilágosodás magas(abb) fokán álló lények.
Azaz, nem hisznek egy személyes világteremtő és fenntartó Istenben, aki ― azoknak is, akik vallják a
szentek közbenjárását ― minden hatalom forrása.

Szentpétery Péter



Nem akarhatunk kevesebbet adni a világnak Krisztusnál

Megtartották a  Magyarországi Egyhá-

zak Ökumenikus Tanácsának szociáleti-

kai  konferenciáját  (2022.  november

10.), amelyen az orosz és ukrán ortodox
egyházak viszonya mellett  szó esett  a

politikai  polarizálódásról,  a  kultúrharc-
ról,  valamint  a  békességteremtés  ke-

resztyén küldetéséről is.

A  Magyarországi  Egyházak  Ökumeni-

kus  Tanácsának  (MEÖT)  szociáletikai

konferenciáját  FAZAKAS SÁNDOR,  a  Debre-

ceni  Református  Hittudományi  Egye-

tem tanára nyitotta meg. Bevezető gon-

dolataiban kifejtette, hogy az egyházon

belül is folyamatosan jelen van az igény közéleti kérdések megvitatására. A  MEÖT konferenciáján

mindez az interdiszciplinaritás jegyében, valamint bibliai alapon történik meg ― szögezte le.

Az első előadást LÁSZLÓ VIRGIL, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója tartotta meg Békességte-
remtés az Újszövetségben címmel. A teológus kiemelte, hogy az Újszövetségben az ellenség szeretete kö-

vetelménnyé vált, hiszen Jézus kitágította a korábbi határokat, a természetes szimpátián túlmutató

szeretetre hívott el bennünket. Hangsúlyozta, hogy az élethez való ilyen hozzáállás békét teremt, hi-
szen megszakad a kölcsönös gyűlölet, a háborúság, valamint a bosszú ördögi köre. A békét teremtők

Isten fiainak fognak neveztetni ― emelte ki a boldogmondások közül.

Ezt követően NACSINÁK GERGELY ANDRÁS, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus papja a személy fo-

galmáról beszélt a XX. századi ortodox teológia kontextusában. Kifejtette, hogy a békesség és a meg-

békélés kiindulópontja az emberi személy kell, hogy legyen. A XX. században a totalitárius diktatúrák
a személy helyett a tömeget helyezték előtérbe, mindez pedig személyvesztést eredményezett. Ez-

zel szemben a XX. század második felének tapasztalata nyugaton az individualizmus veszélye, amely
ugyancsak a személy elvesztéséhez vezet, hiszen a személyiséget nagyobbra értékeli, mint magát a

személyt. Ez a folyamat pedig ismételten elveszíti a keresztyén személy fogalmát, amelyre a megvál-
tás is vonatkozik ― hangsúlyozta.

ÖTVÖS CSABA JÓZSEF ortodox pap sajnos nem tudott a konferencián részt venni, így előadását a MEÖT

főtitkára,  FISCHL VILMOS olvasta fel.  ÖTVÖS írásából kiderült, hogy az ortodox egyház egységében rést
ütött a háború. Az egyház feladata háború idején az lenne, hogy az ellenséges felek közé álljon, elhor-

dozva a szenvedést és a halált is. Ehelyett azonban az egyház a szakadás szélén áll ― szögezte le. Az
ukrán ortodoxia helyzete nem egyszerű, hiszen eddig is létezett egy, a moszkvai patriarchának aláren-

delt ukrán egyház, valamint egy attól független is. Előbbihez tartozott az ukrán hívők jelentős része,
viszont a Krím és a Donbász megszállása után ők is leváltak Moszkváról, véget vetve ezzel egy három-

száz éves kapcsolatnak. Kimondható, hogy az orosz–ukrán nagypolitikai küzdelmek meghatározzák az

egyházi viszonyokat ― hangzott el. ÖTVÖS nem feledkezett meg azonban arról sem, hogy kiemelje, a
több millió menekült megsegítéséből minden egyház kivette a részét, a hívek gyűjtöttek, kinyitották

házuk ajtaját, számos ilyen felekezetközi összefogásról tudunk.



Összességében mindkét ukrán ortodox
egyház  feje  háborúnak  minősítette  az

eseményeket, és felszólították PUTYINt a
háború  megszüntetésére.  Az orosz  or-

todox egyház hozzáállása azonban egé-
szen  más  ―  derült  ki.  Kirill  pátriárka

nyugati  dekadenciáról  beszél,  valamint
nem akarja elengedni az ukrán ortodo-

xokat. Emellett metafizikai jelentőséget
tulajdonít az inváziónak, amely során a

melegfelvonulások ellen is küzdenek az
orosz  katonák.  Nem szabad megfeled-

kezni azonban arról sem, hogy az orosz
egyházban  is  megjelent  a  háborúelle-

nesség, többen nyílt levélben ítélték el a háborút, és hangot adtak szomorúságuknak, hogy szakadék
keletkezett az ukrán és az orosz egyházak között, amelyet a jövő generációknak kell majd áthidalni.

Az első szekció utolsó előadását OROSZ GÁBOR VIKTOR, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára tar-

totta. Ebben a pacifizmus és a realizmus dilemmájára hívta fel a figyelmet. Kizökkent időkben előfor -
dulhat, hogy az erőszak teremt olyan rendet, amelyben az evangélium jobban tud terjedni.  DIETRICH

BONHOEFFERt idézve elmondta, az egyház háborúban csak a békéért kiálthat Istenhez, valamint az egy-
ház nem ismeri a háború szentségét. A német mártír hozzáállása kapcsán kiemelte, hogy ― az ana-

baptista eredetű mozgalmakkal ellentétben ― úgy vélte, a béke helyezi az evangéliumot a közép-
pontba, mégpedig úgy, hogy a béke megőrzi a világot az evangélium hirdetése számára. A pacifizmus

és a realizmus ellentétébe az egyéni felelősségvállalás hoz némi feloldást ― fejtette ki.

Rövid szünetet követően BARCSI TAMÁS, a Pécsi Tudományegyetem docense beszélt a Magyarországon

jellemző „elismerési problémákról”. Többek között szót ejtett a szociális ellátásról, valamint az okta-

tás helyzetéről is. Utóbbi esetében a jelenlegi sztrájkok és tüntetések kapcsán a szolidaritás maga-
sabb szintű megjelenését is megemlítette, végül pedig a kultúrharc kedvelt témáit is felvillantotta.

A gondolatmenetet BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE, a Debreceni Egyetem Politikatudományi Tanszékének veze-

tője  folytatta  a  politikai  megosztottság dilemmáival.  A  politika  polarizálódásáról  elmondta,  hogy
egészséges formája is létezik, amely lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük egymástól a különböző

politikai, világnézeti alternatívákat. Ezzel szemben áll az érzelmi alapú polarizálódás, amely a „demok-
rácia halála”. Nyomatékosította, hogy a politikai térben való polarizálódás nem egyenlő a társadalmi

megosztottsággal, még ha gyakran oksági összefüggést is teremtenek a kettő között. Balogh a pár-
tok feladatának tartja, hogy intézményesítsék és politikai mederbe tereljék a különbségeket, vala-

mint képviseljék a különböző érdekeket. A gond szerinte akkor keletkezik, ha a pártok a különböző
ügyek,  problémák esetében  a  tompítás  és  élesítés  egyensúlya  helyett  csupán élezni  szeretnék a

konfliktusokat. Ez a fajta egészségtelen polarizáció pedig lehetetlenné teszi az álláspontok közeledé-
sét. A pártok olyan, egymással összebékíthetetlen nézeteket képviselnek, amelyek végül a közbeszéd

minden szintjén megjelennek ― jegyezte meg.

Végül CZENTNÁR SIMON református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának

adjunktusa beszélt a békéltetés szolgálatáról az emberi kapcsolatokban. Előadása elején kijelentette,

hogy az egyháznak magának kell tematizálnia a valóságot, sohasem lehet a status quo védelmére, de
nem is engedheti annak megdöntésére redukálni a mondanivalóját, hiszen a témák és narratívák há-



borújában a keresztyénségnek is van üzenete: Krisztuson keresztül Isten megbékéltette magával a vi-
lágot, és nekünk adta a békéltetés feladatát is. A megbékélés azonban nem létezik pusztán emberi

szinten,  amit az Istennel  való megbékélésről  vallunk,  az fog tükröződni emberi  viszonyainkban is.
Nincs horizontális megbékélés vertikális megbékélés nélkül, nem az emberi természet javítgatása, ha-

nem az új ember megelevenítése adhat csupán valódi békét ― mondta.

Keresztyénként csak akkor tud valaki elköteleződni a békéltetés mellett, ha a megbékélés keresztyén

értelmét magáévá tette. Ha elvonatkoztatunk Krisztustól, akkor a próbálkozásaink erőtlenné és med-
dővé válnak, csakis az evangéliumhoz való radikális hűség lehet az út. Nem akarhatunk kevesebbet

adni a világnak Krisztusnál ― emelte ki. Végül hozzátette, természetesen a keserű valóság sem esik
kívül a keresztyénség látókörén. ― Az emberi rendezetlenségek megoldása nem szükségtelen, de

nem minden megoldási kísérlet fakad Isten kegyelméből. Minden sebet nem lehet begyógyítani, de
igyekezzünk, hogy újakat ne ejtsünk! ― zárta gondolatait.

Pap Lázár: Református.hu – Nem akarhatunk kevesebbet adni a világnak Krisztusnál

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
A  Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsa
2022. december elsején, csütörtökön 15 órakor tartotta
éves rendes közgyűlését.

STEINBACH JÓZSEF református  püspök,  a  MEÖT elnöke
nyitó áhítatában „Emeljétek föl kezeteket a szentély fe-
lé…” (Zsolt 134,2) kapcsán tárta elénk gondolatait.

FISCHL VILMOS, a  MEÖT főtitkára jelentésében nagy vo-
nalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munká-
ját. 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   B  izottság  nak. A Bizottság ezen kívül még meg-
szervezte a szokásos ünnepi istentiszteletét is augusz-
tus 19-én,  államalapításunk ünnepének előestéjén.  A
Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben is
megtartotta  Révfülöpön  az  ökumenikus  lelkészi  és
munkatársképző konferenciáját: „Menjetek el tehát, te-
gyetek  tanítvánnyá  minden  népet…!” (Mt  28,19.) ―
Gyülekezetplántálás címmel. A tagegyházak lelkipászto-
rai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból ér-
keztek erre a konferenciára.. Missziói napot tartott a bi-
zottság Kecskeméten. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanap  ot  , hang-
súlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak
a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbi-
zottság kihelyezett ülést tervezett, hogy népszerűsítse a Theologiai Szemlét a győri Brenner János Hit-
tudományi Főiskola és Papnevelő Intézet hallgatói között, valamint októberben konferenciát szerveztek
Bécsben Európa és az egyházak címmel. Az Október a Reformáció Hónapja Bizottság számos esemény
keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2022-ben megrendezésre
került a Reformációi Gálaest, melyen dr. HAFENSCHER KÁROLY, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsi-
natának lelkészi elnöke tartott előadást. A fellépők között voltak a Budapest-Fasori Evangélikus Gim-
názium diákjai,  a  Szegedi  Ökumenikus  Gospelkórus és  a kárpátaljai  Credo együttes.  A  Vallásközi
Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal
kapcsolatot erősítse. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek
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meghívott előadója SPEIDL BIANKA volt, aki Vallás, kultúra és politika a Közel-Keleten – különös tekintettel a
keresztények helyzetére címmel tartott előadást. A bizottság látogatást tett a zalaszántói Béke Sztúpához.
A  Szociáletikai Bizottság idén is konferenciát rendezett  Boldogok a békességet szerzők – Az együttélés
kényszerétől a béketeremtés lelkülete felé címmel. A konferencia előadásaiból készült konferenciakiadvány
hamarosan elérhető lesz a MEÖT   honlapján  . A bizottság idén is támogatta az Ökumenikus Teremtés-
védelmi Munkacsoport munkáját a       Teremtés         Heté  nek   megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági   B  izottság  
idén őszre áttéve megtartotta a már új néven megrendezésre kerülő PIKNIK – Ökumenikus zenés isten-
tiszteletet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az elnök felkérte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságainak elnö-
keit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyhá-
zakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitká -
ri jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2022-es évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az
évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. Fölolvasta a következő öt
éves ciklusra a tagegyházak által jelölt és az elnökség által elfogadott Bizottsági és Tanácsadó Testü-
leti tagok neveit.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2023. évi
költségvetést valamint a jövő évi programokat. A főtitkár továbbá tervbe vette több konferencia meg-
szervezését 2023 tavasza 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

mailto:oikumene@meot.hu
http://meot.hu/index.php/ifjusagi-m
http://meot.hu/index.php/ifjusagi-m
http://meot.hu/index.php/ifjusagi-m
http://meot.hu/index.php/szocial-m
http://meot.hu/index.php/szocial-m
http://meot.hu/index.php/2-uncategorised/632-masodszori-latogatas-zalaszanton-2
http://meot.hu/index.php/vdb-m/574-vallas-kultura-es-politika-a-kozel-keleten-kulonos-tekintettel-a-keresztenyek-helyzetere
http://meot.hu/index.php/vdb-m/574-vallas-kultura-es-politika-a-kozel-keleten-kulonos-tekintettel-a-keresztenyek-helyzetere



