
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
 
  

 A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E G Y H Á Z A K  Ö K U M E N I K U S  T A N Á C S A  
 

 M I S S Z I Ó I  É S  E V A N G E L I Z Á C I Ó S  B I Z O T T S Á G Á N A K  H Í R L E V E L E  

  

 2013. augusztus-szeptember 

 

Tisztelt Lelkipásztor, Intézményvezető, 
Szervezetvezető Testvérem! 

Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség! 
 

Ezúton is örömmel megerősítem, hogy „…kövessétek 
azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígérete-
ket.” (Zsid 4,12) 
 

Hittel és türelmes várakozással tekintünk az Október a 
reformáció hónapja 2013 programsorozat megrende-
zése elé, ezzel is csatlakozva az Ökumenikus Tanács ál-
tal meghirdetett „Hit és tolerancia” évéhez. 
Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az – egyebek mel-
lett – központi rendezvényeinkben nyer kifejezést. Bi-
zalommal várjuk a gyülekezetek és minden érdeklődő 
részvételét e programokon. 
Reményteljes várakozással tekintünk a helyi, gyüleke-
zeti, intézményi, szervezeti programok elé. A korábbi 
évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk 
mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, 
szervezet – a protestáns autonómia és szolidaritás elve 
alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, 
oktatási, művészeti vagy sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően 
képviselik a protestantizmus értékeit. Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen 
rendezvényre minden protestáns közösségben sor kerülhet. 
 

Budapest, 2013. augusztus 17. 
                                                                                   Dr. Fischl Vilmos 
                                                                                            főtitkár 

Megtartatás 
 

De sokszor 
meg sem köszönöm, 
csak élem, – 
mintha az én 
hatalmamban állna –, 
a mindennapokat. 
 

Aztán, 
leginkább ha 
a próbák jönnek, 
ha környékeznek 
a fájdalmak, a könnyek, 
a lelkem Hozzád 
visszatalál. 
 

És kegyelmes kezedbe 
belesimulva 
tekintek vissza 
most már úgy a múltra, 
hogy egyedül Te 
adtál abban 
megtartatást. 
 

ÁMEN 



 

A cipőfűző 
 

Mindig csodáltam azokat az embereket, akik az élet egyszeri és megismételhetetlen pillana-
taiban pontosan azt tették-mondták, amit ott és akkor kellett. Sajnos néha és túl későn esz-
mélek. Többször is előfordult, hogy addig gondolkodtam tegyem-e, mondjam-e, míg végül 
eltűnt a pillanat varázsa és vele együtt a lehetőség is. Az alábbiakban viszont egy pozitív él-
ményemet mesélem el.  

 

Az egyik család megkért, hogy segítsek nekik a parkettá-
zásnál. Mivel volt benne némi tapasztalatom, örömmel 
mondtam igent. A munka végeztével koszosan, fáradtan, 
munkaruhában sétáltam hazafelé, amikor megállított egy 
idős asszony. Már messziről láttam, hogy lassan, csoszog-
va halad, ezért a járdáról lelépve, a fűben folytattam uta-
mat, hogy ne akadályozzam a haladását. Amikor viszont 
mellé értem, megszólított: „Fiatalember! Bekötné a cipő-
fűzőmet?” Lehajoltam és bekötöttem.  
 

Később azon gondolkodtam, hogy vajon akkor is feltette volna a kérdést, ha tudja, hogy a fia-
talember egy „álruhába”, munkaruhába bújt lelkész? Akkor talán nem. Szeretünk ugyanis gon-
dot csinálni a rangokból, címekből. Mert hogy jön ő ahhoz – gondolhatta volna –, hogy egy 
lelkésszel köttesse be a cipőfűzőjét? Majd jön más. Talán egy gyerek, egy jó ismerős, vagy egy 
szociális munkás. Jézus nem cipőfűzőt kötni hajolt le, hanem lábat mosni, nem kevés gondot 
okozva ezzel Péternek, aki végül megértette a tanítást: a Krisztus-követés szolgálatot jelent, 
szolgálni pedig nem lehet merev, egyenes háttal.  
 

Amikor lehajoltam az asszony előtt, mintha kívülről láttam volna magam. Mintha láttam vol-
na, hogy ott térdelek az asszony lábainál aki épp a kerítésbe kapaszkodik és cipőfűzőt kötök. 
Úgy láttam magam, mint aki ott és akkor azt teszi, ami a dolga, sőt, ami az elhívása. Igen, a ci-
pőfűzőkötést is lehet(ne) elhívás tudatból tenni, de ehhez meg kellene értenünk Jézus szavai-
nak jelentőségét: „...aki nagy akar lenni közöttetek, az 
legyen a ti szolgátok; És aki közületek első akar lenni, 
mindenkinek szolgája legyen” (Mk 10,43-44). 
 

Ez az idős asszony lehetőséget adott nekem arra, hogy 
Jézus kéréséből valamit megvalósítsak. Vagy fogalmaz-
hatok úgy is, hogy ez az asszony a maga különös kéré-
sével közelebb segített engem, a lelkészt az Úrhoz. Há-
lás vagyok érte. 

 

Áhítatok 
 

Írta: Cartoletti Norbert, 
a Magyar Pünkösdi Egyház Sülysápi Gyülekezetének lelkipásztora, 

az Élővíz magazin főszerkesztője, 
a Közép-magyarországi Egyházkerület vezetője  



 

Kimosott hálók 
 

Az egyik evangéliumi történet szerint Péter és munkatár-
sai egész éjszaka a vízen voltak (Lk 5,1-8). Hálójukat újra 
meg újra bedobták a tóba, de azon az éjjelen egyetlen 
hal sem járt a közelükben. Hiába, ilyen a halászok sze-
rencséje: egyszer van fogás, másszor nincs. Viszont akár 
így, akár úgy alakult szerencséjük, egy kötelezettségük 
mindenképpen volt: ki kellett mosni a hálókat. 
 
 

 

Van, amikor a befektetett energia látványosan megtérül. Van, amikor evangelizálunk, bizony-
ságot teszünk, imádkozunk, igét hirdetünk és jön az eredmény. Aztán jönnek azok a napok is, 
amikor szintén megteszünk minden tőlünk telhetőt,  de a hálók üresek maradnak. Ha a ke-
délyállapotunkra hallgatunk, akkor sutba dobjuk a hálót és más szakma után nézünk. A jó ha-
lász viszont a sikertelen éjszakák után is kimossa hálóit és felkészül a következő fogásra. Sőt, a 
jó halász nem vár a mosogatással holnapig, mert lehet, hogy a hálókat a vártnál előbb kell víz-
be hajítani, mint történt az Péterék esetében is. 
 

Nem lenne szerencsés, ha a pillanatnyi kudarcélmények hatására feladnánk a küzdelmeket. 
Nem lenne jó, ha Jézus szavának elhangzásakor - „Evezz 
a mélyre és vessétek ki hálóitokat fogásra” (Lk 5:4.) - 
azt kellene mondanunk, hogy: „Mennék Uram, de a há-
lóm nem alkalmas.”  
 

Minden nap, minden pillanatban, és akár éjszakákon át 
tartó hiábavaló fáradozás után is késznek kell lennünk 
arra, hogy Jézus szava előtt meghajolva a mélyre evez-
zünk, és újra, sokadszor is kivessük a kimosogatott há-
lónkat. Ilyen a jó halász, és ilyen a jó emberhalász is! 

Augusztus 20. - Megtartották az ökumenikus istentiszteletet 
 

Ökumenikus istentiszteletet tar-
tottak az augusztus 20-i állami ün-
nep előestéjén Budapesten, a Szil-
ágyi Dezső téri református temp-
lomban. Az ünnepi liturgiában köz-
reműködött többek között Erdő Pé-
ter bíboros képviseletében Székely 
János püspök, továbbá Gáncs Péter, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnök-püspöke és még sokan má-
sok. 
 

2013.08.19 19:47MTI 



 

Kinek az ötlete? 
 

Egy alkalommal Abner, Isbóset hadvezére és Jóáb, Dávid hadvezére 
embereikkel együtt elmentek a gibeoni halastóhoz. Saul ekkor már 
nem élt, Dávid pedig Hebronban uralkodott.  
 

A halastó egyik oldalán Abner és emberei sorakoztak, a másik oldalon 
Joábék. Ekkor átkiáltott Abner Joábnak: „Nosza álljanak elő néhá-
nyan az ifjak, és viaskodjanak előttünk!” (2Sám 2:14/a., Károli) 
Mindkét hadvezér tizenkét ifjút küldött a csatába, de mind a huszon-
négyen meg is haltak, ugyanis „kiki az ő társának fejét megragadta, 
és fegyverét oldalába ütötte.” (2Sám 2:16/a., Károli) 
 

A vérengzés ezzel nem állt meg. Őrült harc vette kezdetét amikor a két sereg egymásnak ron-
tott. Ekkor halt meg a gyors lábú Asáel, Jóáb testvére is, akit épp Abner ölt meg. A csata egy 
adott pontján aztán Abner odakiáltott Jóábnak, hogy fejezzék be egymás öldöklését, mert en-
nek nem lesz jó vége. Jóáb erre így válaszolt: „...ha te nem szóltál volna, bizony már reggel el-
távozott volna a nép, és nem kergette volna az ő atyjafiait.” (2Sám 2:27., Károli) 
 

Ha Abner reggel hallgat, ha tartja a száját, ha le tudja nyelni a tó túloldalán álldogálók provoká-
ló szavait, nem halnak meg azon a napon 379-en. De meghaltak, mert valakinek volt egy ötle-
te, mert valaki nem tudta tartani a száját és az indulatait. Sőt, később arról is olvasunk, hogy 
Jóáb a testvére megöléséért sem tudott megbocsátani Abnernak, ezért a gyilkolás hónapokkal 
később is folytatódott. 
 

Nem mindegy mit mondunk, milyen javaslatokkal hozakodunk elő. A lelkipásztor hétről hétre 
ott áll a szószéken és ott ül utat kereső emberek mellett, 
akik figyelnek rá. Tanácsot kérnek, a lelkész pedig tanácso-
kat oszt. De milyet? Saját érzelmektől hajtott, logikusnak 
tűnő ötleteket, melyek után „mindenki megragadja társa 
fejét és fegyverét oldalába döfi”? Persze nem ez a szán-
dék, de ha a Szentlélek vezetése kimarad a tanácsból, ál-
dozatokkal járhat az ötletelés. Abner esete legyen tanul-
ság számunkra és kérjük a Szentlelket, hogy tanácsaink, 
ötleteink mások javát, épülését szolgálhassák. 

 
Hírlevelünkbe várjuk szeretettel 

a helyi gyülekezeteknek, közösségeknek 
az ökumenikus összefogásról szóló 

híreit, beszámolóit! 
 

oikumene@meot.hu 
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A hírlevél címe  

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 

Csak ma van 
 

Joseph tiszteletes szegény, éhező, árva gyermekek 
százairól gondoskodott egy Kitale nevű kenyai kis-
városban. Minden áldott nap útra kelt és több tíz 
kilométert gyalogolt éhező, kivetett gyermekek 
után kutatva. Azon a helyen három éve nem esett 
eső. A tiszteletes a szárazság elején költözött a tele-
pülésre.  
 

Egyik nap turisták látogatták meg a tiszteletest, kiknek a következőket mondta: „Amikor a si-
vatagba megyek, semmit sem viszek magammal. Tudom, hogy Isten velem van. Az Ő gyerme-
keit keresem, és tudom, hogy Ő velem tart.” Egyik nap Joseph egy beteg gyereket cipelt magá-
val. Késő este, kimerülten ért vissza. Miután kifújta magát, ezt mondta vendégeinek: „Csak 
ma van, és az, amire Isten ma kér”. 
 

„Csak ma van” – azóta is ez visszhangzik a gondolataimban. Itt, nyugaton mi hiszünk a holnap-
ban. Van kenyerünk, hűtőszekrényünk, pénzünk, ezért fel sem vetődik, hogy csak a mával szá-
moljunk. Ugyanazt mondjuk – ha nem is tudatosan – mint Péter a hegyen: „Uram, jó nekünk 
itt lennünk.” (Mt 17:4.) Persze hogy jó, hiszen nem csak a mát, de a csábító holnapot is látni 
véljük.  
 

Eszembe jut egy könyvjelző, amit legalább húsz éve kaptam. A Bibliát ábrázoló rajz alá ezt ír-
ták: „Úgy olvasd, mintha először és utoljára olvasnád!”. Nem lehet, hogy az életet is így kelle-
ne élni, és nem lehet, hogy szolgálatunkat is így kellene vé-
gezni? Csak ma van – ez volt Joseph tiszteletes bölcsessége, 
mely erőt adott neki ahhoz, hogy minden egyes nap 30-40, 
vagy akár ennél is több kilométert gyalogoljon a három éve 
aszálytól szenvedő földön hátizsák, elemózsia és minden 
különösebb felszerelés nélkül. Minden nap megtette amit 
megtehetett. Semmit nem akart holnapra hagyni, mert csak 
a ma van. Szolgálatunkat végezzük mi is annak tudatában, 
hogy: „Csak ma van, és az, amire Isten ma kér”. 

A szervezők szerint összefogta és megmozgatta a magyarországi egyházakat, valamint az 
ökumenikus mozgalomnak is gyümölcsöző volt az Európai Egyházak Konferenciájának 
(CEC) július 8-án záruló, hatnapos budapesti nagygyűlése. 

 

Fischl Vilmos, a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának (MEÖT) főtitkára az MTI-nek nyilatkozva úgy fogal-
mazott: minden, a szervezésben részt vevő magyarországi egyház 
érezte azt, hogy házigazdaként ’felelőssége van’ a rendezvény sike-
réért, éppen ezért egy emberként álltak az ügy mellé önkénteseikkel 
még azok is, akik adott esetben nem is tagok a CEC-ben. Erdő Péter 
bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke pedig 

a nagygyűlés nyitónapján mondott köszöntőt – emlékeztetett. 
                                                                                                                                               MTI/Magyar Kurír 



 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
tagegyházai gyülekezeteinek, intézményeinek és szervezeteinek, 
valamint az Ökumenikus Tanáccsal együttműködő közösségeknek 
Székhelyükön  
 
Budapest, 2013. augusztus 17. 
 

Kedves Testvéreim! 
 
Tiszteletteljes szeretettel hívom fel gyülekezeteink és intézményeink figyelmét arra, 
hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – a korábbi évekhez hasonló-
an – azzal a reménységgel tekint a szeptember utolsó és október első vasárnapja 
közötti időszakra, hogy azokban a napokban gyülekezeteink és intézményeink szép 
rendezvényeken hálát adnak a teremtés csodájáért, a VÍZÉRT, és újra elkötelezik 
magukat annak védelmére, különös tekintettel a mértékletességre és az újrahasz-
nosításra. 
 

Az ökumenikus nyitó-istentisztelet 2013. szept. 29-én (vasárnap) 10 órakor lesz a 
Hajdúnánási Református Templomban. 
 

Az adott gyülekezet vagy/és intézmény lehetőségei szabják meg azt a formát, 
amelyben a Teremtés Hetének helyi programjai a leghatékonyabban megvalósítha-
tók. 
Plakátunk a programra való felhíváson túl tájékoztat az országos ökumenikus meg-
nyitó istentiszteletről, továbbá „biankó” helyet kínál a helyi program népszerűsíté-
sére. A plakát természetesen letölthető honlapunkról (http://www.meot.hu/) és 
sokszorosítható. 
 

Honlapunkon megtalálható továbbá az ez évi füzetünket, amelyet az Ökumenikus 
Teremtésvédelmi Munkacsoport állított ösz-
sze. Természetesen ez a füzet is letölthető 
füzet is elérhető – a korábbi évek füzeteivel 
együtt. 
 

A Teremtés Hetének megünneplésére a 
Szentlélek indíttatását, lelkesítését, áldását 
kívánom, és maradok tisztelő szeretettel: 
 
                                       Dr. Fischl Vilmos 
                                              főtitkár 

 

TEREMTÉS HETE 
2013 



 

 

ORSZÁGOS NYITÓ ISTENTISZTELET: 
Hajdúnánási Református Templom 

2013. szeptember 29., vasárnap, 10 óra 

 

„Biankó” plakát a MEÖT honlapjáról letölthető! 



 

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 

Szeretettel hívlak és várlak benneteket 2013. szeptember 
14-én, szombaton délelőtt 10 órára a MEÖT székházba egy 
képzésre, melynek címe: „A keresztyén nők hivatása a csa-
ládban”. Lehet, van akinek banálisnak tűnik e cím, de ko-
runkban egyre több olyan család van, ahol nem mindenki 
keresztyén. Igy különleges feladatunk, hogy legszűkebb környezetünkben szavainkkal, tette-
inkkel, hiteles életünkkel bizonyságot tegyünk a mi Megváltónkról, életünk Szabadítójáról, Jé-
zus Krisztusról. S egyre nehezebb e feladat. Fiatalok, akik ifjúsági konferencián megtérhettek, 
hogyan is lehetnek szüleik életében kovásszá? Asszonyok, akiknek férje más igában van, ho-
gyan is tudják gyermekeiket Isten félelmére nevelni? Nagymamák, akiknek lányaik karriert 
építenek manapság, hogyan lehetnek unokáik életében meghatározó személyiségekké, Isten-
hez vezetőkké? 
Ilyen és hasonló kérdésekre ma is választ ad a Szentírás. Erről tanít bennünket e délelőttön 
Móriczné Bátki Anna református lelkésznő, lelkészfeleség, 9 gyermek édesanyja és Beke Betty, 
aki baptista pásztor felesége, misszió iskolát végzett, mentálhigiénés szakember. A tanításo-
kat  kérdések és hozzászólások  követik. 
Biztosan van tanulnivalónk még nekünk is bőven. De mindannyiónk környezetében élnek fia-
tal asszonyok, akik tele vannak kérdésekkel, s válaszra várnak. Hívjátok  hát el őket is erre az 
alkalomra! Kérlek, továbbítsátok levelemet saját levelezőlistátokon, hittanosaitok szüleinek is. 
Köszönöm! 
 

A képzés ingyenes. Jelentkezni csupán azért kell, mert fél 2-kor büféebéddel készülünk lezárni 
az alkalmat, s szeretnénk tudni, hány embert vendégelhetünk meg. 
 

Jelentkezési határidő szeptember 12, csütörtök délután 4 óra. 
 

Telefon: 06-1-371-2690, mobil: 06-20-824-6248, 06-30-245-4741. 
Email: oikumene@meot.hu 
Cím: 1117, Budapest, XI. kerület, Magyar tudósok krt. 3. 
 

Már fél 10-től várlak benneteket kávéval, teával, s  hogy regisztrálhassatok is időben. 
 

Sokat beszélünk mi ma Magyarországon a keresztyén értékek és a családok fontosságáról, 
használjuk ki ezt az alkalmat, s hagyjuk, hogy Isten Igéje tanítson, és a Szentlélek vezessen 
bennünket! 
 

Isten gazdag áldását kérve életetekre, 
sok szeretettel köszöntelek benneteket a MEÖT Női Bizottsága nevében : 
 

Budapest-Mór, 2013. augusztus 29.                                        P.Tóthné Szakács Zita 
                                                                                                    református lelkész, elnök 
 

A KERESZTYÉN NŐK HIVATÁSA 
A CSALÁDBAN 

mailto:oikumene@meot.hu


OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA—2013-BAN IS 
 

A központi események plakátja, valamint a helyi gyülekezetekben is 
használható „biankó” plakát letölthető a www.meot.hu honlapról! 


