„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA
MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2017. szeptember
A MEÖT közelgő eseményei:
Szeptember 1. péntek 10.00: Számvizsgáló
ság ülés

Bizott-

Szeptember 4. hétfő 9.00:

Theologiai Szemle Bizottsági ülés

Szeptember 4. hétfő 13.00:

Elnökségi ülés

Szeptember 20. szerda 10.00:„Az igazságos háború
elvétől az igazságos
békéig” c. konferencia
Szeptember 22. péntek 8.00: Kihelyezett Vallásközi
és Dialógus Bizottság
ülés
Október 1. vasárnap 16.30:

Elnökségi ülés

Október 1. vasárnap 18.00:

Október a Reformáció
Hónapja nyitó istentisztelet (Deák téri evangélikus templom)

Október 7. szombat 10.00:

Regionális Női Találkozó

Október 8. vasárnap:

Missziói Nap (Dabas)

Október 17-21. kedd-szomb.: A Theologiai Szemle
kihelyezett Szerkesztő
Bizottsági ülése (Wittenberg)

Szeptember
Bezárta kapuit a heves nyár,
Szilaj éveim bazárja.
Hirtelen elém jött Szeptember
S kinyújtott kezem várja.
Sokáig irigyeltek az ifjak,
Mert frissen tartott az élet.
Kedveltél engem, Istenem,
Elnézted a sok csibészséget,
Miket nem engedtem el
S idővel hegyekké nőttek,
Magukkal hozva a ráncokat
És a kemény időket.
A bitorolt fiatal évek után
Egyszer csak rám szakadt saját korom
S most itt állok a valóság közepén,
Mint magányos orom.
Visszafordulni nincs hova.
Elhagyott a léha múlt,
Mint borúban tűnő árnyék,
A szürkület ölére hullt.
Szakadékok vesznek körül.
Nem menekülhetek én.
Térdre esek kereszted előtt
Fenn a Golgota hegyén.
Kispál Csilla

Hírlevelünkbe a szeptember havi áhítatokat

Brebovszkyné Pintér Márta
evangélikus iskolalelkész,
a MEE Női Missziói Szolgálat referense,
az Evangélikus Külmissziói Egyesület elnöke
írta
Csupán négy fejezetből áll Ruth könyve, mégis gazdag tartalommal szolgál az igeolvasók, az ige hirde tői számára. Mesés történetszövése, izgalmas fordulatai miatt igen népszerű témája keresztény gyermektáboroknak, csendes heteknek. Felnőttek körében vigasztalásul szolgálhat azoknak, akik még nem
találták meg, vagy korán elveszítették házastársukat. Naomi, a bölcs anyós és Ruth, a hűséges meny
szeretetkapcsolata pedig példaként állhat mindnyájunk előtt.
Bátorítok mindenkit, hogy a hónap folyamán egy-egy fejezetet alaposabban tanulmányozzon át egyéni
csendességében. Merítsen a könyv gazdag lelki tárházából, hiszen e rövid áhítatok keretében csupán
egy-egy kiragadott mondat, gondolat kerül reflektorfénybe!

Döntéseink
„ … mert meghallotta Moáb mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr”. (Ruth1,6b.)
1. fejezet. Tudjuk, hogyan került Naomi
Moáb földjére. Férjével együtt elmenekültek a megpróbáltatástól, a hazájukat sújtó
éhínség elől. Döntésüknek azonban következménye lett: gyökértelenek lettek,
idegenek között éltek. Férje, majd fiai halála után pedig Naomira rászakadt az
egyedüllét kínja, az, hogy nincs kire támaszkodnia. A két moábita menye sem
pótolhatta a vér szerinti rokonságot, a
nagycsaládot. Talán még nehezebb döntés lehetett visszatérnie az övéi közé Betlehembe, mint elfutnia onnan az ismeretlenbe. Be kellett vallania a kudarcát, ahogyan meg is tette: „Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert
nagyon megkeserítette sorsomat a Mindenható.” (1,20.)
Ám a fent kiírt igevers, Ruth 1,6b. finom
megfogalmazása másról is üzen. Nem
egyszerűen az indította haza Naomit,
hogy otthon ismét van élelem, és ott a rokonság, hanem az, hogy újra bízni tudott
abban az Istenben, aki, ahogyan gondjaiba vette a népét, őt is oltalmába veheti. A
hitetlenségből eredő, önös döntéseink messzire tudnak vetni Isten szeretetétől. Nem az Úr irántunk va ló indulata változik meg, hanem mi kerülünk kívülre az Ő gondviselése hatósugarától. De mégsem tudunk olyan távol kerülni Istentől, hogy mégis ne lehetne utunk vissza hozzá. TÚRMEZEI ERZSÉBET éneksora milyen szépen fejezi ezt ki: „Ha nem mint győztes járulhatok hozzád, / A vereségem mégis elviszem. /
S lehajol szánva a megsebzett szívhez / A te irgalmad, Jézus, szelíden.” (Evangélikus Énekeskönyv 387)

Isten gondoskodik övéiről
„Áldja meg őt (Boáz) az Úr, aki nem vonja meg szeretetét élőktől, s holtaktól!” (Ruth 2,20.)
2. fejezet. Micsoda különbség
van az első fejezetben még „keserűen” hazaérkező özvegyaszszony, és a hitében immáron
megerősödött Naomi közt! Ráállt
az ígéretre, hogy Isten nem vonja
meg szeretetét tőle sem, sőt menyétől sem. Izgalmas történet
bontakozik ki. Ruth éppen azon a
mezőn jár az árpát aratók nyomában, amely férje rokonának, Boáznak a földje. Ő a végkifejletről
még mit sem tud, anyósának is
csak reménységgel teli sejtése lehet csupán. Csak annyit éreznek
mindketten, hogy biztonságban
vannak. „Jól teszed, leányom, ha
az ő szolgálóleányaival jársz, akkor nem bántanak más mezőn.”
(22.) ― bátorítja menyét Naomi és egyben nyugtázza, hogy ez így nagyon jó. Mintha arról árulkodná nak szavai, hogy érzi, sorsukat az Úr kezében tudhatják. Pedig még annyi minden bizonytalan. Ez még
csak az idei aratás, és mi lesz, ha a köténybe gyűjtött, kicsépelt gabona majd elfogy? De, Naomi nem
ezzel gondol, hanem ráhagyatkozik a gondviselésre és alázattal fürdik Isten szeretetének árjában.
Nagyon nagy biztatás van Naomi elragadtatott mondatában. Isten hűsége nem a körülményeinktől
függ. A két asszonynak ekkor még nem sikerült igazán egzisztenciát teremtenie. Ám nagyobb a hitük,
az Úrra hagyatkozásuk, mint a kialakulatlan körülményeik miatti aggodalmuk. A legnagyobb mélységben is lehet Istent dicsérni és gondviselésére támaszkodni. A Gestapo-börtönben, a halálos ítéletre
várva írta DIETRICH BONHOEFFER az egyik legcsodálatosabb versét: „Jó égi erők oltalmába rejtve, hozhat a
nap most már bármit reánk, velünk van Urunk reggel is és este, bizton vezet Ő minden napon át.”

Isten embereken keresztül visel
gondot
„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted.”
(Ruth 3,11a.)
3. fejezet. A címet és a kiemelt igeverset olvasva kézenfekvő, hogy Boáz személyéről beszéljünk. Ő az,
akit Isten felhasznál arra, hogy Ruthnak és Naominak biztos jövője legyen. Házában találnak otthonra,
és ő lesz az, aki nőül veszi a fiatalasszonyt és utódot
nemz neki. Nem is akárki születik ebből a nászból,
mint Óbéd, aki később Izráel legnagyobb királyának,
Dávidnak a nagyapja lesz.
Amikor Ruthot biztosítja, hogy mindent megtesz őérte, még zajlanak az események. A fiatal nő, követve
a zsidó hagyományokat, menedéket kérve fekszik
oda az éjszaka a férfi lábához, a fekhelyénél. A köztük zajló párbeszédekből, a korábbi fejezet utalásaiból nem titok az olvasó számára, hogy a férfi vonzalmat érez Ruth iránt. Szavaival kifejezi tiszteletét is,

magatartásában pedig védelmezi. Mindent megteszek érted ― mondja. Eltökélt, hiszen szeretetből
cselekszik.
Ahogyan Ruth is vállalta a kockázatot, hogy anyósát egy számára idegen országba kövesse, mert kö tődött hozzá, szerette. Így vált Naomi számára támasszá, társsá. Erősítette anyósának az Úrba vetett
bizodalmát, amikor így érvelt: „Istened az én Istenem”. Ez bizony mindannyiunk tapasztalata. Regényeket tölthetnénk meg azokkal a történetekkel, amelyekben átéltük, hogy Isten hogyan használt fel embereket az életünkben, vagy éppen bennünket másokért.
De, Isten megadja a vágyódást, a szeretetet is ehhez a szolgálathoz, hogy az ne kényszerből, hanem
őszinte együttérzésből, szeretetből fakadhasson. MOLNÁR MÁRIA misszionáriusnő élettörténetének egyik
legkedvesebb epizódja, ahogyan Isten a pápuák közé küldi szolgálatra. Ő bárhová, csak oda nem sze retne menni. Már utazik, tartva a szigetország felé, amikor megismerkedik a hajón egy pápua emberrel.
Úgy megkedveli a férfit, hogy már alig várja, hogy végre partot érjenek, és ő kezdhessen e kedves nép
között szolgálni, értük „mindent megtenni”.

Isten irányítja az eseményeket
„Maradj nyugton, lányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog.” (Ruth 3,18.)
4. fejezet. A történetnek a roppant feszültségét adja,
hogy Naomi meghalt férjének nem Boáz a legközelebbi rokona. Az olvasó pedig már szívébe zárta a férfit,
és örült, ahogyan bontakozott szemérmes szerelmük.
És jön az akadály. A férfinek előbb beszélnie kell a
másik rokonnal. A megállapodások a városkapuban
születtek, minden jogi aktus ott zajlott, tehát oda indul.
Naomi reménykedve beszél Boázról, hogy „nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár még ma ennek a dolognak.” Vajon a férfi eltökéltségére épít az asszony?
Vagy bízik a vonzalom erejében, amit Boáz a fiatal nő
iránt érez? Bizonyára ez is bátorította őt. Hiszen támaszként kapták ezt az embert Istentől, hogyne számíthattak volna akkor a férfi bölcs intézkedésére?! De,
ezek csak emberi biztosítékok, és még nem világos,
hogy hogyan dől el a dolog. …
A hitéletben ez az egyik legizgalmasabb és megerőltetőbb próbatétel, hogy kivárjuk, amíg a dolgok megoldódnak, a helyükre kerülnek. Egy idős lelkipásztor
mesélte el, hogy német barátjának legelőször azt a
magyar kifejezést tanította meg: nyugi, nyugi! Nem véletlenül. Barátja egyik előnytelen jellemvonása épp a
türelmetlensége volt. Mindig sietett, hamar végére akart járni a dolgoknak, intézkedni.
Ruth és Naomi története épp abban lehet példaadás előttünk, ahogyan ezek a nők mertek nyugton
maradni. Ha valamit a gondviselő Isten kezébe helyeztünk, higgyük, hogy ― ha nem is mindig a vára kozásaink szerint, de ― mindig a javunkra dől el. Mert az Úristen áll ott az események mögött, ha úgy
tűnik is, mintha teljesen elhagyott volna.
Idén, amikor a Reformáció ötszázadik évfordulóját ünnepeljük, érdemes két LUTHER MÁRTON által használt fogalmat megemlítenünk. Ő beszélt arról, hogy vannak időszakok, amikor úgy érezzük, mintha Is ten elrejtőzött volna (Deus Absconditus), mert nem látjuk Őt életünk eseményeiben. Ő akkor is jelen
van, ám nem érzékeljük. Ám mindig eljön a pillanat, amikor aztán megmutatja és kinyilatkoztatja magát
(Deus Revelatus), hogy nyilvánvalóvá tegye gondviselését előttünk.
Ahogyan nemcsak Ruth és Noémi számára, de Betlehem minden lakója számára egyértelművé vált az
Úr szabadítása: „Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül! Legyen híres a neve Izraelben!” (4,14.)

„Jó szomszédság”
A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma 2017. július 31-augusztus 5. között Jó szomszédság
címmel ökumenikus női hetet szervez a nyárádmenti Cserefalván ― állt a meghívóban, melyet, SOÓS
NOÉMI lelkipásztor projekt-koordinátor és munkatársai adtak hírül, és várták a jelentkezőket. Résztvevő ket Moldáviából, Ukrajnából, Magyarországról és Romániából hívtak. A Cserefalván szolgáló lelkipásztornő, aki 25 évvel ezelőtt megalapítója és elnöknője volt a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fórumának, kedves családjának és szolgatársainak szervezésében készítette elő a programokat.
A 25 nőt számláló ökumenikus hét résztvevői között Magyarországot P. TÓTHNÉ SZAKÁCS ZITA lelkipásztor,
a Magyarországi Református Nőszövetség országos elnöke és jómagam képviseltük. Most erről az alkalomról, annak minden résztvevőjét formáló, és nagy hatással bíró programjairól, közös megtapasztalásainkról szeretnék röviden beszámolni a MEÖT hírcsokrában.
A hét célja, a szomszédos országokból érkezett résztvevők számára, a következő volt: 1. Kapcsolatteremtés és építés a különböző nemzetekhez és felekezetekhez tartozó nőtestvérek, lányok és asszonyok között. 2. Előbbre jutni az önismeretben, egymás elfogadásában, új ismereteket szerezni, mélyül ni a hitben Isten Igéjének vezetésével. 3. Egymás hitének, kultúrájának, nőszövetségi munkájának mé lyebb megismerése Isten szeretetének a fényében. 4. Szórakozni és pihenni. ― Ezek a célok majdnem
100%-ban meg is valósultak.
Minden reggel istentisztelettel kezdtük programjainkat a Cserefalvi Gyülekezet templomában. A reggeli
áhítatokat BACZONI SZILÁRDKA , szovátai lelkésznő, P. TÓTHNÉ SZAKÁCS ZITA lelkipásztor, a magyarországi nőszövetség elnöknője és SOÓS NOÉMI projekt-felelős, cserefalvi lelkésznő tartották.
A kapcsolatteremtés a különböző nemzetű és felekezetű
nőtestvérekkel
az
eltérő
nyelv miatt kicsit nehezebb
volt, mivel a fő társalgási
nyelv a román volt. Az előadások, megbeszélések is
ezen a nyelven folytak. Nekünk, a két magyar résztvevőnek kellett fordítani, melyet
nagy szeretettel meg is tettek azok, akik mindkét nyelvet bírták. Voltak azonban
olyanok, nem sokan, akikkel
angolul és németül is tudtunk
tolmács nélkül kommunikálni, értekezni, mely által még közelebb kerültünk egymáshoz.
A hét első három napján önismereti témával foglalkoztunk, ahol három nagyon szakavatott nőtestvé rünk, BODA KATALIN és FERENCZ JANKA szakemberek, szupervízorok és LUCIANA VLAD román professzornő,
a maguk szaktudásával és több mint 20 éves tapasztalatával a hátuk mögött segítettek bennünket, ve zették be a témákat és interaktív módszerekkel, csoportos beszélgetésekkel, játékosan, érdekesen
mélyedhettünk el önmagunk és egymás megismerésében, de lépéseket tehettünk úgy egyéni, mint közösségi életünk pozitív alakításában is. Hasznosítani tudjuk ezeket az ismereteket otthoni munkánkban, közösségeinkben való szolgálatunkban.
A témák a következők voltak: a) Úton önmagam felé. b) Úton hozzád. c) Úton Istenhez. d) Úton a tár sadalomhoz. e) A nőszövetségi munka motivációi. Szívből-e, vagy színből … mit és hogy?
Beszámolót hallhattunk még a A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma megalapításáról,
megszületéséről és az eltelt 25 évéről is, SOÓS NOÉMI alapító, vendéglátó lelkésznőtől.
A hét második felében, csütörtökön és pénteken délelőtt nőszövetségeket látogatva ismertük meg még
jobban egymás szolgálatát a női munkában, tanultunk egymástól szeretetben, érdeklődve, összegyűjtve a tapasztalatokat az itthoni nőszövetségi munka erősítésére, népszerűsítésére.
A Szovátai Nőszövetség tagjai és a gyülekezet lelkipásztornője BACZONI SZILÁRDKA KATA és a Korondi
Unitárius Egyházközség Nőszövetségének lelkésznője vetített-képes beszámolót tartottak nőszövetsé-

gük megalakulásának fázisairól és a világimanap évenkénti megünnepléséről. Rövid beszámolót tartott
a jelenlévő ASEA RAILEAN egyházukban végzett nehéz, de sokoldalú munkájukról, aki egyébként az Európai Ökumenikus Női Fórum alelnökeként a Moldovai Ortodox Egyházat képviselte, mint a Moldovai
Ortodox Női Fórum megalapítója és elnöke, valamint P. TÓTHNÉ SZAKÁCS ZITA elnöknő is beszámolt a
magyarországi nőszövetség felépítéséről, szolgálatairól, s az ökumenikus női bizottság munkájáról dióhéjban.
A gyülekezeti és nőszövetségi
tagok minden finomsággal kedveskedtek nekünk, de a lelkészférjek is aktívan részt vettek,
hogy megismerhessük a meglátogatott gyülekezetek, felekezetek és templomuk történetét.
Egy szovátai ortodox gyülekezet
templomában lehetőségünk volt
a reggeli istentiszteleten is részt
venni, ahonnan meghatottan, az
atya áldásával távoztunk. Ő tökéletes magyar nyelven is köszöntött bennünket.
A két utolsó nap délutánján pedig kirándultunk Szovátára, ahol a híres Medve tóban fürödtünk „gyógyulási” céllal és az ugyancsak híres Parajdi sóbányába is „alászálltunk”, hogy sokan közülünk először,
páran pedig sokadszorra csodáljuk meg ezt az európai hírű bányát, ahol légúti és más betegségekben
szenvedő gyermekek és felnőttek találnak gyógyulást. Az ökumenikus női hetet lezáró „utolsó vacsorát”
a Dózsa György-i, régi nevén Ilenc-falvi lelkipásztor házaspárnál, SZÖVÉRFFY MELINDA és ISTVÁN vendégeiként fogyasztottuk el a parókia udvarán. Melinda szintén oszlopos tagja az Erdélyi Ökumenikus Fórumnak, ő a felelőse a Világimanap megszervezésének.
A szoros programunkba belefért még városnézés Marosvásárhelyen, a vártemplom körüljárása, a város megtekintése éjjeli, szép kivilágításban és a korondi ajándékvásárlás is.
Ha Isten éltet, egészségünket és békességünket megtartja, akkor kettő év múlva talán a MEÖT Női Bizottsága szervezhet egy ugyanilyen, nagyszerű konferenciát Budapesten, hogy az igen hasznos kapcsolatok, találkozások ne szakadjanak meg a 25 moldáviai és ukrajnai ortodox, görög és római katolikus női csoportok vezetőivel és az Erdélyben élő katolikus és református nőtestvéreinkkel, csoportvezetőkkel. SOLI DEO GLORIA!
Dr. DOMOKOSNÉ FAZEKAS HAJNALKA
református lelkipásztor, a MEÖT Női Bizottságának alelnöke

Ökumenikus találkozó
Minden hónap harmadik vasárnapján, 17.30-kor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és előadásra
várjuk az érdeklődőket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben: az Egyház egységéért ― az év egészében.
A szeptember 17-i előadás témája: Az Egyház egységéről, Dr. Bijoy Koshira is figyelve. Előadó: Dr. DOBOS
ÁGOSTON ref. lelkész. A teljes liturgiájú, eucharisztikus (úrvacsorás) istentisztelet igéje: „A vajúdás jelenkori részének vállalása” (Róm 8,22-23.).
Szeretettel várjuk a korábbi farkasrétieket, a volt KÖT, a Fokolare, az Ökumenikus LK, valamint az IEF
Magyar Régiójának a tagjait és érdeklődő barátait is.
(Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Szociáletikai Bizottsága
Meghívja Önt közös Konferenciájára:

Az igazságos háború elvétől az igazságos békéig
Szeretettel hívunk és várunk minden Érdeklődőt!
Időpont: 2017. szeptember 20., szerda 9:00-14:00.
Helyszín: MEÖT Székház (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.)
Program:
8:30-9:00

Regisztráció

9:00-9:20

Megnyitó

9:20-9:35

Konnektív és stratégiai igazság

Orosz Gábor Viktor

9:35-9:50

Az igazságos háború tanának újraértelmezése az új típusú fegyverek, konfliktusok tükrében

Ujházi Lóránd

9:50-10:05

Egyház és állam álláspontja a háborúról és a békéről. A
megbékélés és a dzsihád fogalma

Fischl Vilmos

10:05-10:20

Az erőkivetítés, mint az állam speciális érdekérvényesítő
eszköze

Kaiser Ferenc

10:20-10:30

Kérdések

10:30-10:45

Kávészünet

10:45-11:00

A katonai erő helye és szerepe a humanitárius beavatkozásoknál

Resperger István

11:00-11:15

Mennyei vértezet, földi ütközet: A harc és a küzdelem értékelése az ortodox keresztény hagyományban

Nacsinák Gergely

11:15-11:30

A háború és a politika viszonyrendszere

Forgács Balázs

11:30-11:45

Meddig mehet el az egyház? Egyházi állásfoglalások a
mérlegen

Fazakas Sándor

11:45-11:55

Kérdések

11:55-13:00

Ebéd

13:00-13:15

A civil-katonai együttműködés a békefenntartás során
Bosznia-Hercegovinában

Padányi József

13:15-13:30

Katonák és családtagjaik között végzett pasztoráció.
Emisszió, szeparáció, reintegráció

Sajtos Szilárd

13:30-13:45

Kérdések

13:45-14:00

Záró gondolatok

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

