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A MEÖT közelgő eseményei:
Április 4. csütörtök 10.00:

Kihelyezett Theologiai Szemle szerkesztőbizottsági ülés (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hittudományi Kara)

Április 9. kedd 12.00:

Teológiai és Keresztény Egység Bizottsági ülés (MEÖT Székház)

Április 15. hétfő 10.30:

Vallásközi Dialógus Bizottság nyílt bizottsági ülés (MEÖT Székház)

Április 24. szerda 12.30:

Női bizottsági ülés (MEÖT székház)

Április 25. csütörtök:

NKE-MEÖT közös konferenciája „Keresztény teoretikusok, államférfiak
és katonák háború elméletei” (MEÖT Székház)

Április 30. kedd 15.00:

Ifjúsági bizottsági ülés

Május 2. csütörtök 11.00:

Elnökségi ülés (MEÖT Székház)

Május 13. hétfő 10.00:

Kihelyezett Missziói Bizottsági Ülés (Pápa)

Május 15. szerda 10.00:

Theologiai Szemle szerkesztőbizottság szervezésében Szakfolyóiratok
találkozója (MEÖT Székház)

Némely tavaszi madarakról
Amikor a melegűlt tavasz a kebelét kinyitotta
És a leggyönyörűbb víg nap az égre kerűl,
Minden kis féreg csúsz-mász vagy szökdös alá s fel
S a nap alatt kedvét tölti szokása szerént.
A barom a gyepeken legel és fickándoz; azonban
Menvén a vídám pásztor utána, süvölt.
A madarak csevegési miatt hegyek oldali csengnek
Szép hallgatni miként zeng valamennyi madár.
A verebek csevegik repdesve: csirip! csirip! a gyász
Fecske: firics! fricsér! a cinegécske: vicinc!
A pintyőke: pipinty! a csíznek ez a szava: csíz csíz!
A tenglic: tinglinc! így magyarázza nevét.
Mondja pacsirta: Vidék! ki-ki dícsér, mind kiki dícsír!
Erre rigó görögül mond: flüaréo! ió!
Banka pedig: to to tót! jó tót vót! hup! hup! upup! hup!
Úgy makog; a kakukk is mondani szokta: kukuk!
S nemdenem éneke közt cseng a kis fülemülének:
Gyüjj gyüjj! gyüjj csak gyüjj! füttyre tanítalak itt?
Egyszóval valamennyi madár énekre hevült már
Mindenik a gyönyörű víg kikeletnek örűl.
Hát mikor én látom hogy Apollóm rám mosolyog; már

Nemdenem a citerám végyem örömmel elő?
Jer citerám! zengjünk mi is a természet Urának
Amikor a napfény gyenge mezőre kihív,
Hol valamennyi madár mikor énekel, arra tanítgat
Hogy van azoknak urok! van! ki nekünk is Urunk.
Aki beléjek adott egymást értő különös szép
Hangokat, és azzal tisztelik őtet azok.
Kik ha valósággal tudnák az okok folyamatját
Mint az idő nyíltát érezik, észre veszik;
Tiszteletében a legfőbb Jónak megelőzvén
Áldozatúl vinnék éneki hangjaikat.
Ámde nem értelem az, hanem érzelem és különös hang
Amiket a kikelet bennek örömre fakaszt.
Így ha mit ösmérnünk lehet a természet Uráról
Mindazokat nékünk engedik által ezek.
Úgymint akiknek nem csak csupa nyelvet ajánlott
Sőt tudományhoz okos lelket is önte belénk.
Akiknek nyilván szól mind az okok folyamatja
Mindez az égi sereg mely örömébe cseveg.
Mondjuk azért mikoron az egek seregére tekintünk:
Légy áldott menny s föld atyja! hatalmas Ura!
Édes Gergely

Hírlevelünkbe az április havi áhítatokat

Nyeste Ferenc
nyugalmazott pünkösdi lelkipásztor,
az Országos Imacsoport Hálózat vezetője
írta
Áldozat, kereszthalál, feltámadás, megdicsőülés
Elmélkedésünk témájának az aktualitását a húsvéti ünnepkör adja. Jézus mondja önmagáról a hallgatósága előtt: „Én vagyok az
életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy ki-ki,
egyen belőle, és meg ne halljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely
a mennyből szállt alá, ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az
a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a
világ életéért. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök
élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn
6,48-51.54.) Az adott igeszakaszban szó van az életről, halálról,
az áldozatról, feltámadásról és örökéletről.
Az áldozat
Nézzük mi is a tömör jelentése. Áldozat az, amit az ember valamely természetfölötti hatalomnak ajánl fel hálából, imádatból,
vagy segítség igénybevételének, reményében. Isten tökéletes.
Őhozzá csak tökéletes áldozat illik. Ezért nem gyönyörködött Isten, amikor vak, vagy sánta állatot vittek Neki áldozatul. Az áldozatok bemutatásának rendjéről Isten az Ő Igéjében rendelkezett. Az ószövetségi áldozatok mind-mind
a Krisztus egyetlen és tökéletes áldozatára mutattak előre. A tökéletes Isten a legtökéletesebb áldoza tot hozta az ember megmentéséért, az Ő Fiában, Jézusban.
A bűnbe jutott, bűnben élő ember, képtelen volt tökéletes áldozatot vinni Isten elé, ezért maga Isten
adta az Ő Fiát áldozatul (Jn 3,16.), hogy Jézus, emberként felajánlhassa önmagát, Istennek tetsző áldozatul. Jézus a tökéletes Bárány: „aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek,
megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek!” (Zsid
9,14.) Krisztus áldozata mire indítja a szívedet? Te
is kész vagy áldozatot hozni? Add oda az idődet,
erődet, anyagi javaidat, kedvenc elfoglaltságaidat,
szívedet, elmédet, egész valódat, az Úrnak, hogy
Ő rendelkezhessen veled! Ez az igazi áldozat!
Kereszthalál
Jézus ezt mondja: „amelyet én adok, az én testem,
amelyet én adok a világ életéért.” A lelkünk, a szellemünk, az életünk hordozója a testünk. A halál, a
testi élet megszűnése, azt vonja maga után, hogy
a többi „összetevő” már nem tud megnyilvánulni.
Az élet mindenki számára a legdrágább, a legértékesebb. Nem véletlen az életösztön. Ehhez mindenki ragaszkodik. Ezért mondja Jézus: „Nincsen
senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja az ő barátaiért” (Jn 15,13.).

Most a hallgatók előtt világossá teszi, hogy Ő odaadja magát áldozatul a világ életéért. Őt a mentő szeretet vezérli, hogy kereszthalálra adja önmagát a bűnös emberért, benne értem és érted. Szándéka
egybeesik az Atyáéval, amit így jelent ki: „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet,
hogy újra felvegyem azt” (Jn 10, 17.). Köszönd meg Jézusnak, hogy vállalta a halált helyetted, hogy te
élhess. Tedd le az életedet, mint ahogy Ő is letette. Mutasd ki a szeretetedet élő módon a te barátaid
felé, az üdvösség üzenetét hirdetve. Adj időt, figyelmet, együttérzést, reményt, kapaszkodót, add nekik
Jézus Krisztust!
Feltámadás
A János 6,54. arról szól, hogy aki eszi az ÉLŐ Jézus testét, és issza az Ő vérét (azaz szoros és élő
kapcsolata van az Úrral), annak örökélete van, és Jézus fel fogja támasztani őt. Az Írásból tudjuk, hogy
a feltámadás zsengéje maga az Úr Jézus (1Kor 15,23.). Isten betartotta az ígéretét, amelyben előre
megmondta, hogy: „nem engeded, hogy a Te szented rothadást lásson” (Zsolt 16,10.). Ő volt az: „aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség által, a mi urunkat, Jézust” (Zsid 13,20.). Ez
az élő Jézus ígérte meg nekünk a mi feltámadásunkat. Örüljünk ennek az élő reménységnek, és te gyük magunkévá!
„Elmegyek, hogy helyet készítsek
nektek. És, ha majd elmegyek, és
helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok ti is ott legyetek” (Jn 14,2-3.). Várod-e ezt a pillanatot? Készülsz erre? Járj a feltámadás bizonyosságában és erejében! Mutass fel az Élő Jézusra!
Mutasd a Hozzá vezető utat mindenki számára! Ébressz reménységet a szívekben!
Megdicsőülés
A manna, bármilyen csodálatos is volt, csak fizikai életet tudott adni, azt is csak egy ideig. A mennyből
leszállt élő kenyér, Jézus viszont örökéletet ad övéi számára. A mi Urunk egy dicsőséges testben tá madott fel. Tudott enni-inni, a falon keresztülmenni, felszállni az Atyjához és estére visszajönni tanítvá nyai közé. Jézus legyőzte a halált. Diadalt aratott. Isten beteljesítette rajta azt ,amit kért Tőle a főpapi
imájában: „És most te dicsőíts meg engem Atyám, te magadnál, azzal, a dicsőséggel, amellyel bírtam tenálad a világ teremtése előtt” (Jn 17,5.).
Pál apostol azt állítja: „ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” (Rm 8,17.).
Krisztus példát adott nekünk. Engedelmesen odaáldozta magát, meghalt értünk a kereszten, feltáma dott és megnyerte az Atyától azt a dicsőséget, ami megillette Őt. Ebbe a dicsőségbe akar bennünket is
bevonni.
Az úton lehet, hogy neked is szenvedned kell. Mit fogsz tenni? Megrémülsz? Méltatlankodsz? Vagy
vállalod, mert szereteted Uradat, és engedelmeskedni akarsz? Meg fogod dicsőíteni az Úr nevét a tetteiddel, beszédeiddel, megjelenéseddel? Légy hiteles Krisztus-hordozó! Vállad fel Őt, mert Ő is felvál lalt téged! Dicsőítsd meg Őt, hogy Ő is megdicsőítsen téged! Úgy legyen. Ámen.
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

