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„A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.” (Zsolt 57,3)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházai korlátozásokat vezettek be az
istentiszteleteiken. Amíg nem látogathatóak az istentiszteletek, addig arra kérjük a híveket, hogy még
inkább nézzék tagegyházaink honlapjait és Facebook oldalait, ahol lelki tartalmú írásokat olvashatnak
és áhítatokat nézhetnek valamint hallgathatnak naponta. Isten áldjon bennünket ebben az időszakban!

Steinbach József Dr. Fischl Vilmos
református püspök, a MEÖT elnöke evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára

Imafelhívás a koronavírus kapcsán

„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,27)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra
buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítsé -
gül.

Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és
bölcsességet minden döntésükben.

Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit.

Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért.

Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennün-
ket mindennap. Jézus mondja: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”



Hírlevelünkbe az április havi áhítatokat

Pataky Albert

a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke

írta

Kreatív Misszió

„Adjatok  hálát  az  ÚRnak,  mert  jó,  mert
örökké tart szeretete!” (Zsolt 136,1) „Gon-
dolt ránk megaláztatásunkban,  mert örök-
ké  tart  szeretete.  Megszabadított  ellensé-
geinktől,  mert örökké tart szeretete. Ő ad
eledelt  minden  élőlénynek,  mert  örökké
tart szeretete.” (Zsolt 136,23-25)

Tulajdonképpen  a  missziónak  mindig  is
kreatívnak  kellene  lennie.  De  soha  nem
volt annyira szükség erre, mint most, ami-
kor a világ, benne Európa és hazánk ka-
rantén alatt áll. Mi is a misszió? Az én fo-
galmaim szerint: Isten szeretetének szóban
és tettekben való továbbadása. Mi teszi le-
hetővé ennek a kreatív módját? Helyesebben, ki teszi lehetővé? A Szentlélek. Rá kell figyelnünk, hi-
szen Ő a mi vezetőnk és Ő az, aki ismeri az emberi lélek mélységeit és az Atya akaratát is.

Itt csak három területet említek meg, ahol missziós lehetőségünk és feladatunk van a mostani időkben.
Amikor személyek és családok élnek bezártságban, igen nagy szerepe van az egymásra való odafi -
gyelésnek. Napokig egyedül lenni súlyos lelki terhet jelenthet, ilyenkor egy telefonhívás, egy érdeklő-
dés, bátorítás nagyon sokat jelent. De problémát jelenthet a bezártság akkor is, ha nem egy személy -
ről, hanem egész családról van szó. Az összezártság közelebb is hozhat, de szét is verhet házasságo-

kat,  családi  kapcsolatokat.  Csak a  „kará-
csony szindrómát” kell példaként vennünk.
Milyen sok feszültség és veszekedés forrá-
sa az, hogy akik máskor a maguk világá-
ban élnek családon belül  is,  olyankor há-
rom napra „összekényszerülnek”.  Ilyenkor
jobban oda kell  figyelnünk ismerőseinkre,
barátainkra. Az elmúlt  hetekben a médiá-
ban és szinte minden fórumon olyan sokat
hallhattuk „vigyázzunk egymásra”, ez nem
csak  azt  jelenti,  hogy  ne  fertőzzük  meg
egymást, hanem azt is, hogy jobban figyel-
jünk a másik örömére, bánatára, félelmei-
re. Sokan aggódnak szeretteik miatt,  má-
sok  gyászolják  elveszített  hozzátartozóju-
kat.  Ha  valamikor  szükség  volt  az  Isten
gondoskodó  szeretetéről  szóló  jó  hír  to-

vábbadására, akkor most minden eddigieknél inkább. Ha elmúlik ez a világméretű szükségállapot, ak-
kor is folytathatjuk a megkezdett jó gyakorlatot. Figyeljünk oda jobban egymásra! Manapság elterjedt a
különböző közösségi médiafelületeken való kommunikálás, lájkolás, rövid kommentelés. Ez is a kap-
csolattartásnak egy bizonyos formája, de nagyobb szükség van arra, hogy halljuk a másik ember hang-



ját esetleg lássuk a tekintetét is. Ilyen módon jobban ki lehet fejezni szeretetünket és érzéseinket mint
csupán a leírt szavakkal. Ha személyesen nem is találkozhatunk, a mai technikának köszönhetően,
több személyességet adhatunk kommunikációnknak. Éljünk vele!

A  második  terület  a  gyakorlati  segítség-
nyújtás. A három nagy világvallást „könyv
vallásnak”  is nevezik.  Sokszor  úgy vélem
mintha kereszténységünk csupán „beszéd
vallás” lenne. Bár a szóbeli bizonyságtétel-
ben is van bőven hiányosságunk, de szám-
talanszor megrekedünk a szavak szintjén.
A világ pedig tetteket vár és méltán gondo-
lom úgy, hogy Urunk is. Jakab apostol erről
nagyon világosan tanít.

„Mert ha valaki  csak hallgatója az igének,
de nem cselekszi, olyan, mint az az ember,
aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi
ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is
felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság
tökéletes  törvényébe  tekint  bele,  és  meg-
marad  mellette,  úgyhogy  nem  feledékeny
hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jak 1,23-25) „Ha egy férfi-
vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik
közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire
a testnek szüksége van, mit használ az?” (Jak 2,15-16)

A mostani napokban sokan lesznek, akikre
még egy szigorú karantén estén is oda kell
figyeljünk, élelmiszerrel kell ellátnunk, vagy
orvoshoz kell vinnünk őket, esetleg gyógy-
szerüket szükséges kiváltanunk. Mindezt a
szigorú  szabályok  betartása  mellett.  De
nem szükséges válsághelyzet, hogy ezt a
„missziós gyakorlatot” máskor is végezzük.

A  harmadik  terület  pedig  a  koronavírus
hosszútávú hatására adott felelet. Munka-
helyek  szűnhetnek  meg,  nehéz  anyagi
helyzetbe  kerülhetnek  egyének  és  csalá-
dok. Az egyháznak missziója lesz ebben a

helyzetben. Természetesen a lelki segély nyújtása fontos feladatunk lesz. De rengeteg gyakorlati tenni -
való is vár ránk. Felkészült Krisztus Egyháza a kreatív misszióra?

Mindezeket  cselekedjük úgy ahogy azt  Pál  apostol  javasolja:  „mindent  Isten dicsőségére  tegyetek”
(1Kor 10,31).

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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