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A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.

Június 6. vasárnap Ökumenikus imádkozás  a  koronavírusban  elhunytakra  és  a  járvány
okozta veszteségeinkre emlékezve (Ld. a keretes szöveget!)

Június 7. hétfő 11.00: Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Június 8. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés (MEÖT székház)

június 8. kedd: jelentkezési határidő Révfülöpre

június 8-15. révfülöpi konferencia részvételi díjainak befizetése

Június 9. szerda 17.00-20.00: PIKNIK – Pünkösdi zenés istentisztelet. Igét hirdet: Pataky Albert (MEÖT
székház és udvar)

Június 17-20. „Tanuljunk egymástól!” konferencia (Mór)

Június 17. csütörtök 15.00: Női bizottsági ülés (Mór)

Június 21-25. hétfő-péntek: Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Konferencia (Révfülöp)

IMÁDSÁG 2021. június 6.

A  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a  Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat
és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a
harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre.
Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy meg-
maradtunk,  hogy  Isten  segítségével  újat  kezdhetünk.  Kérjük,
imádkozzák  minden templomban a vasárnapi  szentmisén,  isten-
tiszteleten ezt az imádságot:

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezárt-
ság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az el-
múlt  időben.  Gyászolunk.  A  Te  kezedbe  ajánljuk  azokat,
akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üd-
vösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba  vesszük  veszteségeinket,  keressük  egymást,  az
újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és
megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk

szándékodat,  amikor meg akarjuk érteni  azt,  ami körülöt-
tünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és
megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mel-
lett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életün-
ket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet
és reménységet.

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba-
jutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass  utat  nekünk,  akik  ezután  jobban,  szebben,  na-
gyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd  meg  egyházunkat,  hazánkat  és  minden  embert,
akiknek életet ajándékoztál.

Jézus Krisztus, a Te Fiad által.

Ámen

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf
http://meot.hu/index.php/misszio-m/397-okumenikus-lelkeszi-munkatarsi-konferencia-revfulop-2021
http://meot.hu/index.php/noi-m/436-fogadjatok-el-egymast-konferencia
https://www.facebook.com/events/2455336047946490/


Hírlevelünkbe a június havi áhítatokat

Füzesi Zsolt

ortodox diakónus

írta

Az inaszakadt: hitvalló vagy áruló?

Nincs veszélyesebb az ember lelki békéjére és örök üdvösségére nézve annál a kísértésnél, amely az
embert arra ösztökéli, hogy tényezővé váljon, hogy számítson, hogy fontos legyen. Ez a vágy olyan
erős a bűntől megsebzett emberiségben, hogy minden társadalmi réteget és korosztályt érint, illetve az
élet minden szegmensét mérgezi. Az óvodától a munkahelyi és egyházi intézményeken át a nyugdíjas
otthonokig; a játszótértől az egyetemeken át a börtönökig, mindenütt több-kevesebb rejtettséggel hatal-
mi harc folyik a befolyásért, az elismertségért.

Vajon az alábbi evangéliumi szakasz főszereplője is ennek esett áldozatául?

„Abban az időben Jézus föl-
ment  Jeruzsálembe.  Jeru-
zsálemben,  a  Juh-kapunál
van  egy  fürdő,  amelynek
héberül  Beteszda  a  neve.
(…) Volt pedig ott egy em-
ber,  aki  már  harmincnyolc
esztendeje  szenvedett.
Amikor  Jézus  meglátta,
amint ott feküdt, tudva azt
is,  hogy már régóta beteg,
megkérdezte  tőle:
»Akarsz-e  meggyógyulni?«
»Uram  ―  válaszolta  a  be-
teg ―, nincs emberem, aki
bevinne a tóba, amikor fel-
kavarodik  a  víz.  Így  mire
odaérek,  már  más  lép  be
előttem.«  Erre  Jézus  azt
mondta neki: »Kelj föl, fogd
ágyadat, és járj!« Az ember
azon  nyomban  meggyó-
gyult, fölvette ágyát, és jár-
ni kezdett. (…) A zsidók azonban rászóltak a meggyógyított emberre: »Szombat van, nem szabad vinned
ágyadat.« Így felelt nekik: »Aki meggyógyított, az mondta nekem: Fogd ágyadat, és járj!« Erre megkér-
dezték tőle: »Ki az az ember, aki azt mondta neked: Fogd ágyadat, és járj?« (…) Később Jézus találkozott
vele a templomban, és azt mondta neki:  »Nézd, meggyógyultál.  Többé ne vétkezzél,  nehogy még na-
gyobb baj érjen!« Erre az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.”
(Jn 5,1-15)

Erre nézve nincs egyetértés az egyházatyák között. Egyesek (pl. Aranyszájú Szt. János), noha elisme-
rik, hogy a történet befejezése kétféleképpen is értelmezhető, mégis inkább buzgósággal magyaráz-
zák, hogy a meggyógyított „ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.”
Bár az atyák szerint is tudhatta volna, már a kérdésfelvetés hangsúlyából is, hogy ezzel jótevőjét ko-



moly veszélybe sodorhatja. Mások (pl. Szt. Ágoston) árulásnak, hálátlan árulkodásnak (kifejezőbben:
spicliskedésnek) bélyegzik ezt a viselkedést, és épp ezzel magyarázzák, hogy egy ilyen gyógyfürdőben
miért csak őt gyógyította meg. Rajta igazolta ugyanis istenségét az Úr, „aki felkelti napját jókra és go-
noszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek.”

Ugyanezt támasztja alá a hagyomány is. A Szinaxárion szerint ui. az inaszakadt lehetett, aki Jézus el -
fogatása után a szanhedrin előtt arcul vágta Krisztust: „Így felelsz-é a főpapnak?” Bár az egyházatyák
ingadozását a kérdésben jól tükrözi Metafrasztesz Szt. Simeon megjegyzése, miszerint „ez nem feltét-
lenül igaz.” A kérdés tehát az, hogy egy nyomorult sorsú ember naivitása húzódik-e meg a mögött,
hogy jótevője kilétét épp annak vádlói előtt fedi fel; vagy egy jellemtelen ember gonoszságát és hálát -
lanságát árulja el ez az ügybuzgó fontoskodás.

Másképp feltéve a kérdést: Vajon a betegséggel járó nehézségek távolították el az inaszakadt környe-
zetéből az embereket, vagy az ápolásra szoruló betegeknél nem ritkán kialakuló követelőző, másokat,
az egészségeseket irigységből gyötrő lelki torzulás miatt  „nem volt embere, aki bevitte volna a tóba.”
Az a tény, hogy az Úr (más gyógyításoktól eltérően) külön figyelmezteti a kárhozat veszélyére a meg-
gyógyítottat („nehogy még nagyobb baj érjen”), legalábbis nem teszi valószínűtlenné, hogy az inasza-
kadt 38 év mellőzöttség után végre szerepet akart játszani az egészségesek között, és a törvénytiszte-
let örve alatt második Júdásként viselkedett és elfogadta a neki kiosztott szerepet Krisztus koncepciós
perében is.

Hogy mi az igazság? Az utolsó ítéletig feltehetőleg nem lesz felfedve előttünk, de ez nem is fontos az
üdvösség szempontjából. Hiszen a Biblia ilyen kettős arcú történeteit nem véletlenül engedte így rögzí -
teni a sugalmazó Szent Lélek. Tükrözi élethelyzeteink két irányba vezető döntési lehetőségeit, amelyek
óriási jelentőségbeli eltérést hordoznak, noha látszólag egy hajszál választja el őket egymástól (pl. hit -
vallás-árulás).

Amit nekünk meg kell tanulnunk a törté-
netből, az világos: az alázat. Aranyszájú
Szt.  János szerint:  „Semmiben nem té-
ved  olyan  könnyen  az  ember,  mint  az
alázatosság megítélésében.”

Az, hogy beszédünk, cselekedetünk mi-
lyen természetfeletti  jelentést  és követ-
kezményt hordoz; hogy az Isten dicső-
ségét  kereső hitvallók vagyunk-e,  vagy
épp tetteinkben és szavainkban hiú mó-
don tetszelgők (és ilyen módon Isten di-

csőségét megrabló), végső soron árulók vagyunk-e, az nem is annyira a konkrét tetteken illetve szava-
kon fordul (vö. „Jézus volt, aki meggyógyított.”), hanem a szavakat irányító szándékon (az intención).

Mert, amint a történet is mutatja, a valódi alázat nem azonos a szolgalelkű alázatoskodással, amikor a
felettünk álló tekintélyeseknek látványos készséggel szolgáljuk ki minden kívánságát (legyen az bár-
mily bűnös is), se nem azonos önmagunk lekicsinylő alulértékelésével, amikor olyasmit állítunk ma-
gunkról, amit igazából nem szeretnénk, ha valóban elhinnének rólunk; hanem azt jelenti, hogy reálisan
értékeljük önmagunk helyzetét, hogy őszintén és tisztán látjuk Istennel való elrendezetlen életünket.

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







