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

2022. február
A MEÖT közelgő eseményei:
A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2022akt/2022-program.pdf.
Február 1. kedd 10.00:

Theológiai Szemle Szerkesztőbizottsági ülés

Február 1. kedd 15.00:

Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Február 3. csütörtök 14.00:

Szociáletikai Bizottsági ülés

Február 7. hétfő 11.00:

Vallásközi Dialógus Bizottsági ülés

Február 8. kedd 12.30:

Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés

Február 9. szerda 13.00:

Női bizottsági ülés

Február 10. csütörtök 12.30: Ifjúsági Bizottsági ülés
Február 12. szombat 10.00:

Világimanap előkészítő online konferencia, Női Bizottság

Március 4. péntek:

Világimanap

Március 4. péntek 10.00:

Számvizsgáló Bizottsági ülés

Március 7. hétfő 10.00:

Felügyelőbizottsági ülés

Március 7. hétfő 11.00:

Elnökségi ülés

Március 7. hétfő 12.00:

Közgyűlés

Miért e világ?
Miért e világ, és miért az élet,
hogyan alakult, hány milliárd éve,
kérdi sok tudós, s filozófus elme,
igaz válasz az eredetben rejtve.
Ha kérdésre választ más úton keres,
irányt tévesztve tévelyeg az ember.
Ami lett, nem műve a véletlennek,
oka és célja van a teremtettnek.

Minden igen jó, Isten igent mondott,
embert saját képmására alkotott.
Hogy cselekvésben Hozzá hasonlítson,
más teremtmények felett uralkodjon.
Lelkületében Hozzá emelkedjen,
életének célja, értelme legyen.
Helyes út Krisztusban nyílt meg előtte,
fény ragyogja be, kereszt vetülete.
Schvalm Rózsa

Hírlevelünkbe a február havi áhítatokat

Hulej Enikő
evangélikus lelkész
írta

Meghívó a mindennapok istentiszteletére
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)
A megfelelési kényszer korunk egyik problémája, pedig képtelenség mindenkinek megfelelni. S a hívő
ember azt is érezheti, nemcsak embereknek, hanem Istennek és az egyháznak is meg kell felelni. Hall juk a feddést, látjuk magunkat az ige tükrében. Nem elég…
Mikeás megtérésre, megújulásra hívta Izráelt, de a nép háborogva fogadta a prófétai üzenetet. Mit akar
még Isten? Nem elég, amit eddig tettünk? Templomi adó befizetve, kultuszi gyakorlatok letudva. Haj longjunk előtte állandóan? Vigyük ezrével az áldozati állatokat? Talán elsőszülöttünket is áldozzuk fel
neki? Olvassuk csak el a fenti ige előtti igeverseket! Szinte kiált a mondatokból a vád: Istennek semmi
nem elég?
Isten válaszol és kijelenti, mit vár el
övéitől! Megélt hitet. A mindennapok istentiszteletét. A külső és belső vallásosság összhangját. Ha a
Károli fordítást idézzük, talán jobban értjük. „Igazságot cselekedjél!”
Isten törvénye mérce, igazodási
pont konkrét élethelyzetekben. Az
Úr akarata, s nem saját érdekek,
nekünk kedvező paragrafusok
idézgetése. „Szeresd az irgalmasságot!” A cselekvő szeretet odafordulás másokhoz. A szívünknek
legdrágább személyekhez, munkatársakhoz, embertársakhoz. Az ő
szükségük a mi lehetőségünk.
„Alázatosan járj a te Isteneddel!”
Az alázat magatartása az igazi önismeret, mely Istenhez viszonyítva tájékozódik önmaga felől. Elnyo más helyett felemel. Segít emberként élni. Formálódik Teremtő, Megváltó, Megszentelő Urunk által.
Tartsunk esténként számvetést: miben sikerült ma mindezt megélnünk? Adjunk hálát érte! Kudarcaink
felismerésekor pedig kérjük az Úr bocsánatát!

Készen állsz?
„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.” (Lk 12,35)
Mikor lehet végre…? – mondjuk, amikor szeretnénk túl lenni a nehézségen, átélni az örömteli eseményt, vagy kimozdulni az egyhangúságból. Feszülten várunk és tenni akarunk valamit, akkor is, ha
tudjuk, hogy nem lehet.

A földi élet kezdetén és végén különösen is fontos a készenlét. A kórházi csomagot összepakoljuk, de
kész-e a baba arra, hogy megszülessen és az anya, hogy világra hozza gyermekét? Felkészültünk -e
rá, hogy az Úr elé állunk, elengedjük-e azt, akit Ő elszólít? Ezek – függetlenül felkészültségünktől – bekövetkeznek, de nem mindegy, hogyan éljük át és mi lesz utána!
Álljunk készen! ― erre biztat Isten
igéje. A bibliai kor embere számára
ezt jelentette a felövezett derék és
a meggyújtott lámpás. A földig érő
ruha és a sötétség késleltette az
indulást, de ha rajtuk volt az öv és
égett egy fénysugár, akkor bármikor jöhetett a hívás.
Izrael népe egykor Egyiptomban
megrendítő módon élte át a későbbi jézusi mondat életmentő üzenetét. A tizedik csapás éjszakáján az
isteni szóra vártak, hogy elindulhassanak a szolgaság házából az
Ígéret földje felé, s a halál szorításában rálépjenek az élet útjára (vö.
2Móz 12).
Milyen az otthonunk? Ha váratlanul csönget egy ismerős, beengedjük-e vagy szabadkozva javasolunk
egy időpontot? Ki az, akit bármikor jön, szívesen látunk ― úgy és azzal, amink éppen van?
Milyen az életünk? Bizonyos alkalmakra rendbe rakjuk, egyébként kinek mi köze hozzá? Ezt mondhatjuk embereknek, de az Úrnak nem! Ha Ő szól, a halandónak mennie kell. Csomagot, földi kincseket
nem lehet vinni, időhúzás nincs, csak az a fontos, hogy meglegyen az „egy, ami szükséges”. S ha Krisztusban újonnan születtünk, akkor megvan, készen állunk.
„Ha Isten elé kell mennem, Én semmit nem vihetek, De Jézusom, szent véredben Minden jót elnyerhetek. Mert nekem az igazságot Megszerezte szent váltságod. Azt vihetem Istennek: Elég a te kegyelmed.” (Evangélikus Énekeskönyv, 326. ének)

Béketeremtés, de hogyan?
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)
Milyen jó, hogy béke van! ― mondjuk sokszor. Valóban hálásak lehetünk, hogy nem vagyunk éppen
fegyveres összecsapások kereszttüzében, de tényleg békében élünk?
Ha egymásnak feszülnek az indulatok és a felek legszívesebben
megfojtanák egymást, akkor nincs
béke! Ha elég a másik nevének
puszta említése és durva szavak
hagyják el szánkat, akkor nincs béke! Ha üzengetünk, minősítünk,
akkor nincs béke! Ha ellenségnek
tekintjük embertársunkat személyes sérelmeink vagy bizonyos kérdésekben való álláspontja alapján,
akkor nincs béke... És ha nem akarunk ezen változtatni és a krisztusi
útra lépni, akkor nem is lesz!
Igazi béke nem kényszeríthető ki
erőszakkal, nem lehet megalkuvás
eredménye, csak Isten jelenlétéből

fakadhat. Ő elküldte egyszülött Fiát ebbe a világba, hogy megbékéltessen önmagával és ránk bízta a
békéltetés szolgálatát (vö. 2Kor 5,18). Hogyan lehetséges az Ő nyomdokain járva béketeremtővé válni
és Isten fiainak neveztetni? Nem úgy, ha igazságot teszünk (ami úgysem sikerül) és odaállunk az egyik
oldalra (ami inkább elmérgesíti a helyzetet), hanem Istenhez hívjuk a békétleneket.
Keressük Isten igéjében a válaszokat! Imádságos szívvel vigyük elé indulatainkat, félelmeinket, a má sik tetteivel kapcsolatos gondolatainkat! Engedjük, hogy az Úr Jézus először megítéljen minket, és bíz zunk abban, hogy Ő képes önvizsgálatra késztetni mindenkit! S kérjünk útmutatást Tőle abban, hogy a
buzgó imádságon túl (amíg nem imádkozunk, nincs miről beszélni!) kell-e nekünk konkrét lépéseket is
tennünk, és ha igen, akkor pontosan mit, hogy Isten békessége teret nyerhessen az adott háborús
övezetben!
A fenti ige a boldogmondások (Mt 5,3–12) között szerepel. Isten arra hív, hogy ne érzelmi alapon ke ressük a boldogságot, hanem a vele való kapcsolat áldott lehetőségéből indulva éljünk meg mindent!

Gyógyulás és szabadulás
„Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok!” (Jer 17,14)
A testi fájdalom arra késztet, hogy
Istenhez kiáltsunk! Gyógyulást kér
a krónikus betegségben szenvedő
és az is, aki csak elkapta az évszakra jellemző kórt. Szabadulásért könyörög az, akinek bajára a
tudomány nem tud gyógymódot, s
az is, akinek alacsony a fájdalomküszöbe, pedig a betegsége nem
súlyos.
Ha fellapozzuk Jeremiás könyvét,
megdöbbenünk, mert ez a mondat
nem betegágyon hangzik el, hanem a küszködő próféta imádságából való. Isten már az elején egyértelművé tette, hogy nehéz küldetésre hívja: ítéletet hirdetni a nép felett, mely letért az Úr útjáról, és beszélni Jeruzsálem pusztulásáról.
Kemény beszéd ez, nem léleksimogató prédikáció! Mennyivel egyszerűbb lenne olyat mondani, amit
tapsolva fogad a hallgatóság!
Telnek az évek. Jeremiás fájó szívvel, sok viszontagság közepette hirdeti, amit Isten rá bízott, és nem
történik semmi! Nem tér meg senki, de nem is jön a nagy veszedelem! És ő csak mondja, mondja… Isten embere szenved, mert olyan terheket hordoz, amit egyre nehezebben tud elviselni. Belelát a Min denható terveibe és a közeli pusztulás utáni távoli jövőt várja. A biztos rossz időpontjának bizonytalanságában szolgál és gúnyolódók céltáblájaként tölti napjait. S belebetegszik ebbe a szörnyű helyzetbe!
A lélek nyomorúsága igazán tud fájni. A bűn terhe ― a magunké és a másoké ― képes mázsás súly ként ránk nehezedni. Isten szavának komolyan vétele hozhat megrendítő küzdelmeket. A testi betegségek és a lelki vívódások közepette egyaránt eljuthatunk erőnk végéig.
Drága Testvérem! Bármivel is küzdesz most, kiálts az Úrhoz gyógyulásért és szabadulásért!

Csak együtt, Krisztussal!
Elkezdődött az ökumenikus imahét
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) mottóval rendezik meg idén január 16. és 23. között az ökumenikus imahetet. Nyitó istentiszteletét vasárnap este a budapesti Deák
téri evangélikus templomban tartották a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szervezésében.

„Isten igéjének hallgatására és
közös imádságra gyülekeztünk
össze. Mert hisszük és valljuk,
hogy Isten meghallgatja imáinkat, és választ is ad azokra ―
fogalmazott
köszöntőjében
KONDOR PÉTER, kiemelve az Istenre találás fontosságát. ―
Isten békessége töltsön be
bennünket, ami elűzi a félelmet, az aggodalmat, hogy úgy
járhassunk tovább, mint Isten
boldog gyermekei, akiket kézen fogva vezet és tart atyjuk”
― mondta a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspöke, a
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus
Tanácsának
(MEÖT) alelnöke. Arról is szólt, hogy „nem az a lényege az imádságnak, hogy Istent a magunk akaratára hajlítjuk, hanem az, hogy engedjük, hogy Isten áthassa, átjárja életünket”.
ERDŐ PÉTER bíboros, esztergombudapesti érsek a napkeleti bölcsek látogatásának evangéliumi
története (Mt 2,1-12) alapján tartott szentbeszédében azt mondta: „Jézus személye körül összetalálkoznak a föld népeinek képviselői az Ígéret Népével. És Jézus körül találkoznak egymással
is. Krisztus az egész emberiség
megváltója. Örömhíre minden
népnek szól. Ma, amikor úgy
érezzük, kultúránk mély váltságon megy keresztül, szükség van
az elmélyült tudás, a keresztény
ismeretek és a határozott és kifejezett hit olyan központjaira,
amilyenek a középkorban a kolostorok voltak. De szükség van bátorságra és missziós lelkületre is, hogy egészen más szokásokat, felfogásokat, kultúrát képviselő emberekhez is elmenjünk, és meghirdessük számukra Krisztus szabadító
örömhírét.” A bíboros az ökumenikus párbeszéddel kapcsolatban megállapította: „Tanúságtételünk a
mai világban különösen is akkor lesz hiteles, ha mi, keresztények láthatóan, érzékelhetően is egységben
vagyunk egymással.”
BALOG ZOLTÁN, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke Ézsaiás próféta könyvének a Messiás uralkodásáról szóló szakasza (Ézs 9,1-6) alapján tartott igehirdetésében elmondta, hogy az elmúlt
időszakban Magyarországon számos templom, parókia, gyülekezeti terem épült, megújult, valamint
egyházi oktatási és diakóniai intézmények létesültek. A református zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta,
hogy „a valóságos újrakezdéshez nem csak építkezni kell”, és hogy „rendben csak akkor lehetnek és
lesznek a dolgok, ha Isten szól, és azt mi együtt meghalljuk”. BALOG ZOLTÁN szólt a család értékéért való
kiállásról, a kereszténység felelősségről, majd a közös imádság erejére figyelmeztetett: „Van, amire Isten akkor válaszol, ha együtt kérdezzük.” Felhívta a gyülekezetet: „Ajándékozzuk meg együtt Krisztus
szeretetével azokat, akiket itt, ezen a helyen a teremtő és szabadító Isten ránk bízott.”
Az ökumenikus imahét nyitónapja egyben az üldözött keresztény testvérekről való megemlékezés nap ja is. Az istentiszteleten a jelenlévők imádságban kérték többek között az üldözés, a kegyetlenkedés és
a kizsákmányolás megszűnését, fohászkodtak a világ sokféle hagyományú és szertartású keresztény

közösségeiért, az erőszakkal sújtott helyeken élő gyermekekért, a kirekesztettek, a menekültek befogadásáért, a keresztény vendégszeretetért, a vallások közötti dialógusért.

RÓBERT ortodox pap és FISCHL VILMOS

A liturgiában szolgált STEINBACH
JÓZSEF református püspök,
KONDOR PÉTER, SZEMEREI JÁNOS
és LACKNER PÁL evangélikus
püspök, PRŐHLE GERGELY evangélikus országos felügyelő,
KOCSIS FÜLÖP görögkatolikus
metropolita, PAPP JÁNOS baptista egyházelnök, KHALED A.
LÁSZLÓ metodista szuperintendens, PATAKY ALBERT pünkösdi
egyházelnök, FRANK HEGEDŰS
anglikán esperes, SZVAJTOSZLAV
BULAH ortodox pap, MAGYAR
PÉTER MARIUS ortodox esperes,
VOISZLAV GALITY ortodox püspöki helynök, JANCSEV TANCSO ortodox protoierej, SZENTIRMAI
evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára.

Az istentiszteleten közreműködött a Lutheránia evangélikus énekkar KAMP SALAMON vezényletével, valamint FINTA GERGELY orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékének
vezetője.
Az ökumenikus imahét nyitó istentisztelete itt nézhető meg: https://fb.watch/aBfJ6IlqPF/
Forrás: Evangélikus.hu – Csak együtt, Krisztussal!
Szerző: Galambos Ádám; fotó: MTI / Balogh Zoltán; videó: Bonum TV
További beszámolók:
Református.hu – Közös fényből
Parókia.hu – A látható egységért
MagyarKurír.hu – A keresztények egysége teszi hitelessé a tanúságtételt
MTI / Origo.hu – Erdő Péter: Ma is szükség van a missziós lelkületre

Közös fényből
Elkezdődött az ökumenikus
imahét
A napkeleti bölcsek története ihlette a keresztyén egyházak közös
évindítását. Az ökumenikus imahét
a járvány ellenére is zsúfolásig telt
budapesti Deák téri evangélikus
templomban vette kezdetét, január 16-án, vasárnap este. Számos
egyházi vezető imádsága és felolvasása mellett BALOG ZOLTÁN püspök, a Magyarországi Református
A MEÖT tagegyházai közös istentisztelete a Deák téri evangélikus
Egyház (MRE) lelkészi elnöke és
templomban
ERDŐ PÉTER római katolikus bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek hirdetett igét.

Vasárnap este másfél órás ökumenikus istentiszteleten római és görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox püspökök és más egyházi vezetők felváltva
imádkoztak a krisztushívők egységéért. A Lutheránia énekegyüttes kórusműveivel, közös énekkel, illetve orgonás elcsendesedéssel felépített liturgiai gazdagság éreztette: valóban mindenki aktív részvételével gyűltek össze a különböző felekezetű hívek: látható és érezhető egység tölti be a Deák téri
templomteret.
A bölcsek nyomában
― A textusok választását az újszülött Királyhoz látogató napkeleti
bölcsek története ihlette: „…láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Függeszszük tekintetünket a napkeleten
megpillantott csillagra, és engedjük, hogy bennünket is vezessen.
[…] Ma ez a csillag Krisztus jelenlétére mutat, aki nyilvánvalóvá lett
számunkra, és akinek fénye ránk
ragyog ― fogalmazott FISCHL VILMOS
evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta„Kitartó közös könyörgésre van szükségünk, mert van, amire Krisztus
akkor válaszol, ha együtt kérdezzük” ― mondta BALOG ZOLTÁN igehirdenácsának (MEÖT) főtitkára bevetésében.
zetőjében. A főtitkár elmondta, az
egyház közös fellépése, munkája és élete ma is fénylő bizonyságtétel lehet, amely másokat is Krisztus
ismeretére vezethet.
Az élni akarás nem elég
― A napkeleti bölcsek pogányok voltak, messziről érkeztek Jézushoz: az egész világ vágyakozását,
várakozását hozták Betlehembe ― mondta ERDŐ PÉTER bíboros, prímás beszédében. Az esztergombudapesti érsek hangsúlyozta: mindenki eltalálhat Krisztushoz, bármilyen messziről érkezzen is. Jézus személye körül összetalálkozhatnak a népek. ― Akkor leszünk hitelesek, ha mi, keresztények láthatóan, érezhetően párbeszédben vagyunk egymással ― húzta alá ERDŐ PÉTER.
― A betlehemi csillag nem csak annak idején világított, azóta is világít, csak mi, emberek nem látjuk,
hiszen elvakít bennünket a gőg és a nyomorúság ― hívta fel a figyelmet BALOG ZOLTÁN püspök. Az MRE
lelkészi elnöke igehirdetésében személyes tapasztalatait osztotta meg: néhány nappal az istentisztelet előtt kis küldöttséggel a Közel-Keleten járt. ― A háború és a szankciók kivéreztetik azt a vidéket,
ahol a földet egykor Jézus és tanítványai lábai taposták. ― BALOGH ZOLTÁN elmondta, hogy bár azon a vidéken is látszanak az újrakezdés jelei, de a valóságos új kezdethez több kell, mint az élni akarás. ― Újra a betlehemi csillag fényében kell egymásra néznie minden embernek, akkor talán elkezd derengeni, hogy csak együtt kell és együtt lehet megújulásért imádkozni ― hangsúlyozta.
Az egyházi vezető kijelentette: fontos, hogy ne csupán a közös szenvedés legyen az egymásra találás
útja, hiszen Magyarországon szabad és jó keresztyénnek lenni. ― Ne a másik rovására akarjuk erősíteni hitünket, közösségeinket, hanem együtt igyekezzünk megerősödni. Kitartó közös könyörgésre
van szükségünk, mert van, amire Krisztus akkor válaszol, ha együtt kérdezzük. ― BALOG ZOLTÁN szerint a

felekezetek közössége nem csupán a barátságos egyházdiplomáciát jelenti, hanem azt, hogy közösen
meghalljuk-e Krisztus ma is szóló hangját. A püspök örömét fejezte ki az elmúlt időszak olyan közös
akcióiért, mint a bibliai értékek szerinti házasság mellett való kiállás vagy éppen a közelgő „házasság
hete” nevű rendezvény. A jövőre vonatkozóan kiemelte: ― Ne okosak legyünk, hanem együtt bölcsek. Ajándékozzuk meg együtt Krisztus szeretetével azokat, akiket itt, a teremtő és szabadító Isten
ránk bízott.
Üldözött keresztyének vasárnapja
Az ökumenikus imahetet hazánkban
szervező MEÖT kezdeményezésére
2017 óta az imahét nyitónapját az üldözött keresztyének vasárnapjává nyilvánítják. A mostani kezdőalkalom ilyen
szempontból is különösen aktuális volt,
hiszen ebben az évben a Közel-Keleti
Egyházak Tanácsa készítette elő az
imahetet megnyitó istentisztelet anyagát.
Ezen a héten számos településen ren„Ma egyetemesen fohászkodunk a világ sokféle hagyományú
és szertartású keresztyén közösségeiért” - mondta imádságádeznek közös imahetet a keresztyén
ban Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke
egyházközségek. Közelében lévő imaheti alkalmak helyszíneiért és időpontjaiért érdeklődjön lelkipásztoránál.
Forrás: Református.hu – Közös fényből, Fotó: Sebestyén László
További beszámolók:
Evangélikus.hu – Csak együtt, Krisztussal!
Parókia.hu – A látható egységért
MagyarKurír.hu – A keresztények egysége teszi hitelessé a tanúságtételt
MTI / Origo.hu – Erdő Péter: Ma is szükség van a missziós lelkületre
Kérjük, rendelkezzen adója második 1%-áról a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
Szövetsége javára! Adószám: 18396041-1-43.
https://www.youtube.com/watch?v=GslKZmPQ1LY
https://www.youtube.com/watch?v=51GnqqH9Yqs
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

