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

2022. május
A MEÖT közelgő eseményei:
A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2022akt/2022-program.pdf.
Május 9. hétfő 10.00

Missziói és Evangelizációi Bizottsági ülés (Nyíregyháza)

Május 23. hétfő 11.00:

Vallásközi Dialógus Bizottsági ülés

Június 1. szerda 17.00-20.15: PIKNIK – Pünkösdi Ökumenikus Zenés Istentisztelet. Igét hirdet: Steinbach József.
Június 6. kedd 14.00:

Női bizottsági ülés

Június 8. szerda 12.30:

Ifjúsági Bizottság ülése

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
― itt e földön senki sem szerethet jobban! ―
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem ― milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!
Dsida Jenő

Hírlevelünkbe a május havi áhítatokat

Horváth Zsolt
baptista lelkipásztor
írta

Adósa vagyok Istennek
„Ő pedig így válaszolt nekik: »Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.«”
(Lk 20,25.)
Ahhoz a generációhoz tartozom, akik számára a fantáziavilágot a könyvek teremtették meg gyermek korunkban és nem a videojátékok. Ennek megfelelően azokat a könyveket szerettem nagyon, amelyek be bele tudtam élni magamat (szinte részévé váltam), vagy olyan magvas gondolatokat tartalmaztak,
amelyek miatt lassan haladva jutottam a végére.
Számomra a Biblia mindkettő olvasási élményt megadja egyszerre. Sokszor kiolvastam elejétől a végéig a Szentírást, de még mindig izgalommal nyitom ki. Idén Húsvét alkalmával is vártam, vajon Isten
mivel fog megszólítani? Több tucatszor olvastam a nagyheti történéseket, de nem lehet ráunni. Újra és
újra megtalál egy gondolat, és ez bizonyíték számomra, hogy Isten élő Igéjét olvasom.
Idén Lukács evangéliumának
20 fejezetének 25. verse szólított meg: „Adjátok meg a
császárnak, ami a császáré, és
az Istennek, ami az Istené.”
Jézus Krisztust sokadjára
akarják a vallási vezetők
csapdába csalni szavakkal. A
történetben is olyan fogós
kérdést eszelnek ki, amelyre
nincs jó válasz. „Szabad-e a
császárnak adót fizetnünk,
vagy nem?” (Lk 20,22.) Ha erre igennel válaszol Jézus, akkor saját népe, a zsidók fordulnak el tőle, mondván az „az elnyomó gaz rómaikat pártolja, népünk ellensége! Nem lehet ő a Messiás! Tehát csaló, Isten káromló!”. Ha nemmel válaszol, akkor alapot ad arra
Jézus Krisztus, hogy lázítással vádolják a római hatóságok előtt.
Jézus kér egy adó pénzt, melyet ― gondolom ― felmutat, miután a kezébe vette, és megkérdezi a feszülten figyelő sokaságot: „Kinek a képe és felirata van rajta?” Jön a válasz: „A császáré”. Majd Jézus
megválaszol a kérdésre, amellyel elnémította a kérdezőket: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré,
és az Istennek, ami az Istené.”
Jézus Krisztus válasza most mélyebben elgondolkoztatott. Elmondhatom, hogy mindig megfizettem az
adókat. Alkalmazottként dolgoztam, és a munkáltatóim becsülettel levonták az adókat a béremből, befi zették és az adóbevalláskor tisztességgel elszámoltunk az adóhatóság felé. Az, hogy mit gondoltam az
adók mértékéről és jogosságáról, ez más téma, de nagycsaládosként most nem lehet panaszom erre
sem. Tudom is és értem is, hogy többek között az általam befizetett adó adja az alapját a társadalom
közös feladatainak ellátásához. Az adó tehát szükséges rossz, melyet lehet jól és rosszul is felhasznál ni.

Összességében a felszólító
mondat első felével jól állok:
megadom a császárnak, ami
a császáré. Na, de hogyan állok a mondat második felével:
Megadom-e az Istennek, ami
az Istené? Először is azt kellett tisztáznom: mi is az Istené? 1Tim 6,7-ben olvassuk:
„mert semmit sem hoztunk a
világba, nem is vihetünk ki
semmit belőle.” Jób 1,21-ben
pedig ezt: „és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el.
Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” Mindenünk, ami van, Istentől kaptuk. A teljes életünket, azaz a lelkünket, a tes tünket is tőle kaptuk. Mink van, ami nem tőle lenne? Talán a hálatelt, vagy éppen a hálátlan szívünk,
ami a miénk.
És mivel tartozunk Istennek? Két példázattal szeretném ezt megvilágítani. Az első példázatban Jézus
Krisztus a szőlős gazdáról és a gonosz szőlőmunkásokról beszél. (Lk 20,9-19.) A történetben a tulajdonos nem kapja meg a neki járó bért a bérbe adott szőlőskertért, ezért elveszti a munkásokat és másnak adja a szőlőskertjét. Jogosan jár el a gazda? Igen. Ő adta a szőlőskertet, ezért jár neki a bérleti díj.
De nem kapja meg. Másik példázatban (Mt 18,23-35.) szintén gonosz emberről van szó, egy gonosz
szolgáról, akinek a mérhetetlen tartozását elengedi az ura, de a szolga nem így jár el a szolgatársával,
aki jóval kevesebbel, megfizethető összeggel tartozik neki. A kapott kegyelem helyett könyörtelen a
szolgatársával. Ennek eredménye, hogy börtönbe kerül örökre a gonosz szolga.
Mivel tartozunk Istennek? Hálatelt szívvel, imádattal, dicsérettel Isten felé, és megbocsátással és szeretettel az
embertársaink felé. Hogyan
állunk ezen területekkel?
Megadtuk-e és megadjuk-e
Istennek az, ami az Istené?
„Adjátok meg a császárnak,
ami a császáré, és az Istennek,
ami az Istené.” Bárcsak mindkét területen nyugodt lehetne
a lelkiismeretünk! Ezen dolgozzunk!
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

HÚSVÉTI ÜZENET 2022
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA –
MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA
„Valóban feltámadt az Úr!” (Lk 24,34)
Jézus feltámadt! Ez 2022 Húsvétjának is örök üzenete. Közel kétezer éve hangzik ez a jó hír, hogy nem a
halálé az utolsó szó, hanem az Életé. Ezt az evangéliumot hirdeti az Egyház szerte a világban, mert olyan
üzenet ez, amely ma is meghatározza a keresztények hitét. Erre épül az Egyház tanítása és a kereszté nyek élete.
Nemzedékek tudatát határozza meg a tény, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. A kereszténység ezt ünnepli
vasárnapról vasárnapra. Az igehirdetésünk legfontosabb célja, hogy a húsvéti örömhírből hit és reménység támadjon minden ember számára. Ez olyan, mint a hajnali napfelkelte. Éltető melege beragyog az
emberi szívekbe, olyan békességet teremt, amely átjárja egész életünket, hivatásunknak és életünknek
célt és értelmet ad.
Azt kívánjuk Isten egész népének ebben az esztendőben is, hogy legyen olyan Húsvétja, amelyben örömmel mondhatja: Jézus él! Amikor ugyanis már nemcsak a háború és az emberi szenvedés hírei érkeznek
el hozzánk, hanem meg is érintenek bennünket ― hiszen itt vannak közöttünk a harcok elől menekülők
―, akkor ez az evangéliumi üzenet különös súllyal és jelentőséggel bír.
Kérjük feltámadott Urunkat, hogy tegyen bennünket Isten minden értelmet felülmúló békességének és
szeretetének eszközévé, mind a háború sújtotta területeken, mind a menekültek körében! Hisszük, hogy
Jézus Krisztusnál van a végső szabadítás, aki feltámadt a halálból, hogy békét és örömöt ajándékozzon
minden embernek, ahogy Pál apostol írta: „Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi
szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban” (Fil 4,7).
2022 Húsvétján

Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

Steinbach József s.k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
Balog Zoltán s.k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke
Papp János s.k.
baptista egyházelnök

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s.k.
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes s.k.
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

Arsenios Kardamakis metropolita s.k.
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
Magyarországi Ortodox Exarchátus

Mark budapesti és magyarországi metropolita s.k.
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje
(Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök s.k.
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök s.k.
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Antonij metropolita s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

(A Húsvéti nyilatkozat letölthető magyarul és angolul a MEÖT honlapjáról.)

A
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Missziói és Evangelizációs Bizottsága

Ökumenikus Lelkészi- és Munkatársi
Konferenciát szervez

Téma: Gyülekezetplántálás
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…!” (Máté 28,19.)

Helyszín:
Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
Időpont:
2022. június 20-24.
Jelentkezés és részletek:
http://meot.hu/index.php/misszio-m

Ökumenikus Lelkészi/Munkatársi Konferencia
Révfülöp, Ordass Lajos Oktatási Központ
2022. Június 20-24.
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet…!” (Máté 28,19.)
Gyülekezetplántálás
Csoportvezetők:
Gyurkó József, Nemeshegyi Zoltán, Dani Eszter, Durkó István
Hétfő
16.00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Dani Eszter református lelkipásztor, missziói főtanácsadó (MRE)
Kedd
8.00
8.30
9.15
10.00
10.30
11.15
11.30
12.15
12.30
17.00
18.00
19.00

Imaközösség: Dani Eszter református lelkipásztor, missziói főtanácsadó
Reggeli
Igetanulmány: Paróczi Zsolt baptista lelkipásztor, rektorhelyettes (BTA) ― Az ószövetségi gyülekezet
Szünet
Előadás: Hajdú Zoltán Levente református
lelkipásztor ― Újjászülető közösségek a
hagyományos keretek között
Szünet
Előadás: Lettner Gábor pünkösdi lelkipásztor, tanár (PTT) ― Az újszövetségi
gyülekezet
Szünet
Ebéd
Csoportfoglalkozás
Vacsora
Igehirdetés: Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, MPE alelnök

Szerda
8.00
Imaközösség: Gyurkó József metodista
lelkipásztor
8.30
Reggeli
9.15
Igetanulmány: Cartoletti Norbert pünkösdi
lelkipásztor ― Az istentisztelet teológiai
alapvetése
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Durkó István baptista lelkipásztor ― Gyülekezetplántálás
11.15 Szünet
11.30 Előadás: Szentirmai Róbert ortodox pap
― A gyülekezetek megújulása
12.15 Szünet
12.30 Ebéd
13.00 Fakultatív kirándulás
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Gyurkó József metodista lelkipásztor

Csütörtök
8.00
Imaközösség: Szeverényi János evangélikus missziói lelkész
8.30
Reggeli
9.15
Igetanulmány: Farkas Gergely református
lelkész, elnökségi tanácsos (DTRE) ― Az
újszövetségi istentisztelet
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Horváth-Csitári Boglárka Flóra
evangélikus lelkész, Pestszentimre ―
Gyülekezetplántálás
11.15 Szünet
11.30 Előadás: Gyurkó Donát Sámuel metodista
lelkész, Kaposvár ― Gyülekezetépítés
kiscsoportokban
12.15 Szünet
12.30 Ebéd
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Szeverényi János evangélikus országos missziói lelkész
Péntek
8.00
Imaközösség: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, főiskolai docens (BTA)
8.30
Reggeli
9.15
Úrvacsorai istentiszteletet előkészítő elmélkedés: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor
10.00 Szünet
10.30 Úrvacsorai istentisztelet: Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor
12.00 Ebéd ― elutazás

