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

2018. május
A MEÖT közelgő eseményei:
Május 8. kedd 10.00-12.00:

Theologiai Szemle Szerkesztőbizottság mini konferencia: „Tolerancia és
ökumené története és teológiája”. (MEÖT Székház)

Május 14. hétfő 10.00:

Kihelyezett Missziói Bizottsági ülés (Miskolc)

Május 17. csütörtök 15.00:

Pünkösdi Zenés Vigília

Szabadság Krisztusban
Milyen más lenne az élet, ha nem lennének szabályok,
Ha mindenki azt csinálna amit akar, mert nem lennének határok.
Ha nem lenne törvény és szabadok lennénk,
Ó, akkor mennyire másképpen élnénk.

A viszály és vádaskodás,
A bántalmazás és szitkozódás,
A kegyetlenség mutatkozna meg,
Képzeld, ha ezek jellemeznének minket.
De van egy Isten az égben,
Van egy gyönyörű fény a sötét éjben.
S mindig figyelmeztet,
Hogy nem győzhet más, csak a szeretet.
Hát ez az igazi szabadság,
Szóljon most ezért hála imádság.
Mert Ő a mi vezérünk,
S nélküle semmit sem érünk.
Miatta értékes emberek vagyunk,
Mert Tőle csak szeretetet kapunk.
S ha kapunk, akkor adni is tudunk,
Csak így lesz boldog a mi utunk.

A harag és gyűlölet uralkodna,
Senki senkivel sem barátkozna.
Mindenkit az önző érdek vezérelne,
A helyes döntésekben senki sem mérlegelne.

Krisztusban nyertünk szabadságot,
Általa ismertük meg az igazságot.
Megfogva kezét tartsunk a Menny felé,
És örömmel szabadon álljunk majd az Úr elé.
Kovács Bettina

Hírlevelünkbe a május havi áhítatokat

Várhegyiné Kutasi Rózsa
a Magyar Pünkösdi Egyház Gyermekmissziójának
vezetője
írta
Jól van, jó és hű szolgám… 1.
„… az öt talentumot kapta, odavitte a másik
öt talentumot… Ura így szólt hozzá: Jól van,
jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! … Uram, két talentumot adtál át nekem:
nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így
szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután…” (Mt
25,20-23.)
Egy konferencián az előadó öt dologról tanított, amit a vezetőknek jól kell csinálniuk. Az egyik pont
igencsak elgondolkodtatott: érd tetten a környezetedet, hogy jól teszik a dolgukat, tudatosítsd bennük,
hogy jól csinálják, amit csinálnak, értékeld őket, dicsérd meg őket.
Azt olvassuk az idézett ige korábbi szakaszában, hogy a szolgák ura megérkezve a hosszú távolléte
után megdicséri az arra méltó szolgáit, akikre korábban feladatott bízott: „Jól van, jó és hű szolgám…” A
szolgák ura észrevette a „teljesítményt”, hangot is adott az elismerésének és megjutalmazta az arra
méltót.
Elgondolkodtatóak az ige szavai: Én hogyan cselekszem a családommal, a barátaimmal, a szolgatár saimmal? Az elvégzett feladatokban a hibákat veszem észre és hangoztatom, vagy látom a jót, a fejlő dést és ezeknek adok hangot?
Az elkövetkezendő napokban imádkozzuk át ezeket a kérdéseket és kérjük Istent, hogy segítsen eb ben változni nekünk!

Jól van, jó és hű szolgám… 2.
„…az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot… Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szol gám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! … Uram, két talentu mot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a
kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután…” (Mt 25,20-23.)
Amikor megdicsérnek valakit, akkor annak az illetőnek nemcsak az önbizalma nő meg, de még a teljesítőkedve is. A személyre szabott dicséret és elismerés azt is jelenti, hogy: figyelek rád, látom, amit te szel és ezt értékelem. Pozitív hatásai ellenére miért nem
tudunk dicsérni? Talán azért, mert bennünket is nagyon ritkán dicsérnek meg? Vagy azért, mert nem tanultuk meg,
hogyan is kell dicsérni? Talán azért, mert észre sem veszszük, amikor a másik valamit jól cselekszik?
Az elkövetkezendő hetekre tűzzük ki magunknak célul,
hogy nyitott szemmel, füllel és szívvel járva észrevesszük
a jó cselekedeteket, a pozitív fejlődéseket és ezeknek hangot is adunk. Hogy személyre szabottan elmondjuk a csa-

ládtagjainknak, a barátainknak, a munkatársainknak, amikor valamit jól tesznek, hogy utunk végén az
Úrral találkozva elmondhassa nekünk: „Jól van, jó és hű szolgám…”

…velem tettétek meg 1.
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam,
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. … amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
(Mt 25,35-36.40.)
Egy kedves barátnőm kórházba került.
Több száz kilométerre lakva egymástól
sajnos látogatóba nem tudtam elmenni
hozzá. A beszélgetésünk során kiderült,
hogy egy pályázatra szeretne egy gyermekkönyvet írni, de a kórházban nem halad vele, mert nincs
hordozható számítógépe. Felajánlottam neki kölcsönbe egyet. Megdöbbentett a reakciója! Elmesélte,
hogy hiába a gyülekezete, senki eddig meg nem kérdezte tőle, hogy szüksége van -e valamire. Tudja,
hogy imádkoznak érte, ami sokat számít, azonban senki nem kérdezte a szükségei felől. Elgondolkod tató szavak…
Nagy rendezvényeket szervezünk, hogy még többen megismerhessék Istent, de ha a már „meglévők re” sincs időnk, akkor mi lesz az újonnan megtértekkel?
Imádkozzunk azért, hogy az egyházon belüli szükségekre is fogékonyak lehessünk, hogy a fentebb
idézett ige a mi életünkben is valóság lehessen!

…velem tettétek meg 2.
„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam,
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. … amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg.”
(Mt 25,35-36.40.)
Az előző írásomban a kórházba került
barátnőmről esett szó, akinek egy hordozható számítógépet ígértem kölcsönbe. Csomagolás közben motoszkált
bennem a gondolat, hogy valamit még
kellene küldenem, de mi is legyen az? A
Bibliáját, meg keresztény olvasni valókat biztosan vitt be magával, vajon mégis mivel okozhatnék neki
örömet? Eszembe jutott, hogy én biztosan örülnék neki, ha lenne egy gyűjteményem az Úr gyógyítása iról szóló igékkel. Erőt és bátorítást adhatnak az Úr szavai. Találtam is egy ilyen gyűjteményt és a cso magba tettem. Miután megérkezett a csomag a következő üzenetet kaptam: „Csak Isten látja, igazán
milyen harcok vannak a szívemben pusztán a tehetetlenségtől és a másoktól valló függéstől. A gyógyító
versek nagyon jól jönnek!”
Mennyei Atyánk testi és lelki szükségeinkről is gondoskodik. Imádkozzunk, hogy hozzá hasonlóvá válva mi is betöltői lehessünk a szükségeknek.

A TOLERANCIA ÉS ÖKUMENÉ tudományos ülés előadásai:
1. A tordai egyezmény háttere (Torda 1568) ― Dr. Gudor Botond, egyháztörténész,
református esperes
Az erdélyi vallásszabadság és tolerancia megszületésének hátterében komplex vallási-geopolitikai, és
szellemiségi változások rejlenek. Az európai reformáció Mohács (1526) utáni erőteljes terjedése, a
megszületendő erdélyi Fejedelemséget (1541-1570) az állam támogatásával zajló vallási megújulás vitafórumává tette. Az új, avagy régi egyháztanok és azoknak erőteljes képviselői előbb a lutheránus,
majd kálvini, végül pedig az unitárius szellemiség sikereit támogatták. Előbb a teológia, majd az erdélyi
városok (szászok és magyarok) váltak előbb Wittenberg, majd Genf és az antitrinitárius tanok követői vé. A sokszínű és társadalmi vitákat, vallási osztódásokat követő reformációba reduktív tényezőként
avatkozott be az állam. A tordai egyezmény az erdélyi vallási pluralizmus érvényesítője lett: „a külső és
belső vallási szabadságok” garantálója. Ennek érdekében a reformációval együttérző, vagy azt követő
erdélyi nemesség a politikai-társadalmi élet kérdésévé tette a vallási disputát. Két nagyhatalom, a
Habsburgok és Török Birodalom közötti identitáskeresés status quo-ja, megkövetelte „államérdekként”
a törvényhozás vallási vitákba való reduktív beavatkozását. Az egyezmény ugyanakkor a katolikus
megújulás (ellenreformáció) és a muszlim világ nyomása közötti protestáns túlélésnek a politikai leképezése. A gyors egymásutánban következő tiltások, engedmények és elfogadások olyan döntéseket
követeltek, amelyek Európában (és a világban) egyedüliként, megelőzve a 18. századi európai toleran ciagondolat diadalmenetét, kiépítsék a békés vallási együttélés kereteit. A tordai egyezmény hátteré ben nem csupán a teológia, nem egyszerűen a formálódóban levő egyházak társadalmi nyomása, ha nem az államhatalom pacifikációs-békéltető szándéka rejlik. Az egyedi társadalmi szerkezet (4 bevett,
1 megtűrt vallás és 3 politikai és 1 megtűrt nemzet), a békés együttélés módjára sajátságos megoldásokat keresett és kapott, ahol a politikum teológiai alapokon (Róma 10,17) döntött a vallásszabadság
közösségi (salus rei publicae a cuius regio eius religio elve ellen) érvényesítéséről. A távolról sem tökéletes egyezmény (katolikus és görög-keleti kritika) protestáns állammá tette Erdélyt, de leképezte és
korlátozta azokat a missziós célkitűzéseket is, amelyeket Wittenberg és Genf Kelet-Európa protestáns
peremvidékének szánt. Az európai vallásháborúk korában az egyezmény hátterében levő egyházinemesi értelmiségiek bölcs előrelátásának volt köszönhető a vallásszabadság funkcionalitásának kidolgozása (pars maior kérdése, a fejedelem a vallásszabadság garantálója stb.) és egy új állam, Erdély
identitásának megalapozása. Azok a folyamatok, amelyek a tordai egyezmény hátterében az érdemi
döntéseket előkészítették, a magyar rendiség gondolkodását, későbbi ellenállási jogát (ius resistendi)
hosszú távon, a 18. század végéig meghatározták.

2. Az intézményes ökumené kezdete Magyarországon (Budapest 1943) ― D. Szebik
Imre, nyugalmazott evangélikus püspök, volt MEÖT elnök.
Az európai protestáns keresztyénséget öt évvel megelőző módon 1943-ban alakult meg az Ökumeni kus Tanács Egyetemes Egyháztanács Magyarországi Bizottsága néven. Öt év múltán a külső korlátok
beszűkítették a közös szolgálat ösvényét a megfélemlítés különböző politikai módszereivel. (1948)
Majd átmenetileg a szabadság ízét megkóstolandó (1956), a megtorlás évei következtek. Az ökumeni kus összetartozás és közös teológiai gondolkodás determinált útjain együttes túlélésre berendezkedett
keresztyénség társadalmilag megtűrt lehetőségei között kereste a Krisztus követés lehetséges útjait.
(1957-1968) Ezek a korszakok árnyalataiban abban különböztek egymástól, hogy az egyház szolgála tát olykor erősebb, máskor lazább politikai kontroll alatt végezhette és az ökumenikus kapcsolatokat
gazdagabban vagy visszafogottabban gyakorolhatta (1969-1989). 1990 után a felekezeti önépítés rej tett céljai fontosabbá váltak az összetartozás és közös teológiai gondolkodásnál. Hamarost kiderült
azonban, hogy a missziói szolgálat megvalósításában együtt kell imádkoznunk és cselekednünk, hogy
hitelesek maradjunk a posztmodern társadalom szemében.

3. Az egységtörekvés globális megjelenése (Amszterdam 1948) ― Dr. Gonda László,
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense
4. A globális és nemzeti ökumenikus szervezetek katolikus szemmel ― Prof. Dr. Kránitz Mihály, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar dékánja
Az egyház intézmény volta már az evangéliumban csírájában megjelenik, amikor Jézus a tizenkét
apostolt kiválasztja, mint egy új közösség alapjait, és erre épül az első századok hierarchikus rendsze re, a püspök–pap–diakónus rendje. A püspökök között különleges kommunió valósul meg, mely közös ségnek „a szeretetben első”, vagyis Róma püspöke az apostolutódok „feje”. Az egység ugyanakkor a
különböző rítusok gazdagságában áll össze, ami nem lehet ok az elkülönülésre vagy a kiválásra. A
szakadások oka legtöbbször az eltérő egyháztani felfogásokban gyökerezik, melyek a Szentírásra és a
hagyományra fordított nagyobb figyelemmel orvosolhatók.
A XX. század valamennyi egyházban az intézményi oldal erősödését mutatja fel, ami egyúttal a párbe széd lehetőségét is biztosítja az egység érdekében. Az immár száz évre visszavezethető intézményes
ökumenikus mozgalom hetven évvel ezelőtt nagy lépést tett előre az Egyházak Világtanácsának a
megalapításával, melyhez ugyanakkor sajátos egyházfelfogása miatt a katolikus egyház csak támoga tó jelleggel kapcsolódik. Az elmúlt fél évszázad eredményei joggal keltenek reményt, hogy az egyéni
sajátosságokat megőrző, és mégis egységes egyházfelfogás jöjjön létre.

„...a reménység pedig nem szégyenít meg...” Róm 5,5

HÍVOGATÓ
Mi kell egy jó délutánhoz?
- Beszélgetés
- Befogadó közösség
- Jó hangulat
- Kávé
Erre hívunk, ezen a délután!
Mikor is? 2018. május 17., csütörtök 15–21 óra
Hol? MEÖT kápolna és udvar (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3.)
Megközelíthető: 4-6-os villamos, Petőfi híd, Budai hídfő
Igehirdetés: Papp János, baptista egyházelnök
Igehirdetés kezdete: 18 óra
Szeretettel hívunk meg egy kávéra, invitálunk beszélgetésre, de ha csak pihenni szeretnél vagy Istent
dicsőíteni, akkor is itt a helyed!
Szeretettel hívunk és várunk: MEÖT ifjúsági bizottsága

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA
Időpontja: 2018. június 25-29. (hétfő vacsorától péntek ebédig).
Helye: Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ (8253 Révfülöp, Füredi u. 1. Tel.: 87/464-107;
e-mail: revfulop@lutheran.hu)
„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Máté 28,19a.)
Az evangélizáció gyakorlata
A jelentkezők elhelyezése 1-4 ágyas szobákban lesz a konferencia-központban. Ha az elhelyezéssel kapcsolatosan külön kérés van, pl. együtt szeretné az elhelyezést valakivel/valakikkel, kérjük, jelezze a megadott rovatban, hogy a szállásbeosztásnál – bizonyos korlátokon belül – kérését figyelem be vehessük. A helyszínen már nehézkes a változtatás. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
A részvételi hozzájárulás összege a teljes konferenciai időre, amely szállást és napi háromszori étkezést foglal magában, változatlanul 14.000,- Ft/fő, függetlenül attól, hogy elhelyezése hány ágyas szobában történik. Jelentkezéseket csak a konferencia teljes időtartamára és a beérkezés sorrendjében
van módunkban elfogadni.

Jelentkezési határidő: 2018. június 8.,péntek
A jelentkezési lapokat a MEÖT „Ökumenikus Missziói Konferencia” 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. címre kérjük visszaküldeni, vagy e-mailben az oikumene@meot.hu címre, esetleg a
06-1-371-2691-es fax számra. Amennyiben faxot küld, és egy napon belül nem kap választ, minden képpen érdeklődjön az előbb megadott telefonszámon.
A jelentkezés elfogadásáról visszajelzést küldünk, ugyanakkor mellékeljük majd a befizetési csekket is,
amely a teljes konferencia költségére vonatkozik. A konferencia helyszínén nem tudnak befizetéseket fogadni. Gyakorlati kérdésekben felvilágosítást az oikumene@meot.hu címen, valamint a 371-2690-es telefonon lehet kérni munkanapokon 9-16 óra között, pénteken 9-től 14 óráig. A konferencia
programjáról a honlapon is talál információkat a www.meot.hu/Misszio fül alatt.
A tartalmi kérdéseket Nemeshegyi Zoltán várja a 06-20/886-0205-ös telefonszámon.

PROGRAM
Hétfő
16. 00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Szeverényi János, a MEE országos missziói lelkésze
Kedd
8. 00 Imaközösség – Szeverényi János, a MEE országos missziói lelkésze
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Dr. Fischl Vilmos, ev. lelkipásztor, MEÖT főtitkár (2Kor 5,14.)
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Az egyéni evangélizáció – Révész Árpád baptista lelkipásztor
11. 15 Szünet
11. 30 Korreferátum – Pintér Imre MPE alelnöke
11. 45 Fórum
12. 30 Ebéd
17. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Szeverényi János, a MEE országos missziói lelkésze
Szerda
8. 00 Imaközösség – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE alelnöke
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Dr. Khaled A. László, metodista szuperintendens (Lk 7,36-50.)
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Nem-lelkészi evangélizáció – Dr. Garádi Péter,
az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke
11. 15 Szünet
11. 30 Korreferátum
11. 45 Fórum
12. 30 Ebéd
17. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Szeverényi János, a MEE missziói lelkésze
Csütörtök
8. 00 Imaközösség – Gyurkó József metodista lelkipásztor
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Pataky Albert lelkipásztor, az MPE elnöke (ApCsel 16,11-15.)
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Az evangélizáció, mint integráció – Hajdú Zoltán Levente,
szóládi református lelkipásztor
11. 15 Szünet
11. 30 Korreferátum
11. 45 Fórum
12. 30 Ebéd
17. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Szeverényi János, a MEE missziói lelkésze
Péntek
8. 00 Imaközösség - Nemeshegyi Zoltán baptista lp. a BTA docense
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Papp János lelkipásztor, az MBE elnöke (ApCsel 2,14-36.)
10. 00 Szünet
10. 30 Úrvacsorai istentisztelet – Gyurkó József metodista lelkipásztor
12. 00 Ebéd – Elutazás
Csoportvezetők: Szeverényi János, Prókai Árpád, Pintér Imre, Gyurkó József, Nemeshegyi Z.

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA
Révfülöp, 2018. június 25-29. között

Jelentkezési lap:
Név/nevek

Felekezet

Lakcím
(irányítószámmal)

E-mail

Telefon
(körzetszámmal)

Születési hely, idő
(IFA bevallás miatt)

Szálláshely
(Kivel lakna együtt?)

Megjegyzés (ételallergia, szállással kapcsolatos egyéb igények)

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

