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

2020. október
A MEÖT közelgő eseményei:
A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2020aktualis/2020 program.pdf.
Október 1. csütörtök 16.00:

Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Október 1. csütörtök 18.00:

Október a Reformáció Hónapja,
nyitó istentisztelet. Igét hirdet:
Kondor Péter. (Kálvin téri református templom)

Október 3. szombat 10-15:

Területi Női Találkozó (Videóüzenet)

Október 11. vasárnap:

MEÖT Missziói Bizottságának
Missziói Napja. Igét hirdet: Pataky Albert. (Kecskemét)

Október 18. vasárnap 17.00: Reformáció Gálaest
Nemzeti Filmszínház)
Október 25. vasárnap 9.30:

(Uránia

Reformációi ünnepi záró istentisztelet. Igét hirdet: Papp János.
(Agapé Pünkösdi Gyülekezet)

Október 31. csütörtök 17.00: Reformációi
Megemlékezés.
Előadó: Kecser István. (Reformáció Park – FASOR)
November 9. hétfő 11.00:

Elnökségi ülés(MEÖT székház)

Túlélők
az 1956-os forradalom és szabadságharc
30. évfordulójára (München, 1986.)
Legyen csendes az álmuk,
mert nem haltak hiába.
– Letarolt erdő fái –
úgy fekszenek vigyázba’.
Földtömte szájuk némán
kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben
a csontmeztelen testük.
Feldúlt sírjukon a mécses,
október tűzvirága,
a holtak jogán kérdez,
választ már mit se várva.
Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.
Ők élik túl, – a holtak,
a győztes forradalmat.
Tollas Tibor

Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Cartoletti Norbert
pünkösdi lelkipásztor,
a Közép-Magyarországi Egyházkerület vezetője
írta
Az idők jelei
A klímaváltozás, a menekültválság, a szélsőséges politikai erők térnyerése, a fokozódó erőszak, vagy
a terrorizmus különböző fajtái egyre több emberben keltenek aggodalmat. A híreket látva, hallva
ugyanis meglehetősen sötét jövőkép alakul ki a legtöbb emberben.
Amikor széles körben elterjedt a hír, hogy a
maja naptár szerint 2012. december 21-én
eljön a világvége, rengetegen estek pánikba. Az említett napon Michigan államban
például 33 iskolát zártak be, de az Ipsos által megkérdezett magyarok 12 százaléka is
úgy gondolta, hogy az a nap lesz az utolsó.
Vannak persze, akik a maják jóslataitól függetlenül is pesszimisták bolygónk jövőjét illetően. Elon Musk, a Tesla autógyár vezetője például azt találta mondani, hogy „az
emberi faj csak akkor maradhat fenn, ha képessé válik a bolygóközi utazásra és a Földön kívüli életre”. Musk szerint az új lakóhely a „vörös bolygó” lehetne. A Mars űrhajó első prototípusát 2020-ra szerették volna
elkészíteni.
Clyde Scott más megoldást kínál. A texasi üzletember olyan bunkerek gyártásával foglalkozik, melyek
akár egy atomtámadást is kibírnak. Miután Észak-Korea 2016-ban megfenyegette az Egyesült Államo kat, a bunkerrendelések száma hirtelen 500-700 százalékkal nőtt meg annak ellenére, hogy egy-egy
óvóhelyért akár egymillió dollárt is elkérnek.
Ennél is többet kellett fizetni azért a 15 emeletes, föld alá süllyesztett luxuslakosztály-komplexumért,
melyet egy Atlas hordozórakéta silójából alakítottak ki. A 12 lakásos beruházás 20 millió dollárba ke rült. Az építkezést 2012-ben fejezték be, és még az átadás előtt elkelt mindegyik lakás ― egy teljes
szint ára 3 millió dollár volt.
A Biblia is beszámol arról, hogy az idő előrehaladtával egyre több olyan jelenség üti fel a fejét, melyek
egy korszak lezárását vetítik előre. Félelemre azonban nincs oka azoknak, akik hitüket Istenbe vetik.
Jézus is erre biztat minket: „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy
mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? … Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak
majd nektek.” (Mt 6,25.33)

Örömhírt viszünk
1504. szeptember 8-án leplezték le Firenzében MICHELANGELO világhírű Dávid-szobrát. Az 5,17 méter
magas, öt és fél tonnás műalkotás 18 hónap alatt készült el.

Firenze elöljárói még a 15. század elején határozták el, hogy a Santa Maria del Fiore katedrálisban felállíttatnak tizenkét szobrot, melyek
mindegyike egy-egy ószövetségi alakot ábrázolt
volna. Az első alkotást DONATELLO készítette el az
1410-es években, míg a második kifaragásával
― fél évszázaddal később ― AGOSTINO DI DUCCIÓT
bízták meg. A mester egy évig küzdött a hatalmas carrarai márványtömbbel, majd 1464-ben
feladta a munkát. A firenzeiek negyven évig nem
találtak olyan szobrászt, aki vállalkozott volna a
Gigásznak nevezett tömb megformálására. Ilyen
előzmények után került képbe az akkor mindössze 26 éves MICHELANGELO, aki a középkori
szemléletmóddal szakítva egészen új és merész
szempontok szerint alkotta meg művét.
„Láttam az angyalt, és addig faragtam, míg ki
nem szabadítottam” ― vélekedett munkájáról a
mester. Elődeinek megvolt ugyan a szaktudása
és a tapasztalata is, de hiányzott belőlük ez a látás. AGOSTINO DI DUCCIO be is vallotta: „Nem tudok
mit kezdeni ezzel a kőtömbbel”.
Akár úgy is tekinthetjük, hogy Ézsaiás próféta
ilyen kőtömböket sorol fel: „Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.” (Ézs 61,1) Vagyis: szegénység, megtörtség,
rabság, megkötözöttség. Nem tudunk velük mit kezdeni. Általában ugyanolyan tanácstalanok és tehe tetlenek vagyunk, mint a gadarabeliek, akik a városuk környékén garázdálkodó megszállottat kötelekkel és láncokkal is megkötözték, de miután ezeket leszaggatta magáról, nem maradt több ötletük. Jé zus közbeavatkozása hozta el a szabadulást.
Urunk magára vonatkoztatta Ézsaiás szavait: „Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent
engem az ÚR…” A „felkent engem” azt jelenti: képessé tett.
Manapság sokszor halljuk: képes vagy rá! Meg tudod csinálni! Ezek a mondatok általában a saját vá gyaink megélésére biztatnak. A mennyei Atya azonban nem ilyen öncélú képességekkel ruház fel! Ő
azért küld el, arra tesz képessé a Szentlélek által, hogy másokhoz vihessük el a szabadulás, gyógyu lás, üdvösség jó hírét. Csak ennek az isteni közbeavatkozásnak köszönhetően tűnhetnek el az ormót lan kőtömbök és formálódhat ki valami új, szemet gyönyörködtető. Hirdessük hát az Úr kegyelmének
esztendejét, hirdessük az evangéliumot!

Vissza a gyökerekhez!
„Ha megkérdezhetnénk az 1500-as esztendő gondolkodóit és írástudóit, mire gondoltak azt hirdetve,
hogy az egyháznak megújhodásra van szüksége, aligha tudtak volna határozott és könnyen megvalósítható választ adni” ― olvasható OWEN CHADWICK A reformáció című könyvében.
Az író később így folytatja: „A reformerek egy része új vallásos rendek alapítására vagy kicsiny ima- és
tanulmányi közösségek szervezésére fordította erejét. A püspökök igyekeztek nagyobb szigorral fellépni
a tanulatlan emberek felszentelése ellen, a szerzeteseket és a kanonokokat pedig arra utasították, hogy
saját reguláik szerint éljenek. De egyházigazgatási szinten a reform ügye úgy vánszorgott előre, amint a
sánta ember, aki nem tudja merre tart.”
Előfordul, hogy személyes életünk ilyen-olyan területén is változtatni szeretnénk. A lelkes pillanatok
után aztán hamar rájövünk, hogy a begyakorolt szokásoktól, a kialakított életstílustól eltérni nem is
olyan egyszerű feladat. Új, addig járatlan útra lépni sem könnyű, de talán még nagyobb kihívást jelent,
hogy az elért eredményeket megtartsuk, maradandóvá tegyük. A Szinapszis piackutató Kft. több mint
500 fogyókúrázót kérdezett meg. A felmérésből kiderült, hogy csupán a megkérdezettek 4 százaléká nak sikerült hosszú távon, tartósan megváltoztatni az életmódját.

Jézus Krisztusnak alig több, mint három év állt rendelkezésére ahhoz, hogy valami „maradandót alkosson”. Látjuk, tapasztaljuk, hogy sikerült. Mi volt sikerének a titka? Ő maga, vagyis a testet öltött Ige (Jn
1,14). LUTHER MÁRTON és reformátortársai is megértették, hogy ha a reformáció sikere pusztán rajtuk áll
vagy bukik, akkor a megújulásra tett kísérleteik tiszavirág-életűek lesznek. Ezért hangoztatták: vissza a
gyökerekhez, vissza az Igéhez.
Térjünk vissza mi is a gyökerekhez! A világ változik, az élet egyre több kihívást rejt, de ha a ház nem
homokra épült, ha erős alapon, az Igén áll, akkor nincs miért aggódni (Mt 7,24-25).

Tolvajveszély!
„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőség ben éljenek.” (Jn 10,10)
A szegedi SZÉL JÓZSEFet 1921-ben, 14 évesen
nyolc havi fogházra ítélték ― libalopásért. A fiatalembert az elzárás sem rémítette meg, hiszen
szabadulása után mindent ott folytatott, ahol korábban abbahagyta.
A „kis Csárászról” ― így ismerte a szegedi tolvajvilág ― ezt írták az akkori lapok: „Szánalmasan szegény, rongyokban lehulló öklével leginkább a piacokat látogatta és éjjelente a pincékben húzódott meg. Hiába minden jó szó, hiába a
fenyítés, a »kis Csárászon« már semmi sem segít.”
Egy nap azonban különös dolog történt. 21 évesen újra fogdába került, ezúttal női pénztárcák
száradtak lelkén. Csárászt elfogták, és mivel a
rendőrorvos „kétoldali erős tüdőcsúcsot” állapított meg nála, a börtön után kórházba került.
Ott, a betegágyán fekve fogadta meg, hogy
ezentúl rendes életet fog élni. SZÉL JÓZSEF valóban felhagyott a tolvajlással annak ellenére,
hogy előélete miatt csak igen nehezen tudott munkához jutni.
Jézus is ismert tolvajokat, akik a „kis Csárásszal” ellentétben nem elégedtek meg egy-egy libával vagy
női pénztárcával. Mohóságuk kielégíthetetlen volt. Jézus azokra a vezetőkre utalt, kiket nem érdekelt a
juhok neve, biztonsága, jövője, csak a belőlük nyerhető haszon. Jézus lelkülete, szelídsége, alázata és
önfeláldozása számukra ismeretlen volt. Velük ellentétben a Jó Pásztor mellett a juhok értékesnek és
fontosnak érezhették ― és mind a mai napig érezhetik ― magukat, hiszen a Jó Pásztor számára a
nyáj annyira fontos, hogy azért még a saját életét is kész volt feláldozni.
Ma is megjelennek tolvajok, akik Jézust megkerülve és a saját hasznukra törekedve akarnak előrébb
jutni. Számukra a nyáj csak eszköz céljaik eléréséhez. Nagyon kell figyelnünk arra, nehogy az ilyen bé resek áldozataivá váljunk. Legyünk hát óvatosak és kövessük a Jó Pásztor hangját!
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

A MEÖT alábbi őszi programjairól készült beszámolók megtalálhatóak a meot.hu oldalon, vagy az
alábbi linkekre kattintva:
o
o
o
o
o
o
o

Szept. 14. kedd:
Vallásközi Dialógus Bizottság nyílt ülése
Szept. 16. csütörtök: PIKNIK – Ökumenikus Ifjúsági Est
Szept. 21. hétfő:
Vallásközi Dialógus Bizottság kihelyezett ülése – Tar
Szept. 23. szerda:
Teológiai és Keresztyén Egység Bizottság nyílt ülése
Szept. 24. csütörtök: Szociáletikai Bizottság konferenciája
Okt. 1. csütörtök:
Október a Reformáció Hónapja nyitó istentisztelet
Okt. 3. szombat:
Területi Női Találkozó videóüzenete

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Október a reformáció hónapja 2020.
„...hogy mindnyájan egyek legyenek...” (Jn 17,21)
Központi rendezvények programtervezete:
Megnyitó Ünnepség
Október 1-én, csütörtökön 18:00 órakor Budapesten, a Kálvin téri református templomban
Zenés istentisztelet, a templom előtt szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola
Igét hirdet és köszöntőt mond
Kondor Péter evangélikus püspök, MEÖT alelnök
A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus, a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora.
A zenés istentiszteleten ezen egyházak gyülekezeti kórusai szolgálnak.
Területi Női Találkozó
Október 3., szombat, Szeged
A személyes találkozó elmarad, helyette videóüzenetet teszünk közzé.
Kecskeméti Ökumenikus Missziói Nap
Október 11-én, vasárnap 17:00 órakor a Kecskeméti református templomban (Cím: 6000 Kecskemét Szabadság tér 7.)
A Reformáció Hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet
Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnök.
A MEÖT tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.
Reformáció Gálaest
Október 18-án, vasárnap Budapesten 17:00 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban
(Cím:1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
A Gálaest házigazdája: Bényi Ildikó.
A gazdag zenei programot a Lutheránia Énekkar,
Czabán Angelika szólóénekes, a Vox Nova Baptista Férfikar és a gimnáziumi kórus biztosítja.
A bemutatkozó iskola a Mezőtúri Református Gimnázium lesz.
Köszöntőt mond Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke.
Ünnepi előadó: Magyar Levente külügyminiszter-helyettes. Előadásának címe: „A reformáció nemzetközi hatása”
Rát Mátyás-díj átadása – Protestáns Újságírók Szövetsége.
Reformációi Istentisztelet
Október 25-én, vasárnap 9:30 órakor
az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben (Cím: 1146 Budapest, Thököly út 46.)
Igét hirdet: Papp János baptista egyházelnök, MEÖT elnökségi tag.
Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.
A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.
Reformációi Megemlékezés
Október 31-én, szombaton 17:00 órakor lesz Budapesten, a Reformáció Parkban.
Ünnepi beszéd elmondására Kecser István, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára kapott felkérést.
Imádságot mond: Steinbach József az Ökumenikus Tanács elnöke.
Közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar.
A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

