
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2021. április

A MEÖT közelgő eseményei:

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

Április 8. csütörtök 12.00: Ifjúsági Bizottsági ülés

Április 12. hétfő 12.30: Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés

Április 14. szerda 13.00: Női bizottsági ülés

Április 19. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Április 29. csüt. 10-00-12.00: Szociáletikai  Bizottság  és  az  NKE  közös  konferenciája.  Téma:  Az
egyházak  és  a  katonai  erők  előtt  álló  kihívások,  az  együttműködés
lehetőségei

Május 10. hétfő 10.00: Missziói és Evangelizációi Bizottság (kihelyezett) ülése (Szombathely)

Ne sírj!

Ne sírj azért, mert szeretsz engem!
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt, mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék nevem a házunkban,

ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék
a gondolataidon kívül…
csak mert a szemem nem lát…
Nem vagyok messze ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd jól van minden.
Meg is fogod találni lelkemet,
és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek légy szíves…, ha lehet,
töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Szent Ágoston

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf
http://meot.hu/index.php/szocial-m/406-az-egyhazak-es-a-katonai-erok-elott-allo-kihivasok-az-egyuttmukodes-lehetosegei
http://meot.hu/index.php/szocial-m/406-az-egyhazak-es-a-katonai-erok-elott-allo-kihivasok-az-egyuttmukodes-lehetosegei
http://meot.hu/index.php/szocial-m/406-az-egyhazak-es-a-katonai-erok-elott-allo-kihivasok-az-egyuttmukodes-lehetosegei


Hírlevelünkbe az április havi áhítatokat

Pintér Imre

a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze, alelnöke

írta

3+1 G

Az idén április legelejére esik a húsvéti ünnepkör, mely a három fő keresztény ünnepsorozat közt is a
legnagyobb, legfontosabb számunkra. Nagypénteken zarándokok tömege ― már amennyire most az
utazási és gyülekezései korlátozások ezt engedik ― végigvonul a Via Dolorosán, sorra felidézve a ti-
zennégy stáción a Megváltó szenvedéseit. Még többen azonban lélekben tesszük meg ilyenkor ezt az
utat,  belső  azonosulással,  mélységes megrendüléssel,  ugyanakkor  kimondhatatlan  hálával.  Tegyük
meg hát most is, járjuk végig lélekben, ha nem is mind a tizennégy állomást, de három olyan helyszínt,
melyek az Úr szenvedései  legszignifikánsabb helyei.  E három helyszín annyiban is érdekes,  hogy
mindegyikük héber neve G betűvel kezdődik. Gecsemáné, Gabbata, Golgota.

Gecsemáné

„Akkor  elment  velük  Jézus  egy
helyre, amelyet Gecsemánénak hív-
tak,  és  azt  mondta  a  tanítványok-
nak: Üljetek le itt, míg elmegyek, és
amott imádkozom. Maga mellé vet-
te  Pétert  és  Zebedus  két  fiát,  az-
után szomorkodni és gyötrődni kez-
dett.” (Mt 26,36-37.)

A Gecsemáné kert  az Olajfák he-
gye lábánál helyezkedik el. Erre a
helyre hordták le a leszüretelt olaj-
bogyókat, és itt állt az az olajprés,
amellyel kinyerték belőlük az olajat.
Nevének jelentése is ez:  olajprés.
A Megváltó a pászka vacsora elfo-
gyasztása után ezt a helyet kereste
fel tanítványaival. Egyrészt azért, mert árulója előtt is jól ismert éjszakai pihenőhelye volt ― Jézus ön-
ként adta kézre magát, nem bujkált keresői elől. Másrészt a kert nevének szimbolikus értelme is oka le-
hetett a helyszínválasztásának.

Az Úr itt kezdett gyötrődni és imádkozni. Hiszen tudta, milyen testi-lelki szenvedéssorozat vár rá. A
Messiás az embert valaha ért legnagyobb nyomások közé került. Itt tört rá az emberek elutasításának
kegyetlen valósága, a ráváró testi szenvedésektől való irtózás és félelem. Érzékelte a gonosz démoni-
kus erők agresszív jelenlétét (valószínűleg tanítványait ennek hatására nyomta el az álom), s a legjob-
ban talán annak tudata terhelte, hogy az utolsó ponton magára kell venni a világ bűneit. Neki, aki ártat -
lan volt, tiszta, a világ összes szennye-mocska felvétele elviselhetetlen tudatot jelenthetett.

A lelki terhek súlya oly mértékű volt, hogy Lukács evangélista szerint (aki orvosként az átlagnál több ta -
pasztalattal bírt, és többet érthetett meg a pszichés szenvedés szomatikus hatásairól) „Halálos gyötrő-
désében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek”  (Lk



22,44.). Az olajbogyóból, amelyet nagy nyomással szétlapítanak, kicsordul az olaj. Azt mondják, van a
stressznek olyan mértéke, melytől a vérnyomás az egekbe szökik, melynek hatására a kapillárisok el-
pattannak, és az izzadságmirigyekből a verejtékkel együtt vér távozik. Ez a szimbolika talán segít meg-
érteni, milyen belső szenvedéseken mehetett át Jézus, még mielőtt az egész irtózat ténylegesen meg-
esett volna rajta.

S még egy ószövetségi szimbolika is idekívánkozik. A 22. Zsoltárból, mely a Messiás szenvedéseit év-
századokkal előzetesen igen részletesen és plasztikusan megrajzoló prófécia tulajdonképpen.  6. ver-
sében a Messiás önleírása: „féreg vagyok, nem ember”. A féreg héber szó további jelentése skarlát, bí-
bor, karmazsin is. Bibliakutatók szerint a féreg magát a bíborcsigát jelenti. Ezt a Földközi tengerben
előforduló piciny kis élőlényt azért gyűjtötték, mert belőle nyerték az abban az időben a világ legélén-
kebb színű, leges-legdrágább festékanyagát. Az eleven bíborcsigát egy présbe tették, s halála bekö-
vetkeztekor egy csepp festékanyag sajtolódott ki belőle. Ez lett a királyi palást színezője. A szenvedés
átvitt értelmű prése a világegyetem legdrágábbját, legértékesebbjét, a megváltás művét préselte ki a
Messiásból.

Gabbata

„Amikor  Pilátus  meghallotta  eze-
ket a szavakat, kihozatta Jézust az
épület  elé,  és  a  bírói  székbe  ült
azon  a  helyen,  amelyet  Kövezett-
udvarnak,  héberül  pedig  Gabbatá-
nak neveztek.” (Jn 19,13.)

A  Gabbata, a kövezett térség, va-
lószínűleg szokásos helyszíne volt
az  ítélethozatalnak.  A  kövezet  az
igényesség  okán  készülhetett,
azonban a kő a maga rideg-hideg
mivoltával tökéletesen leképezi az
ott lezajlott események keménysé-
gét,  lélektelenségét,  sivárságát.
Leképezi az ott megjelenő főpapok
és írástudók eget  verő,  üres kép-

mutatását, akik az egész koncepciós eljárást elindították. Hideg számításukat, kiüresedett vallási moti-
vációikat,  rideg politikai  mesterkedéseiket.  „Ponciustól  Pilátusig” küldve Jézust,  mert  a felelősséget
azért igyekeztek eltolni maguktól. Vajon mit érezhetett a Megváltó mikor ott állt az érzéketlen testület
előtt, megütötte az embertelenség, az engesztelhetetlenség jéghideg légköre?

Mi játszódhatott le benne, mikor szembesült a rideg kövezeten összezsúfolódott, felheccelt tömeggel,
amely az emberi faj legrosszabb vonásait mutatta Teremtőjének? Az emberiség ős-istenellenességét,
bűntől eltorzított természetét, önmaga elpusztításának potenciálját. És ő pontosan ezért az emberért
jött feláldozni magát! Megbékíteni Istennel, megbocsátani bűneit, új természetet és perspektívát adni
ennek az embernek, aki mérhetetlen és elvakult gyűlöletével most is, minden erővel ellene igyekezik.
Az isteni paradoxon azonban az, hogy még a pokol hatalma is a megváltás művének megvalósítását
segíti elő.

A helytartó is csak mosta kezeit. Bírói, ítélethozatali ténykedésével, erőtlen mentegetési kísérleteivel
tökéletesen bizonyította a földi igazságszolgáltatás korruptságát, korlátozott voltát. Ha száját megnyitja
a vádlott Jézus, hatalmas erővel győzte volna le vádolóit, bebizonyítva tökéletes ártatlanságát.  De ő
nem harcolhatott az igazáért, mert az ártatlannak és igaznak önmagát kellett áldoznia a nem-igazakért.
Az emberi igazságszolgáltatás csődje teremtette meg azt a helyzetet, amiben a Messiás diadalra vihet-
te az Igazságot.

Ecce homo. Az egész kövezett udvaron csak ő volt a szó igazi értelmében vett EMBER. Bár arcát ököl-
csapásokkal már szétverték, hátát a korbáccsal felszántották, s fején a töviskoronával a Megváltó kí -
vülről emberi roncsnak tűnt talán, a belső embert a külső atrocitás nem érte el. Az önmagából kivetkő-
zött embertömeg közül kitűnt belső méltóságával. Az ember az embertelenségben.



Golgota

„Ő pedig maga vitte a keresztet, és
kiért az úgynevezett Koponya-hely-
hez,  amelyet  héberül  Golgotának
neveznek.” (Jn 19,17.)

A  Koponya  hely  Jeruzsálemben
abban az időben a rómaiak kedvelt
kivégzőhelyszíne  volt.  A keresztre
feszítés további kegyetlenségeként
a földi maradványokat nem takarí-
tották  el,  hanem  hagyták  a  dög-
evők  martalékául  s  ott  heverni  a
csontokat,  amelyeket  megmarad-
tak.  Talán  emiatt  nevezték  kopo-
nya helynek. Mások szerint viszont
a kis mészkő domb, melyen a ke-
resztek  álltak,  s  amelybe  üregek
voltak, messziről egy koponyát formált, s ez adja a hely elnevezését.

A koponya elnevezés azonban szimbolikus értelemben sokkal messzebbre mutat, egészen a Biblia
legelső lapjaiig. A proto-evangélium szerint az asszony magva a kígyó fejére tapos (1Móz 3,15.). A kí-
gyó büntetése „hasadon járj, és port egyél”, már eleve a kísértő levettetésének szimbolikája is volt. Va-
lószínűleg túl messze vezetne, ha a „port egyél” átkot összehoznánk a porral, amibe az ember vissza-
tér, amiből vétetett, amely az ember maga (1Móz 3,14.19.). Maradjunk inkább a „hasadon járj” képnél.

A lábaktól való megfosztás a mozgáskorlátozáson túl a lealacsonyítás jelképe is. A kísértő földre kény-
szerítése az első fázisa volt levettetés-sorozatának. Azonban a földön csúszó-mászó kígyó feje még ki -
emelkedik a porból! Lealacsonyításának következő állomása, „az asszony magva fejedre tapos”, a Ko-
ponya helye, ahol Jézus örök és visszavonhatatlan győzelmet aratott az ősi ellenség felett. A kereszt
győzelme a Sátán, az ősi kígyó végső, a tűz tavába való levettetésének, mozgásszabadsága teljes el -
vesztésének előrevetítése volt.

Genezis

Befejezésül álljon itt egy negyedik
G betű is: a Genezis vagy Új Ge-
nezis.  Mert  Nagypéntek  után  a
Húsvét is elkövetkezett ― a szen-
vedés és halál után a feltámadás.
Bár a genezis végül is nem héber,
hanem görög szó, jelentése: szár-
mazás,  születés,  eredet,  keletke-
zés. De talán ez a másság sem je-
lentőség nélküli.

Jézus egyébként  ugyanott  támadt
fel  ― azon  a  helyen  volt  a  kert,
ahol sírba helyezték ― ahol meg-
feszítették. (Jn 19,41.) Az új a régi
tövéből  fakad.  A  Golgota az  Új
kezdet helyszíne is egyúttal.  „A ré-
giek  elmúltak,  íme,  újjá  lett  min-

den” (2Kor 5,17.). A feltámadás megteremtette az egész világ újjáteremtésének lehetőségét. Krisztus,
az első zsenge, aztán a benne való hit által újjászületettek, végül pedig az új ég és új föld. „Az idők tel-
jességének rendjére nézve,  hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt,  mind amelyek a mennyben,
mind amelyek a földön vannak”. (Ef 1:10.)



Húsvéti üzenet 2021

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia –
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

„Ne féljetek!” (Mt 28,10)

A Húsvét ősi ünnepe a keresztény világnak. Azt hirdeti a templomokban, imaházakban, családi otthonok-
ban: Jézus feltámadott, Krisztus él. Ennek a jó hírnek a továbbadása és meghallása teszi ünnepünket fon-
tossá, hiszen Húsvét az ÉLET ünnepe. Ezért senki ne gondolja, hogy nyomtalanul elmúlhat az életében
ez a néhány nap. Húsvét után is tény marad Jézus feltámadása és annak minden ember számára szóló
következménye.

Halljuk a szakemberek véleményét, s magunk is egyre inkább tapasztaljuk, hogy 2021 Húsvétját továbbra
is a járvány elleni küzdelem, óvatosság határozza meg. Ez fegyelmet, alkalmazkodást, egymásra figyelést
igényel. Mindezek ellenére a legfontosabb, hogy eszünkbe jusson a Feltámadott bátorító üzenete:  „Ne
félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a
halál és a pokol kulcsai” (Jel 1,17-18).

A feltámadás ténye megerősíti Jézus szavainak fontosságát:  „Ne félj!”. Ő tanítványait és rajtuk keresztül
minden kor keresztényeit így erősíti:  „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez az élet a Feltámadottba
vetett hit, a feltámadásra épített reménység és szeretet. Ez vigasz a gyászolónak, biztatás a félőnek, bizo-
nyosság a kételkedőnek és új remény az Istenre tekintőnek. Új lehetőség ez mindenkinek.

Húsvétkor halljuk meg az élet evangéliumában Jézus bátorító szavait: „Ne féljetek” (Mt 28,10)!

2021 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

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Papp János s.k.
baptista egyházelnök

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

Antonii metropolita s.k.
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház



Oltalomba zártan

Globális üzenete lett a világimanap hét évvel ezelőtt megfogalmazott vanuatui üzenetének

A 2021. évi világimanap vélhetően különösen emlékezetes marad a föld minden keresztény közössé-

ge számára: a március 5-i alkalmakat ugyanis a legtöbb helyen online térbe kellett áthelyezni. A jár-

ványhelyzet ismeretében az imanapi mozgalmat irányító világszervezet is készült erre az eshetőség-

re. A New York-i központ munkatársai egy olyan angol nyelvű istentiszteletet rögzítettek videóra,

amelyben az idei nap liturgiáját készítő vanuatui asszonyok is szolgáltak.

Március első péntekén bárki megta-

lálhatta  az  ünnepi  felvételt  az  öku-

menikus  világszervezet  honlapján.

Angolszász nyelvterületeken komoly

segítséget  jelenthetett  ez  a  videó,

de azokban az országokban, ahol az

angol  nyelvet  kevesen értik,  a  szer-

vezők bizony nem sok hasznát vehet-

ték a központilag készített istentisz-

teleti anyagnak.

A  magyarországi  közösségek  azon-

ban nem jöttek zavarba. Dacolva a félelmekkel – és valóban nagyon ügyelve a biztonsági távolság és a

higiéniai előírások betartására –, a legtöbb helyen mégiscsak összegyűltek az ünnepre előzetesen ké-

szült csoportok. Azokhoz pedig, akik a személyes jelenlétet nem merték vállalni, az imaesten rögzí-

tett videófelvételt juttatták el a nőtestvérek.

Bár a beszámolók valamivel lassabban érkeznek a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Női Bizottságának „postaládájába”, néhány imanapi alkalom sikeréről már tudomást szerezhettek a

hazai szervezők. A Budapest Belvárosában élők például a Deák téri evangélikus templomban gyűltek

össze,  Kecskeméten pedig a YouTube-csatornán közvetítették is élőben az alkalmat. De nem csupán

az egyházi közösségek mozgósították magukat: néhány településen a helyi kábeltelevíziók is láttak

fantáziát az istentiszteletek megörökítésében. Így történt, hogy március 5-én 18 órai kezdettel a Bu-

da Környéki Televízióban is adásba került a világimanap megünneplése.

De vajon mi történt ezen a napon Vanuatun? Hogyan emlékeztek meg a világimanapról ott, ahol az

ünneplés nem lett „karanténba zárva”? (Egy friss, március 6-i híradás szerint mindössze két koronaví-

rusos  beteget  találtak  a  szigetcso-

port  alkotta  csendes-óceáni  ország-

ban.)

Nos,  Vanuatun  fesztivált  tartottak.

Már  az  imanapot  megelőző  napon,

csütörtökön  felvonulást  szerveztek

Port Vilában, az ország fővárosában

(képünkön).  A  Vanuatui  Egyházak

Tanácsa által indított menethez vala-

mennyi  keresztény  felekezet  közös-

sége csatlakozott. Az egyre duzzadó

tömeg hatalmas plakátokon hirdette,



hogy idén ők írták a világimanap liturgiáját. A közösségi oldalakra feltett amatőr videók megörökítet-

ték, hogy a felvonuló asszonyok és férfiak arcáról milyen büszkeség és öröm sugárzik. Lám, Isten az ő

kis nemzetüket is fel tudja használni, hogy a világnak reményt hirdessenek!

A jól ismert bibliai történetet idéző – imanapra választott – jelmondatuk („Biztos alapra építsünk!”) bi-

zonyságtétel arról, amit ők maguk is sokszor megtapasztalnak. Hogy viharok közepette is van olta-

lom: életü(n)k Jézusban biztos alapon nyugszik!

Az idei világimanap mindazonáltal nem csupán az online kényszermegoldások miatt maradhat emlé-

kezetes, hanem azért is, mert vanuatui nőtestvéreink szinte prófétai módon érezték meg, hogy mi-

lyen üzenetre lesz szüksége a világnak 2021 tavaszán. Ők ugyanis hét esztendővel ezelőtt kapták

meg a felkérést az idei istentisztelet témájának kiválasztására!

Hét esztendővel ezelőtt mit sem tudhattunk a ránk zúdult világjárványról, erről a „tomboló viharról”...

A hét évvel ezelőtt leírt világimanapi gondolatok most tehát számunkra is fájón aktuálisnak bizonyul-

tak, miként most buzdításuk, imádságuk is különösen bátorító, reményt adó.

De Vanuatu keresztényei friss üzenettel is szólnak hozzánk. Azon az említett március 4-i felvonuláson

az élen haladók kezében volt egy transzparens a következő felirattal: „Ne viharban kezdj a házépítés-

hez, hanem még a vihar kitörése előtt!” Szelíd intésük maradjon velünk az idei világimanap elmúltával

is. Istennel való kapcsolatunkat rendezzük e mostani böjtben. Ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor

már késő...

B. Pintér Márta (Evangélikus Élet 2021. március 21-28.)

Kérjük, rendelkezzen adója második 1%-áról a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
Szövetsége javára! Adószám: 18396041-1-43.

https://www.youtube.com/watch?v=JikofT_v7ik
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

Kedves Testvérek!

Szokásunkhoz híven, idén újból június utolsó hetében tartjuk missziói-lelkészi konferenciánkat Révfü-
löpön. Az érkezőket június 21-én, hétfőn délután 14 óra után várjuk, melyre természetesen munkatár-
saitokat is szívesen látjuk. Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejező-
dik be. A 2021-es év központi igéje és témája:

„Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra!” (ApCsel 20,28)
Lelkigondozó és lelkigondozott vagyok

Részleteket a honlapunk Misszió fülén, vagy ide kattintva találnak.

http://meot.hu/index.php/misszio-m
mailto:oikumene@meot.hu
https://www.youtube.com/watch?v=51GnqqH9Yqs
https://www.youtube.com/watch?v=JikofT_v7ik







