
 

 „Az Úr közel!” 
   

 A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E G Y H Á Z A K  Ö K U M E N I K U S  T A N Á C S A  
 M I S S Z I Ó I  É S  E V A N G E L I Z Á C I Ó S  B I Z O T T S Á G Á N A K  H Í R L E V E L E  

  

 2013. április 

Isten azt kéri tőlünk, hogy 

állhatatossággal 
fussuk meg 

az előttünk lévő pályát 
(Zsid 12:1.).  

 

 Ez egy fiatalos, lendületes felhívás, nem egy 
kellemes kis séta. Ám a futás nem a gyorsaságról 
vagy a nyerésről szól, mert nem a gyorsak győznek a 
futásban (Préd 9:11.).  
 Miközben futsz, kiveszed a részed a teremtett 
világból, taposod és elhagyod a földet, verejtékezed 
és iszod a vizet, szívod és hasítod a levegőt, beveszed 
és égeted a táplálékot.  

 Intenzíven kapcsolódsz Isten teremtői munkájá-
hoz, a levegőhöz, földhöz, vízhez és tűzhöz. Az állhatatos futás a keresztyén pá-
lyán azt is jelenti, hogy teremtményként érzel és küzdesz. Minden pillanatban, 
amikor természetesen, eszköztelenül eljutsz egyik helyről a másikra, hat rád a 
szennyezett világ amelyben élsz, és Te is hatsz a világra. Nyomot hagysz. 

 Mit hagytak rád és mit hagysz a jövőre? 
Futni nem lehet mellékesen, abban minden 
testrészed, gondolatod, érzelmed és akara-
tod ott van. Így vagyunk jelen a pályán: ter-
mészetesen, felelősen, mozogva, fiatalosan, 
futva keresztyén életünkben. 
 

                                 Kodácsy-Simon Eszter 
                                evangélikus lelkipásztor 

 

Úton 
 

Nem vagyok 

magamra hagyott, 

egyedül tévelygő 

vándor. 
 

Mert, Uram, 

te vezetsz 

engem az utamon, 

járjak is bárhol. 
 

ÁMEN 



 „… mindenkinek mindenné lettem, 
 hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” 
 (1Kor 9:22/b.) 
 

 A fiatalok csak korosztályi sajátosságaik miatt má-
sok, mint a többi ember. Ők már nem gyerekek, hogy lé-
nyegében mindenben a felnőttektől függjenek, de néhány 
kivételtől eltekintve nincs meg az elegendő tapasztalatuk 
az élet teljességéről a felelős élethez. Ugyanakkor ugyanúgy kell táplálkozniuk, ugyanúgy szük-
ségük van melegre, közösségre, szeretetre, mint bárki másnak, és legfőképpen biztos alapra, 
azaz Jézusra. 
 Pál nem fiatal, amikor az idézett mondatot hosszú felsorolása végén összegzésként leír-
ja. A felsorolásba nyugodtan betehetjük a fiatalokat is. Pál nem azt írja, hogy megkérem a tör-
vény uralma alatt levőket – szolgáljanak már a törvény uralma alatt levőknek, a törvénynélkü-
lieket, hogy szolgáljanak a törvény nélkülieknek. Ő lett értük törvény uralma alatt élővé, tör-
vénynélkülivé. 
 Idősödő lelkészek szívesen passzolják át a fiatalok közti szolgálatot fiataloknak mond-
ván: én már idős vagyok ehhez. Szüksége van a fiataloknak az idősebb szolgálókra, de viszont 
is, az idősebb szolgálóknak is szükségük van a fiatalokra! Igen, meg kell tanulni a fiatalok nyel-
vét, legalább bizonyos fokig tájékozottnak kell lenni ideáljaik világában, a szórakozásaikban 
részt venni, követni a számítástechnikai, hírközlési változásokat 
stb. Mert a fiatalokat is meg kell nyerni Krisztusnak, tán őket a 
leginkább, mert előttük az élet. 
 

 Uram, tégy engem lelkemben fiatallá, 
 hadd újuljon meg erőm, 
 hadd keljek szárnyra, mint a sas, 
 hadd újuljon meg belső emberem napról napra. 
 

 Ámen. 

 
 

Áhítatok április hónapra 
 

Írta: Bakay Péter 
 

evangélikus lelkipásztor 
a Magyarországi Evangélikus Egyház  

cigánymissziói referense 

 



  

 „Én tehát úgy futok, 
 mint aki előtt nem bizonytalan a cél.” 
 (1Kor 9:26.) 
 

 Unatkozó, tengő-lengő, csellengő fiatalok. Ön-
sors-rontó, környezetüket romboló fiatalok. Kiszol-
gált, mégis elégedetlen, hőbörgő, tüntető, sztrájkoló 
fiatalok. Ha van is cél, rövidlátó és önös az, csak a föl-
di érvényesülésre irányul, a zárlatosan értelmezett 
sikerre, amit pénzben, autóban, hírnévben, feltűnésben és karrierben mérnek. A súlyos árról 
bezzeg kevesen beszélnek … 
 A valós célt vagy elvették (kommunizmus), vagy kiszorítják (fogyasztói társadalom) vilá-
gunkból, vagy kifejezetten destruktív „ajánlatokkal” állnak elő (horror, drog, „korlátlan” szexu-
alitás stb.). De legbelül mindenki a maradandóra és tökéletesre vágyik, eszményre, életelvre, 
távlatra – a fiatalok különösképpen. 
 A megalkuvás elkorcsosít. A sok millió erőtlen 
és átmeneti célajánlat között a mi célunk nem bizony-
talan, nem átmeneti, nem jár el fölötte az idő. Örök a 
célunk, amit az örök Isten ad elénk, tökéletes a cé-
lunk, mert a tökéletes Isten adja – amiért ráadásul 
nagy árat fizetett. Nem kell a sok bóvli között szégyell-
ni az általunk meghirdetett portékát. Persze nagyban 
segít az elfogadtatásban, ha magunk is futunk a cél 
felé, ráadásul azzal az eltökéltséggel, mint amivel Pál, aki ha kellett – és kellett –, a szolgálatra 
alkalmassá válása érdekében megsanyargatta a testét … 
 

 Uram, ebben a zűrzavaros, felfordult világban, ahol értéknek nevezik az értéktelent, 
 ahol a csábító ajánlatok 
 végtelen kavalkádja kavarog milliók fejében, 
 adj nekem rendíthetetlen hitet, 
 igaz meggyőződést, 
 tántoríthatatlan bátorságot 
 téged és a te utadat 
 és az annak végén váró kiteljesedést 
 célként meghirdetni. 
 

 Ámen. 

 

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, 
hanem légy példája a hívőknek 

beszédben, magaviseletben, 
szeretetben, hitben, tisztaságban. 
Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, 

hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen 
mindenki előtt.”  

                                                                (1Tim 4:12., 15.) 



  

 „Minden szabad, de nem minden használ. 
 Minden szabad, de nem minden épít.” 
 (1Kor 10:23.) 
 

 „Minden szabad nekem, 
 de ne váljak semminek a rabjává.” 
 (1Kor 6:12/b.) 
 

 A fiataloknak különösen kell a szabadság. Nem a 
mai fiatalok találták ezt ki („Szabadság, szerelem, e 
kettő kell nekem”), nem is a Nagy Francia Forradalom (Szabadság, egyenlőség, testvériség), 
nem a rabszolgalázadások – ezzel próbálkozik az ember az édenkerti gyümölcsbe harapás óta. 
És mindig megvan az újabb gyümölcs! Most épp az emberi jogok a sláger, ennek tágnak el-
adott/hazudott, de anarchiába vezető, emberi méltóságtól megfosztó gyümölcsét kóstolgatja 
az emberiség, erre szocializálják a felnövő nemzedékeket. 

 A hamis szabadságban élőket lehet 
leginkább rabláncon tartani! A fenti igékből 
mindig csak az első részt szajkózzák, mert a 
második az már megszorítás, az már gúzsba-
kötés, az emberi méltóság megnyirbálása. 
De akkor van-e teljes szabadság? Van-e biz-
tos tájékozódási pont a fenti igék gyakorlat-
ba való átültetésére? 
 A Fiú az, aki megszabadít! Ezt kell to-
vábbadnunk. 
 

 Uram, kérlek, szabadíts meg, 
 szabadíts fel a szabadságra! 
 

 Ámen. 

 

Ökogyülekezeti konferencia 2013. 
 

Mesterséges életünk: mennyi természetes van bennünk? 
 

„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? 
Mondd el, ha tudsz valami okosat!” 

(Jób 38:4.) 
 
Bábel torony-szerűen mesterséges és virtuális világokat teremtünk kitalált fogalmakkal, bitekkel, 
izzókkal és zárt terekkel, amelyben próbáljuk úgy alakítani a dolgokat, ahogy nekünk pillanatnyi-
lag kellemes. Valójában pedig ez a teremtett világ az, amely meg van váltva, amelyben valódi 
reménységünk van. 
 Műanyag, neonfény, légkondi, ízesített üdítőital?  
 Föld, nap, levegő, víz! 

(folytatás a következő lap alján!) 



  

Belső cikk főcíme  

Belső cikk főcíme  

Belső cikk főcíme  

Oldal  5 

A hírlevél címe  

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 

 „Tiszteld apádat és anyádat.” 
 (2Móz 20:12/a.) 
 

 „Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet.” 
 (1Pt 2:17/a.) 
 

 A tisztelet kihagyhatatlan Isten teremtői akara-
tából. A Tízparancsolat, annak minden ajánlása/
megállapítása/igéje erre épül. A kettőre csökkentett 
ajánlással, a szeretet kettős parancsával ugyanez a 
helyzet. Ha nincs tisztelet, nincs hosszú élet sem. Ennek igazsága zajlik az egész emberiségre, 
az egész teremtettségre kivetítve a szemünk előtt – azaz rohanunk a pusztulásba. 
 De hiába lenne tisztelet, ha az ez által meghosszabbodott élet üres, rideg, racionális, 
egy szóval: élhetetlen. A minőségi életet a szeretet biztosítja. A fiatalok manapság tisztelet és 
szeretet nélkül nőnek föl. Nem várják el tőlük, de nagy általánosságban nem is kapják meg tő-
lünk. A mindenki tiszteletébe beletartozik a fiatal is, és a „szeresd felebarátodat, mint maga-
dat” (Mt 22:39.) parancsába úgyszintén beletartozik a fiatal is. 
 Azzal tisztelem meg és szeretem, ha Isten igaz és teljes akaratát közvetítem felé, ha Is-
ten szeretetével szeretem. És ahogyan a tiszteletre 
méltó és szerethető Isten tisztel és szeret minket, töb-
bek között azzal, hogy bevon minket, „érett” felnőtte-
ket, időseket a munkájába, ezt kell nekünk is tenni: 
megbízni a fiatalokban, feladatot bízni rájuk, tisztelet-
tel és szeretettel szolgatársakká tenni. Ez a leghatéko-
nyabb fiatalok közötti szolgálat! 
 

 Uram, szeretnék hűséges szolgád lenni. 
 Kérlek, segíts a fiatalok közti szolgálatban! 
 Kérlek, adj fiatal szolgatársakat! 
 

 Ámen. 

  

 „Az ember ezt, ha egykor ellesi, 
 Vegykonyhájában szintén megteszi. - 
 Te nagy konyhádba helyzéd embered, 
 S elnézed néki, hogy kontárkodik, 
 Kotyvaszt s magát istennek képzeli." 
 (Madách Imre) 
 

 Az Ökogyülekezeti konferencia helyszíne: 
 

 - MRE Zsinati Székház 
 - Budapest XIV. Abonyi u. 21. 
 

 - Időpont: 2013. április 27. 



 

 

Országos 

teremtésvédelmi versenyt 

hirdetett meg 

az evangélikus 

és református egyház  

 

Tizenhat-tizennyolc év közötti fiatalok-
nak hirdetett teremtésvédelmi vetélke-
dőt az evangélikus és a református egyház. (Forrás: reformatus.hu) 
 
 

A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezet Tanácsa és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Ararát Munkacsoportja meghirdeti az országos teremtésvédelmi versenyt, amelyre 16-
18 éves tanulókból álló háromfős csapatok jelentkezhetnek. 
 
 

A verseny célja: 
 

→ A keresztyén hit és a környezettudatos felelősségvállalás összekapcsolása 
 a keresztyén fiatalok gondolkodásmódjában. 
 
 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 
 

→ A versenyre háromfős, tizenhat-tizennyolc éves, egyházi iskolák tanulóiból 
 vagy gyülekezeti ifjúsági csoport tagjaiból álló csapatok jelentkezhetnek. 
 
 

Téma: 
 

→ Mire tanít minket az Újszövetség a teremtésvédelemben? 
 A teremtett világról szóló újszövetségi bibliai történetek 
 (Jézus cselekedetei, példázatai) 
 és azok mai ökológiai összefüggései. 
 
 

A nevezés módja, határideje: 
 

→ A versenyre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni 
 a nevezési adatlap kitöltésével. 
→ A versenyre való nevezés díjtalan. 
→ Nevezési határidő: 2013. április 30. 
→ A késve érkezett, 
 valamint a levélben, faxon, telefonon elküldött jelentkezéseket 
 nem tudjuk elfogadni. 
 

(folytatás a következő oldalon!) 



 

A verseny menete: 
 

1. forduló 
 

A részt vevő csapatoknak a saját környezetükben (iskola, gyülekezet, lakóhely) meg kell valósí-
taniuk egy ötletes teremtésvédelmi akciót (pl. erdőtisztítás, állatmentés), és azt dokumentál-
niuk kell (bármilyen szöveges vagy képi formában). Az akció dokumentálását a nevezéssel 
együtt április 30-ig kell elküldeniük az info@okogyulekezet.hu címre. A beküldött dokumentá-
ció értékelési szempontjai az alábbiak: hasznosság, biblikus megközelítés, ötletesség, nevelési 
erő. 
 

2. forduló 
 

Szóbeli vetélkedő a csapatok között 
2013. május 11-én 10 órától Budapesten 
a kiadott irodalom alapján. 
 

Értékelés, díjazás: 
 

A verseny értékelése a teremtésvédelmi akció és a szóbeli vetélkedő együttes eredményén 
alapul. 
A verseny fődíja a nyertes csapat számára egy tanév végi skóciai tanulmányút, ahol a résztve-
vők megismerkedhetnek a Magyarországi Református Egyház partneregyháza, a Skót Egyház 
Eco-Conngregation programjával. A repülőjegy költségeit a Magyarországi Református Egyház 
fizeti, a szállást és étkezést a Skót Egyház, minden egyéb költséget (pl. biztosítás) a résztvevők 
állnak. 
A második díj egy háromnapos Balaton-parti üdülés teljes ellátással a balatonszárszói Evangé-
likus Konferencia- és Missziói Otthonban. A szállás és étkezés költségeit a Magyarországi 
Evangélikus Egyház fizeti. 
A harmadik-ötödik helyezett csapatok értékes és hasznos tárgynyereményben részesülnek. 
 

Javasolt forrásanyag: 
 

Béres Tamás – Karsai Eszter: Vallás. In: Vásárhelyi Judit (szerk.): Nemzeti Környezeti nevelési 
stratégia 2010. 123–126. o.  
Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Újrahasznosítás. Segédanyag a teremtés ünnepéhez 2011. 1–
67. o.  
Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Jézus és a teremtett világ. Segédanyag a teremtés ünnepéhez 
2012. 1–62. o. 
Csonka Zsuzsanna: Krisztus-követés vagy fogyasztói életvitel. In: A teremtés ünnepe. Luther 
Kiadó, Budapest, 2008. 63–90. o. 
Bolyki János: Az újszövetségi teremtéstan. In: Teremtésvédelem. Kálvin Kiadó, Budapest, 1999. 
91–159. o. 

  A szervező elérhetősége: 
  Szűcs Boglárka 
  ökogyülekezeti koordinátor 
  e-mail: info@okogyulekezet.hu 
 

mailto:info@okogyulekezet.hu
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf
http://www.teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes_hete_2011_0.pdf
http://www.teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes%20Hete%20fuzet%202012_1.pdf
http://www.teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes%20Hete%20fuzet%202012_1.pdf
mailto:info@okogyulekezet.hu


 

(folytatás az 5. lapról) 
 
 

Az Ökogyülekezeti konferencia 

tervezett programja: 
 

09.30-10.00  Regisztráció 
10.00-10.15  Áhítat - Kocsis Áron 
10.15-10.20  Köszöntés - Kodácsy Tamás 
10.20-10.40  Mesterséges anyagok környezetünkben: pro és kontra 
   - Dr Victor András 
10.40-11.00  Természetes és természetellenes a Bibliában 
   - Karsay Eszter 
11.00-11.20  Kérdések, hozzászólások 
11.20-11.40  Szünet 
11.40-12.20  ECEN Vendégelőadás Eco-Congregation, Scotland 
   - Prof Alan Werritty  
12.20-12.30  Ökogyülekezeti beszámoló - Szűcs Boglárka 
12.30-13.30  Ebéd 
13.30-14.30  Szekciók 1. kör 
14.30-15.30  Szekciók 2. kör 
15.30   Zárás, áldás 
 
Szekciók: 
 

Háztartásunk kémiája  - Nyíri Zsuzsanna 
Eco-Congregation CoS - Prof Alan Werritty 
Jó példák, gyakorlatok - Szalay László Pál 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A konferenciához előzetes regisztráció szükséges! 

 
További információ: 

info@okogyulekezet.hu 

 Igen, Ön jól számolt: ez a 8. lap! 

http://www.zoldbolt.hu/zold-konyvtar/kornyezetbarat-haztartas/nyiri-zsuzsanna-haztartasunk-kemiaja.html
http://www.ecocongregationscotland.org/

