
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2017. október

A MEÖT közelgő eseményei:

Október 7. szombat 10.00: Regionális Női Találkozó

Október 8. vasárnap: Missziói Nap (Dabas)

Október 17-21. kedd-szomb.: A  Theologiai  Szemle
kihelyezett  Szerkesztő
Bizottsági  ülése  (Wit-
tenberg)

Október 29. vasárnap 17.00: Reformációi ünnepi zá-
ró istentisztelet (Újpesti
Baptista Gyülekezet)

Október 31. kedd 17.00: Reformációi  Megemlé-
kezés Reformációi Em-
lékpark (Fasor)

Búvópatak

Mivel azt mondta a Mester
Azon a lombsátor-ünnepen:
― „Jöjjetek,
aki hisz bennem, abból
élő víz folyamai ömlenek”
― az az élő víz ma is csörgedez
immár kétezer éven át
a Bibliát olvasók és élők
hitében.
― És mégis milyen szomjas a világ!
Mintha az a víz nem is folyna,
mintha útját elzárták volna
régen!

… alvó századok szívgödrében
dobbant az élet jeleképpen:
„ketten vagy hárman az én nevemben”,
csak úgy titokban, ismeretlen…

Olyan volt, mint a búvópatak:
itt-ott fák gyökerét mosta,
vagy mohos boltkövek alatt
apadt-dagadt,
ahogy a szent forrás táplálta.
Ha valami az útját állta,
újra eltűnt a mélyben,
éjben.

De volt egy októberi hajnal,
amikor szikla-zúzó morajjal
lelte meg útját: felszínre tört…

És áldottabb lett akkor a Föld!

Lukátsi Vilma



Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Katona Béla
református lelkipásztor,

a Napi Ige és Gondolat

(e-mailes napi áhítatos hírlevél) szerkesztője

írta

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hi-
szen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert
gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában.
De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok
ebben…” (1Thessz 4,9-10.)

Pál apostol  sorait olvasva önkéntelenül is felkiálthatunk: csodálatos gyülekezet az, amelyiknek nem
szükséges a testvéri szeretetről írni, mert gyakorolják. Vajon hány ilyen van a világon? Hány ilyen ke-
resztyén közösség, hány ilyen református gyülekezet van? S ami még ezektől is lényegesebb: a mi
gyülekezetünk milyen ezen a téren?

Hiszen jó dolog azt hallani, hogy X
helyen olyan remek közösség van,
jó a híre a gyülekezetnek, az em-
berek szeretik Istent és egymást is.
De  senki  nem  arra  vágyakozik,
hogy  azt  mondhassa  egy  másik
gyülekezetről, hogy ott mennyire jó
lehet gyülekezeti tagnak lenni, ha-
nem arra  vágyunk,  hogy  ez  a  mi
közösségünkre  igaz  legyen.  De
hogy állunk ezzel? Milyen a gyüle-
kezetünk a testvéri  szeretet  tekin-
tetében?  Dicséretes?  Vannak  hiá-
nyosságok? Ha röviden akarok vá-
laszolni,  akkor  azt  mondhatom:
olyan, amilyenné tesszük. Tőled,
meg  tőlem  olyan.  Mindnyájunktól.
Ha te és én tudjuk egymást szeret-
ni,  a  szeretet  jegyében  fordulunk
egymás felé,  akkor ez egy szere-
tetteljes  közösség  lesz.  Ha  nem,
akkor nem. Érzed a saját felelőssé-
ged?

Imádság: Uram! Téged és ember-
társaimat szeretni, ennyi a feladat, melyet könnyebb kimondani, mint megtenni. Munkálkodj bennem és
általam is! Ámen

A nap gondolata: Szükséged van magad körül emberekre, és nekik is szükségük van rád. Egymáshoz
tartozunk.



„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen
titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyako-
roljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De ké-
rünk  titeket,  testvéreim,  hogy  egyre  inkább  gyarapodjatok  eb-
ben…” (1Thessz 4,9-10.)

Milyennek látod a testvéri szeretet téren a gyülekezetedet? Látod benne a saját szerepedet, felelőssé-
gedet? Fontos lenne, hogy felismerjük azt, amit általunk akar belevinni az Úr ebbe a közösségbe.

Azt írta valaki a gyülekezetek életét vizsgálva, hogy meglátása szerint egyre nagyobb gond a gyüleke-
zetekben, hogy a tagok kapni akarnak és nem pedig adni. Elvárásaik vannak, de nem önmaguk felé.
Mások felé: a lelkész, a presbitérium, a többiek felé, míg önmaga irányába ez nem igaz.

Érdemes  elgondolkodnunk  rajta:
Hogy  szeretünk?  Milyen  az,  amit
mi szeretet címen felmutatunk akár
a  családban,  akár  a  gyülekezet-
ben? Nem ritkán olyan a szerete-
tünk,  hogy  azt  akarjuk,  hogy  a
másik olyan legyen, amilyennek
képzeljük.  Változzon meg! A mi
elképzelésünk  szerint. Viselked-
jen,  szóljon  úgy  a  másik  ember,
meg a házastársa és a gyermekei,
ahogyan szerintünk viselkednie és
szólnia kell.  Ez minden csak nem
szeretet. A krisztusi szeretettől kü-
lönösen távol van.

Vajon  az  Úr  feltételekkel  szeret
bennünket? Csak akkor szeret, ha
majd  ilyenek,  meg  olyanok  le-
szünk? Ugye nem?

Imádság: Uram! Taníts szeretni, adj nekem növekedést a szeretetben. Ámen

A nap gondolata: Nem arra hívott minket, hogy versengjünk, egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, pa-
naszkodjunk, vagy kritizáljunk másokat. Nem, mi arra lettünk elhívva, hogy kiegészítsük egymást!

„A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen
titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyako-
roljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De ké-
rünk  titeket,  testvéreim,  hogy  egyre  inkább  gyarapodjatok  eb-
ben…” (1Thessz 4,9-10.)

Igénk szerint gyakorolni és gyarapodni kell a testvéri szeretetben. A thesszalonikai gyülekezet tagjai-
nak sikerült gyakorolni a szeretetet egymás felé, de ezzel együtt is a szívükre helyezi az apostol, hogy
„egyre inkább gyarapodjatok ebben”. S ez egy fontos kérdés: Miben szeretnél gyarapodni ebben az év-
ben? Bármit határoztál el, ne maradjon ki a testvéri szeretet ezek közül.

Aki tud szeretni, annak jó a közelében lenni. S minél több szeretni tudó ember van egymás mellett,
annál melegebb szívű lesz egy gyülekezet. De erre is igaz, mint sok egyéb dologra, hogy  ez nem
megy magunktól. Persze nem is önerőből kell erre törekedni, mert a megoldás ott van Igénkben: Isten
akar tanítani erre. Ha engedjük. Tehát az a feladatunk, hogy tanuljuk ezt az Úrtól, gyakoroljuk és
gyarapodjunk benne!



Nemcsak  az  iskolapadban,  hanem  a
nagybetűs életben is az a helyzet, hogy
van az  elmélet és van a  gyakorlat. Az
előbbit  szükséges  elsajátítani  ahhoz,
hogy az utóbbi menjen. De az utóbbi az
előbbi  alkalmazását  jelenti.  Mert  kevés
sokat tudni a szeretetről, ha nem gyako-
roljuk. Gyakorold csak otthon, a munka-
helyen és persze a gyülekezetben is! S
ne csak azok között, akiket könnyű sze-
retni, szeresd azokat is, akik kemény di-
ónak  bizonyulnak.  Ők  tanítanak  meg
igazán szeretni. Ne haraggal és indulat-
tal  nézz rájuk, hanem még több szere-
tettel!

Imádság: Uram! Olykor a gyakorlati élet-
ben nem tudom megközelíteni sem azt,
amit a szeretetről elméletben olyan jól tudok. De szeretnék jól szeretni. Rád van szükségem ebben is.
Ámen

A nap gondolata: Isten embereket is használ, és általában embereken keresztül szeret munkálkodni
ahelyett, hogy csodát tesz azért, hogy mi, hívők egymásra legyünk utalva és egymással közösségben
legyünk. Isten azt szeretné, hogy együtt növekedjünk.

Reformáció ― akkor és most

Ökumenikus Női Találkozó

Kecskemét, 2017. október 7. szombat

Megnyitás: Kecskeméti Evangélikus Egyházközség temploma (Arany János u. 1.)

10.00 – Nyitó istentisztelet

Délelőtti helyszín: Kecskeméti Református Internátus díszterme (Hornyik J. krt. 4.)

11.00 – Nők a reformátorok körül – előadás

11.45 – Közösségeink szüntelen megújulásban – pódiumbeszélgetés római katolikus, református és

baptista résztvevőkkel

13.00 – Ebéd

Délutáni helyszín: Kecskeméti Evangélikus Egyházközség temploma (Arany János u. 1.)

14.00 – Bemutatjuk a Theológiai Szemle folyóirat ünnepi számát

14.30 – Záró, úrvacsorai istentisztelet





Központi rendezvények programtervezete

Megnyitó Ünnepség
Október 1-én, vasárnap 18 órakor Budapesten, a Deák Téri Evangélikus Templomban.

Zenés istentisztelet, a templom előtt szolgál az
Egressy Béni Református Művészeti Középiskola.

Igét hirdet és köszöntőt mond STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnöke.
A liturgiában részt vesz a református, evangélikus,

baptista, metodista és pünkösdi egyház egy-egy főpásztora.
Református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezeti kórusok

szolgálnak a zenés istentiszteleten.

Területi Női Találkozó
Október 7-én, szombat 10:00-15:00 óra Kecskeméti Evangélikus Templom

(6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.)
Fő téma: Reformáció és megújulás. Szüntelen változás.

Nyitó igehirdetés: B. PINTÉR MÁRTA, az Ökumenikus Tanács Női Bizottságának elnöke.
Köszöntő: Dr. FISCHL VILMOS, az Ökumenikus Tanács főtitkára.

Előadó: Dr. HORVÁTH ERZSÉBET, a KRE Hittudományi Karának tanszékvezetője.
Előadás címe: „Nők a reformátorok körül”.

Semper reformanda ― fórumbeszélgetés az ökumené jegyében:
Dr. PERINTFALVI RITA katolikus teológus,

a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke.
Záró úrvacsorai istentisztelet: vendégfogadó egyházközségek lelkészeinek szolgálatával.

Dabasi Ökumenikus Missziói Nap
Október 8-án, vasárnap 17 órakor az Alsódabasi Református Templomban

(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.)
a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk,

melyen igét hirdet
PATAKY ALBERT, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke.

A tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

Reformációi Istentisztelet
Október 29-én, vasárnap 17:00 órakor az Újpesti Baptista Gyülekezetben

(1043 Budapest, Kassai u. 26.).
Igét hirdet PATAKY ALBERT, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke.

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában
az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.

Reformációi Megemlékezés
Október 31-én, kedden 17:00 órakor Budapesten,

a Reformációi Emlékparkban (Fasor).
Ünnepi beszéd elmondására Dr. FISCHL VILMOS evangélikus lelkész,

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára kapott felkérést.
Imádságot STEINBACH JÓZSEF, az Ökumenikus Tanács elnöke mond.

Közreműködik egy fúvós zenekar.
A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.



Bechara Boutros al-Rahi maronita pátriárkánál tett hivatalos látogatást a MEÖT főtitkára

Budapest – A Magyarországi Egy-

házak Ökumenikus  Tanácsa (ME-

ÖT) kiemelt figyelmet fordít a Kö-

zel-Keleten élő keresztények hely-

zetére  és  a  napjainkban  feszítő

migrációs problémákra, valamint a

megoldások  lehetőségeire.  Ennek

megfelelően  a  Magyarországi

Egyházak  Ökumenikus  Tanácsa

Elnöksége döntése  értelmében

2017. szeptember 28-30. között dr.

FISCHL VILMOS főtitkár  vezetésével

MEÖT delegáció utazott  Libanon-

ba,  ahol  megbeszéléseket  folyta-

tott Őszentsége BECHARA BOUTROS AL-

RAHI maronita pátriárkával.

A megbeszéléseken a két fél álláspontja sok tekintetben megegyezett. Egyebek mellett abban, hogy

a különböző okok miatt  Európába menekült  közel-keleti  emberek problémáit  valójában úgy lehet

megoldani, ha a nemzetközi közösség összefogásával biztosítani lehet azokat a humánus feltételeket,

amelyek a szülőföldön maradásukat segítik.

A pátriárka üdvözölte a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és egyúttal a  Magyar Kor-

mány migrációs politikai álláspontját. A felek megállapodtak a folyamatos kapcsolattartás szükséges-

ségében. Ennek érdekében a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa erősíti kapcsolatait a

Közel-Keleti Egyházak Tanácsával.

A  Magyarországi  Egyházak

Ökumenikus  Tanácsa a  2018

januárban  szervezendő  ima-

hétre szívesen látja Őszentsé-

ge  BECHARA BOUTROS AL-RAHI ma-

ronita  pátriárka  képviselőjét,

hogy  ezt  az  alkalmat  is  fel-

használják  az  aktuális  közel-

keleti  migrációs  helyzet  érté-

kelésére.

A találkozó során Őszentsége

a  Magyarországi  Egyházak

Ökumenikus  Tanácsa főtitká-

ra munkájának elismeréseként

a Maronita Patriarchátus em-

lékérmét  adta  át  dr.  FISCHL

VILMOSnak.

Forrás: http://www.evangelikus.hu/bechara-boutros-al-rahi-maronita-patriarka-meot



Az egyház kiemelt szerepet játszik az államnak a köz szolgálatában végzett tevékenységében

„Az igazságos háború elvétől az igazsá-
gos békéig” címmel tartott közös kon-
ferenciát  a  Nemzeti  Közszolgálati
Egyetem és  a  Magyarországi  Egy-
házak Ökumenikus Tanácsának Szo-
ciáletikai Bizottsága 2017. szeptem-
ber  20-án  a  MEÖT  Székházban.  A
konferenciát  Prof.  Dr.  PADÁNYI JÓZSEF

mk.  vezérőrnagy,  az  NKE tudomá-
nyos  rektorhelyettese  nyitotta  meg,
aki kiemelte az egyházak fontos sze-
repvállalását  az  állam  által  a  köz
szolgálatában  végzett  feladatok  el-
végzésében.

„A  konferencia  alapgondolata  nem
ma  fogalmazódott  meg,  hiszen  rég-
óta dolgozunk azon, hogy a különböző hivatásrendek együttműködése hogyan valósul meg válsághelyze-
tekben; a civil katonai együttműködést és a karitatív szervezetek együttműködését vizsgáljuk, a közös
munka hatékonyabbá tételén dolgozunk,  amelyhez bízom benne,  hogy ez a konferencia is hozzájárul
majd” ― mondta Prof. Dr. PADÁNYI JÓZSEF. A tudományos rektorhelyettes megnyitó beszédében kitért ar-
ra is, hogy a KÖFOP projektből megvalósuló esemény az NKE kiemelt projektje, amely a köz szolgála-
tában valósul meg, túllépve csak a közigazgatás fejlesztésén, magában foglalja azon hivatásrendek
munkatársait is, akik az állam szolgálatában állnak, és akik az állam és az állami feladatok elvégzésé -
ben segítő szerepet játszó szervezetek működéséről minél szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek.

A konferencia első előadója Dr. OROSZ GÁBOR VIKTOR volt, aki a konnektív és a stratégiai igazságról tar-
tott előadást. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi docense szerint az igazságos háború
tanításához való visszatérés a világpolitikai eseményekből és a megváltozott körülményekből fakad.
Ezzel szemben viszont érvként sorolható fel a keresztény egyházak közötti egyet nem értés, a balkáni
háború után kialakult Utópia-elv, az evangélikus egyház azon hitvallása, amely szerint az államnak jo -
gában áll igazságos háborút (iure bellare) viselni, az igazságos béke paradigmája, mint az igazságos
háború tanításának alapja. Az előadó megvilágította a katonai beavatkozás szükségességének határait
és az igazságos háború paradigmáját is.

Dr. UJHÁZI LÓRÁND előadása az új típusú fegyveres konfliktusok tükrében megvalósuló igazságos háború
tanának újraértelmezését tűzte ki célul. Elmondta, hogy amikor a birodalom védelme már a keresztény-
ség védelmét is jelentette, a keresztény teoretikusoknak szakítaniuk kellett azzal a felfogással, hogy
keresztény nem vesz részt fegyveres konfliktusban, így kidolgozták a háború indítására és a háború-
ban egyetemesen elvárható alapmagatartásra vonatkozó elveket. A kereszténység mellett más mono-
teista és dualista vallás is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Az NKE tudományos főmunkatársa kiemel-
te, hogy erkölcsileg mindig igazolni kell a háborúkat, valamint, hogy a szélsőségesen pacifikus irány
soha nem volt meghatározó az egyházon belül.

Dr. FISCHL VILMOS evangélikus lelkész az egyház és állam háborúról és békéről foglalt álláspontjáról, a
megbékélésről és a dzsihádról tartott előadást. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának
főtitkára kitért arra, hogy az egyház és az állam véleménye a háború tekintetében nem mindig egyezik,
bár az egyház a feladatát a politikai életben úgy gyakorolja, hogy az az emberek jólétének követelmé -
nyével és az evangéliummal is összhangban legyen, hiszen mind a keresztények, mind az állam fel -
adata a közjó szolgálata. A dzsihád az előadó szerint sokkal többet jelent a szent háborúnál; fogalma
tisztázása és helyes értelmezése kiemelkedően fontos.

Dr.  KAISER FERENC előadásának címe:  „Az erőkivetítés, mint az állam speciális érdekérvényesítő eszköze”
volt. Az  NKE egyetemi docense kiemelte a globalizáció meghatározó szerepét az erőkivetítésben is,
amely magában foglalja a katonai (szárazföldi, légi, tengeri) erő távoli térségben történő és a politikai,
gazdasági, ideológiai, pszichológiai, kulturális és az információs (kiber) képességek széleskörű alkal-
mazását. Az előadó a magánszemélyek egyre meghatározóbbá válását is kihangsúlyozta.



Dr. habil. RESPERGER ISTVÁN ezredes a humanitárius beavatkozásnál a katonai erő helyéről és szerepéről
tartotta meg az előadását. Kihangsúlyozta, hogy a szenvedések enyhítése, a humanitárius katasztrófák
és válságok megoldása céljából  végső esetben a katonai  erő alkalmazása szükségszerű.  Az  NKE
egyetemi docense a nemzetközi és hazai közvélemény támogatását, a beavatkozás térségében a tör -
ténelmi tradíciók figyelembevételét és a vallási és interkulturális tényezők tiszteletét univerzális alapelv -
ként jelölte meg, amelyeket érvényre kell juttatni.

NACSINÁK GERGELY ANDRÁS görög ortodox pap a harc és a küzdelem értékét járta körbe az ortodox keresz-
tény hagyomány szempontjából. A vallástörténész a keresztény etika számára megválaszolandó kérdé-
sek közül a katonaság, a hadsereg és a háború megítélését tartotta az egyik legproblematikusabb kér -
désnek. Az előadó kiemelte a keresztény erőszakmentesség parancsáról, a keresztény állam hadvise-
lési szükségletéről és az állampolgárai katonai védelméről szóló ortodox hagyományban létező megol-
dási kísérleteket.

Dr.  FORGÁCS BALÁZS százados  „A háború és a politika viszonyrendszere” című előadásában elmondta,
hogy az emberiség történelmének állandó elemeként van jelen a háború, amely az akaratérvényesítés -
ről szól, és nagy hatást gyakorol rá a politika. Az előadás alapját a politika és a háború alá-fölérendelt,
elválaszthatatlan kapcsolatáról  szóló  CARL VON CLAUSEWITZ:  A háborúról írt  műve jelentette,  amely az
NKE egyetemi docense szerint máig kiemelkedő fontossággal bír a politikának a hadügyek alakulására
gyakorolt hatásának vizsgálatában.

Dr. FAZAKAS SÁNDOR az utóbbi évtizedekben megjelent, a háborúról és a békéről szóló egyházi állásfogla-
lások közül kiemelten beszélt a nemzetközi színtéren mindennapjainkban is jelen levő állandó fegyve-
res konfliktusokról. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyetemi tanára az állásfoglalá-
sok kapcsán a komponens erkölcsi ítéletalkotás létrejöttének elméleti és gyakorlati használhatóságát,
valamint a teológiai felismerés és a katonai döntések ellentmondásos elvi szempontjaiból fakadó konf -
liktushelyzeteket kutatta előadásában.

Prof. Dr. PADÁNYI JÓZSEF mk. vezérőrnagy „A civil-katonai együttműködés felértékelődése a békefenntartás
során Bosznia-Hercegovinában” címmel tartott előadást. Az NKE tudományos rektorhelyettese kiemelte,
hogy a hagyományos értelemben vett háborús katonai műveletek céljával ellentétben nem az ellenség
megsemmisítése, hanem a biztonságos környezet megteremtése vált elsődlegessé, melyet tárgyalás-
sal, együttműködéssel és kompromisszumkereséssel lehet elérni.

Utolsó előadóként SAJTOS SZILÁRD a katonák és családtagjaik között végzett pasztoráció, emisszió, sze-
paráció és reintegráció témakörében tartott előadást. A református tábori lelkész előadásában beszélt a
tábori lelkész preventív, traumatikus és visszaillesztő szakaszokban való feladatairól, az emisszió, a
szeparáció és a reintegráció fázisairól és az aszimmetrikus terápiáról.

A konferencia előadásaiból konferenciakötet jelenik meg. A konferencia a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-
2016-00001, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projektből valósult meg.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna
Fotó: Szilágyi Dénes

Forrás:  http://uni-nke.hu/hirek/2017/09/21/az-egyhaz-kiemelt-szerepet-jatszik-az-allamnak-a-koz-szol-
galataban-vegzett-tevekenysegeben
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