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A MEÖT közelgő eseményei:

Február 8-11. csüt.-vas.: Keresztény  Önkéntesek  Szö-
vetsége az Ifjúságért és Gyer-
mekekért Egyesület Téli berek
évindító hétvége (Balatongyö-
rök)

Február 8. csütörtök 12.30: Ifjúsági Bizottsági ülés (MEÖT
Székház)

Február 11. vasárnap: Házasság  hete  református
nyitó  istentisztelet  (Veszp-
rémi  Református  Újtemp-
lom)

Február 13. kedd 10.00: Theologia  Szemle  Szer-
kesztőbizottsági ülés

Február 13. kedd 13.30: Női Bizottsági ülés

Február 15. csütörtök 10.30: Vallásközi  Dialógus  Bizott-
sági ülés (MEÖT Székház)

Február 15. csütörtök 15.00: Október  a  Reformáció  Hó-
napja  Bizottsági  ülés  (ME-
ÖT Székház)

Február 18. vasárnap óó.pp: Házasság  hete  záró  isten-
tisztelet (Budapest Belváro-
si  Nagyboldogasszony  Fő-
plébánia Templom)

Március 2. péntek: Világimanap

Nekünk szóló intés

1Korintus 7,29-31.

Szeretteim, az időnk rövid!
A híd közepén már áthaladtunk.
Az élet zavaros árja lassan
parthoz csendesedik alattunk.
Viharai orcáinkra rótták
emlékül barázdáikat,
meggörbült újjal, eres kézzel
szorítjuk a korlátokat.
Az Ige int: ne legyen már több
háborúságunk a testben,
hiszen velünk volt és velünk lesz
nyomorúságunkban az Isten!

Szeretteim! Az időnk rövid!
Ha néha ejtünk is könnyeket,
felejtsük el, mintha nem volna,
tegyük le lassanként a terheket!
Akik vesznek, mintha nem vennének,
s nem volna övék semmi sem!
és akik élnek, mintha nem élnének,
mint akik átutazók idelenn.
Mert e világ ábrázatja
elmúlik, s vele minden árnyék,
vár ránk a fény, vár ránk az Isten,
s a túlsó parton az örök hajlék.

Oláh Lajosné



Hírlevelünkbe a február havi áhítatokat

Újvári Ferenc
albertirsai baptista lelkipásztor,

a Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke

írta

1. Éltető szövetség Istennel ― „De én emlékszem szövetségem-
re, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre lé-
pek veled.” (Ez 16,60.)

Február  hónapja,  amikor
kifelé tartunk a télből és re-
ménykedve várjuk az új ta-
vasz  megérkeztét,  az  élő
Istentől kapott sokrétű szö-
vetség ünneplését  ragyog-
tatja  föl  számunkra.  Ez  a
szövetség  mindenek  alap-
ja. Puszta létezésünk, min-
dennapi kenyerünk, békes-
ségünk  forrása.  Egyszerű-
en az Örökkévaló hűsége,
amellyel  minket  Krisztus-
ban hordoz.

Először is nem az érdeme-
inkért teszi ezt, hanem tulajdon fölfogatatlan, megmagyarázhatatlan szeretetéből, másodszor, nem al-
kalmi kapcsolatra emelt fel magához, aztán eldob bennünket, ha már semmi örömöt nem talál ben-
nünk. Pontosan fordítva, mi tudunk hűtlenül elfordulni a hűséges Istentől. Pedig Ő éltet minden létezőt,
különösképpen megváltott gyermekeit!

Csendes perceinkben hajtsunk fejet szent lénye előtt. Köszönjük meg, hogy Krisztusban az Örökkévaló
Isten nyújtott nekünk kezet. Valljuk meg hűtlenkedésünket szolgálatában, Krisztus követésében, újítsuk
meg hűségfogadalmunkat Urunk iránt és kérjük, hogy a Lélek vezetését, megerősítését adja nekünk
betölteni azt.

Megemlékezik a velünk kötött szövetségéről, megtart Atyai kezében mindenkor.

2. Az élet szövetsége férfi és nő között ― „Izsák ekkor bevezet-
te Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebe-
kát.  Izsák  megszerette  őt,  és  megvigasztalódott  anyja  halála
után.” (1Móz 24,67.)

Rebeka döntött a házasság mellett, Izsák mellett, Izsák pedig megbizonyosodott, hogy a házasság, a
szerelem jó és Rebekában mindezt számára Isten készítette el.

Ugrás az ismeretlenbe, hiszen a férfi és a nő egymásnak ismeretlenek. Csupán a szövetségkötés után
fogják megismerni, ki is a másik, egymásban a segítőtársat felfedezni, rátalálni a másikban a közös
gondolkodásra, érzésre, de a különbözőkre is.



Valamiért  Izsák  úgy  tekint  Rebekára,  mint
Ádám tekintett Évára: csontomból való csont,
húsomból való hús, pedig soha nem látta! Mi
a garancia arra, hogy egy ismeretlen lánnyal,
férfival ez a közösség legalább működni fog,
de  többet:  békességet,  szeretetet,  támaszt,
szerelmet, izgalmas új életet kapunk egymás-
tól?

A másik is csak ember. De Istentől kapott és
elfogadott társ. Aki bennünket alkotott, ugyan-
az formálta  őt  számunkra,  az életünk társa-
ként. Istennek ez az eggyé formáló munkája
nem fejeződött be a frigykötéssel, hanem iga-
zán csak ekkor izzik fel! Legyetek készen er-
re!

Most a fiatalság és a szerelem szemüvegén
keresztül  tekintetek  egymásra,  aztán  az  idő
múlásával  a  közös  célok,  feladatok,  küzdel-
mek szemüvege kerül ennek a helyére, majd
az élet terhei alatt az elfáradásé, végül a má-
sik  gyöngeségeit,  csalódást  okozó  dolgait
megláttató górcső.

Istentől kapott társnak tudni a másikat és an-
nak lenni mindvégig, csak az élet szövetségé-

ben, élő hittel együtt lehet! Legyél hát az, aki házasságban élsz, készülj erre, ha még várod az igazit és
maradj meg a hitben Isten kegyelmében, ha megtört az életed.

Buzgón könyörögjünk a hónap során éltető keresztyén házasságokért!

3.  Testvéri  szövetség az eklézsiában ―  „Arról  fogja megtudni
mindenki,  hogy az én tanítványaim vagytok,  ha szeretitek egy-
mást.” (Jn 13,35.) ―  „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok
gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (Jn 15,8.)

Az ember közösségi lény.
Ez igaz ma is, az elidege-
nedést választó világban.
Mintha  technikai  eszkö-
zökkel,  pótszerekkel
akarnánk pótolni a hiány-
zó tagjainkat, barátot, há-
zastársat, szülőt, testvért,
lakóközösséget, hitközös-
séget.  „Az  emberekkel
csak baj  van!” ― ez mé-
telyként átszövi érzésein-
ket, gondolatainkat. Ki se-
gít  rajtunk,  ha  már  min-
denkitől,  még  Istentől  is
elfordultunk  a  szívünk-
ben?

Ezt  az ördögi  kört  Jézus
Krisztus  töri  meg.  Az  ő

szavára megnyílik a szív, a szem, az értelem Isten közelsége valóságos lesz, a hit kézzelfogható kö -



zösséget képes teremteni barátok, családtagok, emberek között.  Ez Krisztus szeretetének munkája
bennünk, közöttünk.

Ahol nem kell félned a kiszolgáltatottságtól,  az az Isten gyermekeinek közössége a Krisztus fősége
alatt. Tapasztalod a hiányosságait ezeknek az emberi közösségeknek? Szánd oda magad először az
Úrnak, majd lelki testvéreidnek, embertársaidnak. Akkor Krisztus pótolja ki a hiányt benned és a másik-
ban.

Imádkozzunk közösségeinkért,  annak vezetőiért,  könnyen elfogadható és nehezen elhordozhatónak
tűnő testvéreinkért, megtérőkért!

4. Öröm szövetsége ― „Hiszen az Isten országa nem evés és ivás,
hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; mert aki
ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízha-
tó az emberek előtt.” (Róm 14,17.18.)

Borongós, hideg napokon, amikor nagyon várjuk már a tavaszt, vajon minek lehet örülni? Rövid per -
cekre ha felcsillan a napsugár, már felvidít bennünket, átmelegíti a szívünket. Azt mondjuk, most jó élni.
Pedig semmi sem változott meg. Hasonlóképp munkálkodik Isten a Szentlélek által gyermekeiben. Min-
dig azt ajándékozza nekünk szellemi tárházából, amire éppen szükségünk van. Feltéve, hogy elfogad-
juk tőle. 

Ha  minden  elgondolásaink
szerint  alakul  az  életünkben,
nem  érdekel  a  Lélektől  való
öröm, átlépjük könnyen az Ige
igazságát és átgázolunk egy-
máson is. Erkölcseinket lazán
kezeljük, föl se vesszük, hogy
feldúltuk  emberek  lelki  béké-
jét. Persze, ha velünk történik
mindez,  hibáztatjuk  a  mási-
kat,  vádoljuk  Istent,  csak  a
Lélek  megalázkodásra,  bűn-
bánatra  és  megtérésre  intő
szavára  nem  hallgatunk...
Nem is kapunk részt Isten or-
szágából,  annak  öröméből
sem egyik,  sem másik  eset-
ben!

Borús Isten arca, ha közössé-
geinkre  tekint?  Jeges  a  szí-
vünk, fagyos a szeretetünk, dermedt a lelkünk rendezetlen dolgaink, bűneink miatt? Most mégis meg-
csillan a hit reménysugara, ahogyan Krisztus ránk tekint és bennünk munkálkodik.

Könyörögjünk azért, tettre kész szívvel, hogy közösségeinkben a Lélek helyreállító, megszentelő mun-
kája nyomán jöjjön el az új tavasz és ezt bennünk kezdje el Isten! „Szeretet és hűség találkoznak, igaz-
ság és béke csókolgatják egymást.” (Zsolt 85,10.)

Szabadító Urunk van

Az üldözött keresztyénekért is imádkoztak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
tagegyházainak vezetői az ökumenikus imahét január 21-i nyitó istentiszteletén a Szent István-baziliká-
ban Budapesten. Az alkalmat PAUL SAYAH libanoni maronita pátriárkai vikárius és WILLIAM HANNA SHOMALI

jordániai katolikus püspök is megtisztelte jelenlétével. Idéntől az ökumenikus imahét nyitó napja az ül -
dözött keresztyénekért könyörgés napja – hangzott el az eseményen.



A felolvasott evangéliumi szakasz-
ban  az  utolsó  ítélet  víziójáról  be-
szél  Jézus  Krisztus  –  mondta
szentbeszédében Erdő Péter bíbo-
ros.  Az evangéliumi  szakasz gyö-
nyörű és költői  felsorolásban tárja
elénk  azokat  a  szempontokat,  az
Ószövetség  igaz embereinek cse-
lekedeteit,  amelyek  alapján  az  Úr
„mérleget von majd az egész világ-
mindenségről és a mi életünkről is”:
„Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam,  és  innom adtatok,  jö-
vevény  voltam,  és  befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok,
beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben  voltam,  és  eljöttetek
hozzám”. (Jn 25,35–36.)

ERDŐ PÉTER hozzátette: sok kifogást ismerünk, hogy miért nem indulunk el a másik felé. Gyakran megfe-
ledkezünk „az üldözött keresztény testvéreinkről vagy azokról, akiket a háború és az emberi gonoszság
kényszerít arra, hogy elmeneküljenek szülőföldjükről. Fontos dolog, hogy mi, keresztények ilyenkor, az
ökumenikus imahét kezdetén külön is gondoljunk rájuk” – jelentette ki a bíboros. Mint mondta, az üldö-
zött keresztyénekkel szorosan egybetartozunk, Krisztus tanítványait látjuk bennük, és egymásra is így
kell tekintenünk, hogy szeretetünkből cselekvő segítség fakadhasson. „Tegyünk meg minden tőlünk tel-
hetőt, hogy visszatérhessenek otthonaikba, hogy ne tűnjön el a kereszténység éppen a Közel-Keletről,
ahonnan az örömhír elindult az egész világra” – buzdított a bíboros.

Emlékeztetett:  nagy  szegénység-
ben él, aki csak magának él, mert
nem látja  az emberi  élet  teljessé-
gét, amelyet az utolsó napon mér-
legre tesznek. Aki azonban észre-
veszi  az  elesettet,  az  gazdagabb
lesz, mert adni különleges öröm –
ehhez azonban éleslátásra,  Krisz-
tus  uralmára  van  szükségünk  a
szívünkben. Jézussal találkozva ki-
szabadulhatunk önzésünk bilincsé-
ből,  és közelebb kerülünk keresz-
tyén  testvéreikhez,  „mert  Krisztus
felé  haladunk,  és  kirajzolódik  raj-
tunk az ember, akit ő látni akar az
ő jobbján” – zárta gondolatait Erdő
Péter.

„Szabadító Urunk van, és jó ezt hallani, mert sokféle nyomorúság vesz körül bennünket”  – mondta a
Mózes hálaénekéből vett imaheti vezérige alapján STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnö-
ke. Annak idején Isten népét sokféle nyomorúság szorongatta  Egyiptomban, a szolgaság házában,
amelyeket mi másképp, de ma is ismerünk: „tapasztalták és tapasztalják ezeket a karibi keresztyének,
akik az imanyolcad vezérigéit összeállították, és tapasztalták az üldözött keresztyének is, akikért ma kö-
zösen imádkozunk”.

„Másképp, de mi is megéljük ezt Európában, a nagy jólétben, ahol elkényelmesedett a szívünk és el -
gyengült a hitünk. Imádkozni kell az üldözött és az európai keresztyénségért, az egész teremtett világ-
mindenségért is, hiszen sokféle nyomorúság szorongatja ezt a világot, gonosz hatalmak, amelyek em-
beri eszközöket használnak fel. Jó meghallani az örömhírt a sokféle nyomorúság közepette: Szabadító
Urunk van, aki egykor kihozta népét a szolgaság házából, ma is megszabadít bennünket a nyomorúság-



ból, erőt ad nekünk, hiszen ez is az
evangélium  üzenete:  Immánuel,
velünk az Isten. Megváltónkban ta-
pasztaljuk  meg  ezt  a  csodát” –
mondta STEINBACH JÓZSEF.

Hozzátette:  erős  Urunk  van,  aki
megerősít  minket,  szabadító  isteni
erejéből újjászüli népét, megeleve-
nít  bennünket,  rendbe  hozza  éle-
tünket  isteni,  örök,  vitathatatlan
rendje szerint, rendbe hozza a hívő
embert  önmagával,  a  testvérekkel
való  kapcsolatot,  Istennel  való  vi-
szonyunkat.  Újjászül  és  erejével
hordoz bennünket a mindennapok-
ban,  és szabadító  ereje  megaján-
dékoz minket azzal, hogy az ő eszközei legyünk ebben a világban, hogy krisztusi szeretettel enyhítsük
a sokféle nyomorúságot. Először ott, ahova állított minket: családunkban, munkahelyünkön, gyülekeze-
tünkben, egyházunkban.

„A szabadító, erős Isten elküld ben-
nünket, hogy enyhítsük a magunk
helyén  a világ nyomorúságát.  Ho-
gyan? Segíts ott, ahol tudsz. Ha er-
re  nincs  erőd,  akkor  legalább  ne
bántsd  a  másikat!  Ha  erre  sincs
erőd, akkor legalább hagyd békén
–  mikor  melyikhez  ad  szabadítást
és erőt a mi Istenünk” – kérte az
igehirdető.  Hozzátette:  ez az ima-
nyolcad  azért  adatott,  hogy  való-
ban a szabadító és erős Istent ma-
gasztaljuk és az ő áldását kérjük a
keresztyénség  ügyére,  neki  adva
hálát a bajban is mindazért, amink
van.  „Sasszárnyon hordoz és vezé-
rel bennünket az Úr. Mondjuk töb-

bes számban: erőnk és énekünk az Úr” – zárta igehirdetését a püspök.

Bagdán Zsuzsanna, fotó: Vargosz
(Forrás: http://www.reformatus.hu/mutat/szabadito-urunk-van/)

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

mailto:oikumene@meot.hu

