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

2021. március
A MEÖT közelgő eseményei:
A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.
Március 5. péntek:

Világimanap (A Világimanap segédanyagai folyamatosan feltöltésre kerülnek a MEÖT honlapjára a Női misszióhoz, elérhetőek ide kattintva.)

Március 19. péntek 10.00:

Számvizsgáló Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Március 22. hétfő 10.00:

Felügyelő Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Március 22. hétfő 11.00:

Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Március 22. hétfő 12.00:

Közgyűlés (MEÖT székház)

Március 30. kedd 15.00:

Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Április 8. csütörtök 12.00:

Ifjúsági Bizottsági ülés (MEÖT székház)

Április 12. hétfő 12.30:

Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés (MEÖT székház)

Április 14. szerda 13.00:

Női bizottsági ülés (MEÖT székház)

Fohász
Uram, ha Igéd életté válna bennem,
Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem,
Nem tapadnék sárhoz, röghöz…
Múló földi kincsek láttán
Nem ejtene meg a sátán.
Uram, hogyha Igéd növekedne bennem,
S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem,
Nem tördelném erőmet el…
Apró, mihaszna célokért
Nem hagynám veszni a babért.

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem
S általa hevülnék, ékesedne lelkem,
Nem válnék eggyé salakkal…
Ha éltemre szenny tapadna,
Nem tűrné tüzed hatalma.
Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem,
Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem,
Szükséget nem látnék soha…
A pusztában is szüntelen
Italom lenne s kenyerem.
Uram, add hogy így legyen!
Frittmann László
(https://keresztyenversek.wordpress.com/tag/ima/page/4/)

Hírlevelünkbe a március havi áhítatokat

Gyurkó József
nyugalmazott metodista lelkész
írta

Járjatok világosságban!
„A sokaság megkérdezte tőle: »Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad: akkor
hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az emberfiának? Ki ez az Emberfia?« Jézus ezt mondta neki:
»Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. ADDIG járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy
a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket: mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. AMÍG nála tok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!« Ezeket mondta Jézus,
majd eltávozott és elrejtőzött előlük.” (Jn 12,34-36)
Kedves Testvérek! Jézus virágvasárnapi beszéde után hangzik el a hallgatóság részéről a nagy kér dés: „Kicsoda ez az ember Fia?” Az emberek arra kíváncsiak, kicsoda az Emberfia. Jézus válaszában a
világosságról kezd el beszélni. Úgy tűnik, mintha nem a kérdésre válaszolna Jézus. Jézus válasza nem
ellentmondás, hanem az igazi megoldás felé terelő szeretet. Ez a szeretet nem földi, hanem „agapé”
amely nem az emberi természet jellemvonása, hanem felülről való szeretet. Jézus nem áll le magya rázkodni, hogy értsétek már meg, hogy …! A pedagógia egyik módszere: a kérdés feltevőjét oda vezet ni a válaszhoz és vele kimondatni.
Kövessük most ezt a Jézusi
módszert. „Még egy kis ideig
közöttetek van a világosság.”
A hallgatók tudták, hogy itt
nem a nappal és éjszaka
meghatározásáról van szó.
Ismerték a Teremtés történetből: „Legyen világosság! És
lett világosság!” (1Móz 1,3) Itt
Jézus a Szellemi hatalmak ellentétét jelenti ki és vázolja
fel. Itt a jó és a rossz hatalmának megfogalmazásáról és
annak munkájáról szól. „Aki
sötétben jár, nem tudja hová
megy.” Meg is fogalmazza: „a
sötétség, hatalmába ne kerítsen titeket”. Tanítást, időt,
meghatározást is ad: „Még
egy kis ideig…”, „Addig…”,
„Amíg…” Jézus tisztába van azzal is, hogy miért nem értik, mi akadályozza a világosság hatalmát a
hallgatóiba. Azt tanítja: „…,higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!” Sötétség = nem
hinni a világosságnak! Ezzel megmondta azt is, hogyha világosság fiai lesztek, akkor már nem lesz
kérdés, kicsoda az Emberfia.
Kedves Testvérek, jó ha tudjuk, hogy itt nem a „felvilágosodásra” való utalás van, hanem az Isten ha talmának jelenlétéről van szó, amely Jézusban van jelen. Most a világosság a Szentírásban van rejtve.

Miért kell olvasni a Bibliát? Abból nyerhetünk a sötétségünkben világosságot. Amikor a sötétség tombolni kezd bennünk és félelmet, aggodalmaskodást, kétségeket, haragot, lázadást szít bennünk, akkor
meneküljünk a Szentíráshoz, ahogyan a Zsoltáros mondja: „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.” (Zsolt 119,105)
„Isten ugyanis, aki ezt mondta: »Sötétségből világosság
ragyogjon fel«, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy
felragyogjon előttünk Isten
dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (2Kor 4,6) Tehát
nem a tudás által nyer az ember világosságot, hanem az
Isten Teremtő hatalma által.
A „hit által”, amikor bizalmat
szavazok az ismeretemnek
― amit a Szentírás olvasása
által nyertem ― és mint a
vak, akit Jézus meggyógyított
vallom, „noha vak voltam
most látok!”
Mi történik? Tudom hová megyek, eltűnt a félelem belőlem! Biztos kezekben az életem és nem a vírus nak vagy a „hazugság atyjának”, a vak sorsnak kezében. Tudom, hogy Jézus döntött mellettem és én
Ő mellette! Kedves Testvérem te mikor döntöttél és határoztad el, hogy Jézus kezébe teszed a múlta dat, jelenedet és jövődet? Ha még nem döntöttél, akkor tedd meg most, amikor olvasod ezt a tanúságtételemet! Ha megtetted, akkor együtt énekelheted az ének írójával: „Mondjatok akármit, Jézusé vagyok, Bűn, világ nem csábit, Véle maradok. Szívem csak az övé, övé örökre, Nem vonhat el többé tőle
semmi se! Életemet végleg adtam én neki, És amíg csak élek, már Ő vezeti. Bűn világ nem csábit, Jézusé
vagyok, Mondjatok akármit, Véle maradok.” (Dics.320)
Kedves Testvérek nézzünk
újra az Igénkre! A felolvasott
két versnek a lényege: Aki az
Ő lényének világosságába
jár, „az tudja, hová megy”.
Az emberi élet legnagyobb
kérdése tulajdonképpen ez a
hová. Ez egy örök kérdés
minden élethelyzetben és
életkorban, kimondatlanul is
foglalkoztatja az embert, a
nyiladozó értelmű gyermeket,
a fiatalt, amikor párt választ,
az ifjú házasokat és ezt kérdezi az idős ember vagy beteg ember, amikor közeledik földi életének utolsó nagy menete. Hová? Hová? Most ― különösen is ebben a vírustól veszélyeztetett élethelyzetben ― nagyon is aktuális ez a kérdés, kimondva vagy kimondatlanul ott lebeg a fejünk feltett és választ követel tőlünk!
Jó odahallgatni Jézusra, az Emberfiára: „Aki sötétben jár, nem tudja, hová megy.” Ez nyilván képes beszéd. A sötét alatt itt sok mindent érthetünk és kell is, hogy értsünk. A bűnt, a félelmeket, a hitetlensé get, a gondoktól való gyötrődést, tehát mindazt, ami besötétíti az életünket, mégpedig úgy, hogy végül
már azt sem tudjuk, hogy hová megyünk. Vajon mi tudjuk-e, hogy hová tart az életünk? Aki a Világ
Világosságának a fényében jár, tudnia KELL hogy, honnan jön és hová megy! Annak tudnia kell ta pasztalatból, hogy ki a Megváltó a Messiás az Emberfia! A „megismerés” nem tőlünk, embertől indul,
hanem Tőle. Ő kinyilatkoztatja önmagát. Bemutatkozik nekünk, megszólít a nevünkön, mint Pál apos tolt a megtérésekor: „Saul, Saul miért kergetsz engem?” Te ki vagy? Mi a neved? ― bemutatkozik ―

„Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel
és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” (ApCsel 9,6)
Olyan sokféle megszólító hatás ér bennünket ebben a mai szellemi világháborúban
„vajúdó” világunkban. Hatással van ránk a
„nagyokat mondó száj” (Jel 13,5), a médiaguruk által hirdetett, igazságnak kimondott
hazugságok, valóságot tudatosan elferdítő
„arctalant titánok”, stb. Jézus egy egészen
más utat választott. Ezt a sötétség semmilyen szellemisége nem tudja követni, utánozni tudja, hogy megtévesszen. De aki világosságban jár, az felismeri minden csúsztatását. Ez az önmagát odaadni tudó „agapé” „Életét adja az Övéiért”! Nincs nagyobb,
szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért! Jn 15,13. Fiatal koromban olvastam ezt
a példatörténetet egy traktatusból az igazi
„agapé” szeretetről!
„Egy ember a verembe esett. Arra ment
Buddha, a földkerekség egyik legnagyobb
zsenije, meghallja az ember jajgatását, lenéz a verembe, meglátja az embert és így
szól hozzá: ― Fiam, a lét szenvedés; tehát örülj, hogy ebbe a verembe estél. Így hamarabb meghalhatsz, és nem kell tovább szenvedned.
Majd arra ment egy hindu jógi. Ő is lenéz a verembe és így szól: ― Barátom, e földön minden csak illú zió, káprázat; az is az, hogy egy verembe vagy. Erre gondolj tehát és békélj meg vele.
Arra ment Mohamed, és lekiált a verembe: Allah nagy; Allah akarta, hogy te a verembe essél. Így volt a
sorsod megírva, tehát maradj ott sorsodba beletörődve.

Milyen szomorú lenne ennek az embernek az állapota, ha nem jött volna Jézus!
Végül arra ment az Ember Fia. Meghallja a bajba jutott ember kiáltását. Lenéz a verembe; nem szól
semmit. Mélyen lehajlik és a kezét, testét felvértezve kiemeli onnan az embert, azután megvigasztalja,
és végül haza küldi övéihez.”
A világosság abból ismerhető fel, hogy cselekvő szeretet. Jézus bemutatta az emberi világ egészen
más értékrendjét. A világ szerint az a nagyobb, aki uralkodik. Jézus szerint az a nagyobb, aki szolgál:
„Az embernek Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és adja életét sokakért” (Mt 20,28)
A világosságnak vannak gyümölcsei, hatásai, vonzásai, mint egy jó illatú gyümölcs, amelynek, amikor
megérezzük az illatát, vágy támad bennünk, hogy beleharapjunk. Éljünk a világosságban és járjunk
benne! Ez a Világosság, amikor bemutatkozik, azt mondja: „Én vagyok a világ világossága”! Akkor arra
is felhívja figyelmünket, hogy mindennek rendelt ideje van. A 36. v.: „Amíg a világosság veletek van,
higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.”
Testvérek, vannak lejárt idők, örökre elmulasztott lehetőségek. Ha az életet egy hosszú folyosóhoz ha sonlítanám és az éveket ajtókhoz, akkor azt kellene mondanom, hogy ezeken az ajtókon csak kívül
van kilincs. Amikor egy-egy ajtó becsapódik mögöttünk, azok belülről már nem nyithatók. Visszafelé
már nem vezet út, csak előre. Ezt jelenti az, amíg veletek van, nálatok van.
Kedves Testvérek! János evangélista arról ad tudósítást, hogy „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél
volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.
Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötét ség nem fogta fel.” (Jn 1,1kk)

Most az Ige betűformát öltött, egészen közel jött hozzánk, Biblia a
neve! Miért kell Bibliát olvasni?
Azért, mert benne van a világosság
elrejtőzve! Addig olvasd a Bibliát,
amíg lehet, mert a sötétség hatalma hatalmába kerít akkor nem fogod tudni olvasni. Konfirmáció után
szoktak ajándékba kapni a vallást
tevők egy Bibliát annak az első oldalára szoktam írni ezt az idézetet:
„Vagy e könyv tart távol a bűntől,
vagy a bűn tart távol ettől a könyvtől”
Miért kell Bibliát olvasni? Azért
mert a Teremtő szerelmes levele
az minden emberhez, függetlenül, hogy milyen kapcsolatban van az Istennel. „Miután régen sokszor és
sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása
és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől
megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” (Zsid 1,1-3)
Hogyan kell Bibliát olvasni? Tisztelettel és szent félelemmel! Tudatosítva magadban, hogy milyen
nagy méltóság, hogy kezedbe veheted az irántad való legnagyobb, érted cselekedni akaró Szeretetet.
Beszélő könyv, te beszélhetsz hozzá, mert Ő beszélni akar hozzád. Ne enged porosodni a könyvespol codon. Olvasd és hallgass befelé, hogy meghallhasd a felülről-belülről szóló cselekvő, vezetni tudó
Igét.
Imádkozzunk: Mi Atyánk ki a mennyekben vagy és mégis mindenütt jelen vagy, Te mindenható Úr és
minden jónak teremtője. Teremtetted szavaddal a világosságot és ma is Te gyújtasz világosságot a
szív sötétségében. Köszönjük, hogy ma sem szűnt meg a Te teremtő hatalmad, munkálod a vágyat ott
ahol még a sötétség és a halál az Úr. Kérünk most is tedd ezt a Te jó kedvedből itt közöttünk is. Ma gasztalunk, hogy nem riadsz vissza a mi sötétségünk halálos állapotától, mert a Te szereteted na gyobb, mint a bennük lakozó sötétség. Dicsőítünk azokért, akiknek szívében ez a világosság már lakozást vehetett. Kérünk, segítsd őket, hogy életük a világosság kívánatos és illatos gyümölcseit teremhessék neved dicsőségére és sokak áldására. Legyen mindenért Tied a dicsőség most és mindörökké.
Ámen.
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 Révfülöpön. Az érkezőket június 21-én, hétfőn délután 14 óra után várjuk, melyre természetesen munkatársaitokat 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.

