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Veríték

Úgy láttalak
mint csöppnyi kínt a földre hullva,
a mindenségben elsimulva.

Úgy láttalak
munkás karján, kohós csatáknál,
hogy mély koromba medret ástál.

Úgy láttalak
mint násfát kaszás lét-tusába,
bozontos mellen, szétzilálva.

Úgy láttalak
mint poros akták, munka-zárkák
fülledt legében fénysugárkát.

Úgy láttalak
mint alélt, pergő sárga gyöngyöt,
vágy sírján lemondás-göröngyöt.

Úgy láttalak
ha jöttek munka-oldó esték,
mint a fáradtság élő testét.

Úgy láttalak
mint napban éledő remények
ha jönnek: hé-hahó, nagy élet!

Weöres Sándor
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Hírlevelünkbe a március havi áhítatokat

Gyurkó József

nyugalmazott metodista lelkész

írta

Üzenet az Élő és a mindenütt jelenlévőtől!

„Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Is-
ten, és megfizet, megszabadít benneteket!” (Ézs 35,4.)

Ma egy olyan világban élünk és telnek a napjaink, hogy akár bevalljuk, akár nem, de a félelem állandó
kísérőnk, és szüntelen harcolni kell az ellen, hogy ne gyűrjön maga alá bennünket. Ezért tartom létfon -
tosságúnak ezt az üzenetet az Élőtől, aki mindenütt jelenlévő  szeretet, tökéletes jóság! Aki a Szent
Szelleme által, aki Jézus Lelke, velünk van és soha nem hagy magunkra!

Fontos kérdéseket tesz fel a mai helyzet,  amiben élünk! Hallod-e azokat, akiknek a szívük remeg?
Van-e bátorságod az üzenetet átadni? Van-e felhatalmazásod az üzenet átadásához? Az életed hitele-
síti-e az üzenetet? Van-e élő kapcsolatod azzal aki „aki halott volt, de él örökké”?

Kedves testvérek! Vizsgáljuk meg, mi jellemzi a remegő szívű embert! Itt elsősorban nem kardiológiai
tünetekre kell gondolnunk, de sajnos, bekövetkezhet az is. Mit értünk „remegő szív” alatt? A szív álla -
potát ― remeg ―: nincs nyugalma, elveszítette stabilitását! Kiesett a ritmusából! Ez egy szellemi rend -
ellenesség, amely lelki értelemben lehet külső és belső ok, ami kiválthatja ezt a veszélyes állapotot. A
félelemmel együtt járó beteg állapot, amikor sürgős beavatkozásra van szükség! De olyan esemény is
kiváltja ezt az állapotot, ami mögött az Isten szeretetének emberi értelemmel fel nem fogható tettei
vannak! Ezeket az eseményeket mindig kíséri a kétségbeesés, félelem, rettegés, szorongás és bizony-
talanság! Nagyon aktuális ilyen helyzetben a „Ne félj!” bátorítás!

Miért  reagál  az emberi  szív remegéssel  a fent
említett  helyzetekre?  A  bűn  miatt,  amely  nem
más, mint szakadék Isten és az ember között.
Nézzünk  bele  ebbe  az  őstörténetbe,  amelyet
azért fontos megvizsgálni, mert ma sem történik
másképpen  a  szív  megbetegedése.  Az  éden
kertjében,  amikor az első rettegést, félelmet az
ember megismerte, amely az ember bukásának
a következménye. Amikor  „inkább hitt a kígyó-
nak, mint a teremtőjének”, akkor nem gondolta,
hogy  amikor  jön  az  Úr  hűvös  alkonyatkor  és
szól:  „Ádám  hol  vagy?”,  szíve  ezt  a  remegést
fogja megismerni ― amit ezelőtt nem ismert! Azt
olvassuk, hogy kísértés jelent meg a Kísértő ál-
tal az ember életében. A Sátán mindig nagyon
rafináltan  cselekszik.  Azt  olvassuk  róla:  rava-
szabb volt minden mezei vadnál (a kígyó). Két-
féleképpen  közeledik.  Először  megkérdőjelezi
Isten Igéjét:  „Csakugyan azt mondta Isten?” Mi-
helyt  Éva foglalkozni  kezdett  a  kérdéssel,  már
vereséget szenvedett. Amikor belement ebben a témába ― első lépcsőként ―, a Sátán rögtön taga-
dással folytatta:  „Bizony nem haltok meg”. Az ördög soha nem változtat a taktikáján. Ma is ugyanígy



cselekszik, mert  ez működőképes és a mesterkedései folytán sikert hoznak neki.  Vegyük ezt figyel-
meztetésnek a saját életünkre! Soha ne inogjon meg a hitünk abban, hogy a Biblia Isten Igéje, és
mindig igaz. A megtévesztő, a hitető, általában nem közvetlenül támadja Isten Igéjét. Azzal kezdi, hogy
megkérdőjelezi. Ezt teszi ma is: egyszerűen kétségbe vonja a Szentírás fontosságát és ihletettségét
(2Tim 3,16.). Ebből adódik, hogy ma olyan sok keresztyén gyülekezet és lelkész van, akik hit dolgában
hajótörést szenvedett és „szívbeteg” ― remeg a szívük a félelemtől ― bár sokan tagadják, mint a lao -
diceai gyülekezet tagjai (Jel 3,14-22)!

A szellemi harc erősebb lesz ― mert az ellenség tudja, hogy kevés ideje van ― ezért fontos tisztán lát-
ni az ellenség mesterkedését. Fontos tanulni Éva reakciójából, amely három szóban foglalható össze.
Először kételkedett Isten Igéjében, azután hitetlenkedett, végül engedetlenkedett. A három lefelé veze-
tő lépcső a kételkedés, a hitetlenkedés és az engedetlenség.  Amikor nem engedelmeskedünk az
Igének, az vereség! Fontos tudatosítani magunkban: nem számít, kik vagyunk és meddig jutottunk el
Jézus követésünkben, ha rálépünk erre a lépcsőre ― kételkedés, hitetlenkedés és engedetlenkedés ―
az ördög győzelmet arat életünkben. A Sátán kifinomult formája az, hogy először okot ad az embernek,
hogy ne bízzon Isten jóságában, majd arra irányítja a figyelmünket, hogy döntsünk és vegyük kezünk -
be az életünket, függetlenítsük magunkat Istentől. Vegyük el, amit úgy gondolunk – hazugság –, ne-
künk jár! Milyen sok fájdalomtól menekülhetnénk meg, ha inkább várnánk az Isten szavára és azt ten-
nénk, amit Ő mond!

Amikor Isten ― hűvös alkonyatkor ― meglátogatja és találkozóra hívja az embert, akkor beteljesedik
az, amit Isten előre kijelentett ― ha eszel, ez neked a halálod lesz ―, de a Sátán eltakarta azzal, hogy
úgy mutatkozik be, mint aki jót akar az embernek. Ezt a módszert ma is használja!

Sajnos  az  ember  nem  menekülhet  el,
szembe kell nézni azzal az igazsággal,
amely az emberiség problémájának gyö-
kere az  a kívánságunk,  hogy függetle-
nek legyünk Istentől. Ez az ősbűn gyö-
kere a testben ― ó-emberünkben! Az a
jó hír, hogy ha elfogadjuk a Biblia diag-
nózisát  önmagunkról  és  az  állapotunk-
ról, akkor megoldást is találunk erre az
alapvető problémánkra. Istennél kész a
megoldás, gyógyulás a szívnek!

Kedves  testvérek,  üzenetet  hoztam,
mert küldtek a remegő szívűekhez! Van
itt, akinek a szíve remeg? Belső szoron-
gásod van, szíved fél, és rettegsz vala-

mi miatt vagy valamitől vagy valakitől? Nyugtalan vagy a holnap, az életed, az egészséged, a csalá -
dod, a bűneid, az üdvösséged felől? Az Üzenet küldője az, aki mindent jól ismer, mindent jól tud, aki-
nek minden a hatalmában van, Ő a Szeretet, aki az örömhírt küldte! Nem angyal által, hanem egy erő -
telen, gyenge ember által. Az Üzenet magában hordozza a tartalmat is. Mindenki annyit vesz belőle
amennyit hittel meg tud belőle ragadni. „Legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, jön Istenetek…” Kedves ol-
vasóm, újra halld az üzenetet: „Legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, jön Istenetek…” Olvasd el személye-
sen magadnak valahogy így: Legyél erős Jóska, ne félj! Ímé, jön a Te Istened…!

Fontos ezt tudatosítani magunkban, „hittel” megragadni a tudatunkban, ezekben a „nehéz napokban”.
Tekintetünket, a láthatóról a láthatatlanra emelni, engedelmeskedve az Igének lélekben/szellemben ar -
ra, aki azt ígérte, vissza jövök és magamhoz veszlek titeket. Amikor látjátok, hogy ezek az „idők jelei”
megtörténnek, akkor, amikor a szívetek remegni kezd, akkor ti ne féljetek, mert ez nem a vég, hanem a
kezdet. Erőt meríteni az Ige forrásából, amelynek élő vize ki nem apad! Erőt meríteni az ígéretek soka -
ságából, amely azoknak szól, akik életén a Jézus Szellemének pecsétje rajta van. Akik döntöttek, hogy
ahhoz igazítják életük minden napjait, hogy Isten jóságát nem engedik megkérdőjelezni. Bíznak Isten
jóságában még akkor is, ha nem értik a körülöttük, vagy velük történő eseményeket. Nem érteni akar-
ják az eseményeket, melyek történnek, hanem Isten kezéből veszik, kezébe teszik és ott hagyják!

„Bízni fogok Istenben, ha ezt vagy azt teszi” ― mondják sokan. Ez nem bizalom. A bizalom az, hogy
alárendelem magamat akkor is, amikor nem tudom, mit fog tenni. Bízhatunk abban, hogy Ő jobbat fog



tenni értünk, mint amit még álmodni sem mertünk. Semmi okunknak nem kellene lenni, hogy ne bíz-
zunk jóságában. Mégpedig azért, mert Ő már kijelentette az irántunk való szeretet, ahogyan Pál apos-
tol írta: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róm 5,8.) De nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és most ott ül
a mindenható Atya jobbján és onnan fog eljönni, és jutalma vele jön. Ezért nincs okuk a félelemre
azoknak, akik érvénytelenítették a bűnbeesés második lépését, nem akarják Istentől függetleníteni az
életüket. Számukra nagy gyönyörűség Istennel szüntelen kapcsolatban élni és csak tőle függni. Tőle
várni mindent és neki adni mindent, mert őt illeti minden, amit tőle kaptak. Teljes örömöt találnak ab -
ban, hogy jobban hisznek Isten Igéjének, mint saját érzékszerveiknek. Tapasztalatukká lett az Isten je -
lenlétében való élet, amely biztos védelmet és elrejtettséget ad számukra és a zsoltáros szavaival tá-
gas tér számukra ez az állapot (Zsolt 18,20.). Szívükben rejtették az Igét (Zsolt 119,10.), ezért egész
életük és nem csak a szavaik tanúskodnak arról, hogy nincs okuk félelemre! Teljes bátorsággal szól-
nak: „… a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek!”

Kedves  testvérek!  Szemlél-
jük Isten országának törvény-
szerűségét,  amelyben  teljes
biztonságuk  van  azoknak,
akik  benne  élnek,  kegyelem-
ből hit által ― Isten ajándéka
(Ef 2,8.).

1)  Nincsenek  életünkben
véletlenek!

Mindennek isteni rendeltetése
van!  Még  annak  is,  hogy
olyan útszakaszok vannak betervezve az életünkben, hogy a „halál árnyékának völgyén kell átmenni”
23. Zsolt. „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a
te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” Ha nehezen értünk meg dolgokat, amit szeretne az Úr,
hogy megtanuljunk akkor:  „Azért ímé csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek.”
(Hós 2,13.) Ezek nem mindig örömteli  helyzetek, de szükséges rossz, mint egy műtét.  Szükséges,
hogy kikerüljön az élő szervezetből a halált magában hordozó, élet megrontó sejt, a bűn, a keserűség,
az emberi szem számára nem látható dolgok.

2) Megismerjük magunkat és Jézust!

Izráel népe életében is ott rejtőztek az idegen istenek, Baál szeretet, megtűrt bálványok. De ez már
megszokott volt az életükben. A tanítványok életében is ott volt a „ki a nagyobb” ― hiába mondta nekik
a Mester, hogyha olyanok nem lesztek, mint ez a kis gyermek, nem mehettek be Isten országába! Pé -
ternek hiába mondta a Mester: nem szól addig a kakas, amíg meg nem tagadsz háromszor engem! De
amikor azon a hajnalon a kakas megszólalt a kősziklából ― Péterből ―, szemeiből folytak a könnyek!
Eseménytükör ― látta magát!

Sok minden van az életünkben, amit mi jónak mondunk, de az Úrnak nincs a tetszésére. Sokszor nem
ismerjük magunkat és Úrnak „eseménytükröt” kell tartania szemünk elé, hogy meglássuk, mi lakik ben-
nünk. Vagy prófétai szót kell alkalmaznia az Úrnak, mint Dávidnak: Te vagy az! Boldog az az ember,
aki belenéz az „eseménytükörbe” és meglátja magát, meglátja, amit az Úr mutat neki! Igazat ad az Úr -
nak! Valaki azt mondta: ő mindenkit egyformán szeret! Testvérek figyelmeztették: testvér, te személy-
válogató vagy, vannak, akikkel nem bánsz krisztusi szeretettel! Tagadta, és határozottan mondta: Ő
mindenkit szeret! Nem sok idő telt el, valaki a közösségből segítségre szorult, és őneki kellett volna se-
gíteni. De ő a segítés helyett más szolgálatot vállalt, így nyugtatta meg a lelkiismeretét! De belül érez-
te, ez nem volt helyes! Nem tudott aludni, ahogyan gondolkodott a dolgon, kereste, miért nem segített?
Az emlékei közül feljött egy régi történet, ami vele történt. Be kellett látnia, bizony ő az a nevezett test -
vért azért nem szereti, mert akkor nem bánt vele szeretettel! Ezután bűnbánatot tartott és igazat adott
a testvéri figyelmeztető szónak.

3) Tudja, hogy jön Jézus, és meg akar előtte állni!

„Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket!” Pál apostol hálával
és örömmel írja a korinthusiaknak: „Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő-



széke előtt,  hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett,  vagy jót, vagy go-
noszt” (2Kor 5,10.). De ez a tény nem tétlenségre indítja, hanem nagy elszántsággal veti bele magát
emberek Krisztushoz vezetésébe. Így folyatja: „Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk,
Isten előtt pedig nyilván vagyunk; …” (2Kor 5,11.)

János apostol még mélyebben szólítja meg a szívünket, amely „remeg”, ha arra gondolunk, hogy meg
kell állnunk a Szent Isten előtt. Azt mondja:  „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya,
hogy Isten fiainak neveztetünk! Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló,
hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fog-
juk őt látni, amilyen valójában.” (1Jn 3,1.)

A remegő szívűeknek szóló örömüzenet kulcsa ebben van. Isten már akkor bizalmat szavazott nekünk,
más szóval már akkor szeretett, amikor még az ellene lázadók táborában voltunk. ― Lássátok, milyen
nagy szeretetet adott nekünk az Atya! Az apostol így folytatja: „a kiben megvan ez a reménység Ő irán-
ta, az mind megtisztítja önmagát, a miképpen Ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget
is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket el-
vegye; és ő benne nincsen bűn.” (1Jn 3,3.) Nem csak elvette a bűneinket, megszabadított attól, hogy re-
megjen a szívünk, amikor azt halljuk: Jézus visszajön! Hanem helyet készített magában, hogy elrejtőz-
hessünk benne ― elrejtett élet! ― és „Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt,
és nem is ismeri őt.” (1Jn 5,18.) „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt
kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa”. (1Jn 3,8.) Ez a garan-
cia, hogy kigyógyulhatunk a félelmeinkből!

4)  Isten  országának  törvényszerűsége
az, hogy: „Aki az Istentől született, az nem
cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne,
és  nem  vétkezhet,  mert  az  Istentől  szüle-
tett.  […]  Erről  ismerhetők  meg  az  Isten
gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem
cselekszi az igazságot, nem az Istentől van,
és az sem, aki nem szereti a testvérét. […]
Mert  ez  az  az  üzenet,  amelyet  kezdettől
fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;
[…] Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból
az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki
nem szereti a testvérét, az a halálban van.”
(1Jn 3,1-14.)

Kedves  testvérem,  ha  remeg  a  szíved,
mert látod és hallod, hogy Jön az Úr hatalommal és dicsőséggel, akkor ne tétovázz, jöjj most Jézushoz
és engedd, hogy tiéd legyen az, amiért ma Jézus hozzád jött. Mert jött és bosszút állt a lelked rabtartó-
ja fölött a Golgotai kereszten, megfizette minden adósságodat, az ellened szóló kézírást, a vádiratot a
kereszten saját testében odaszögezte. Már csak arra vár, hogy elfogadd szabadítását. Ha elfogadod,
akkor hatalommal ruház fel téged, hogy Isten fiává légy (Jn 1,12.). Hatalmat kaptunk arra, hogy felfe-
dezzük, istenfiúságunkat! Ne kelljen „remegő szívvel” járni földi életed hátra lévő napjait! Ámen.

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!  Feliratkozni  a  következő  linken  is  lehet:  http://wg.meot.hu/form.php?
f=4k37kk9kkk&fbclid=IwAR3Q085ehUYSqslVu4-kZOlg_Zd9a5VQJ1hHHsU0KEoV0D2l38UyYA4xoPA.

Testvéri szeretettel:„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

http://wg.meot.hu/form.php?f=4k37kk9kkk&fbclid=IwAR3Q085ehUYSqslVu4-kZOlg_Zd9a5VQJ1hHHsU0KEoV0D2l38UyYA4xoPA
http://wg.meot.hu/form.php?f=4k37kk9kkk&fbclid=IwAR3Q085ehUYSqslVu4-kZOlg_Zd9a5VQJ1hHHsU0KEoV0D2l38UyYA4xoPA
mailto:oikumene@meot.hu
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Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Missziói és Evangelizációs Bizottsága

Ökumenikus Lelkészi- és Munkatársi

Konferenciát szervez

Téma:
Szellemi háború

„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet…!”

(1 Tim 6,12)

Helyszín:

Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

Időpont:

2023. június 19-23.

Jelentkezés és részletek:

http://meot.hu/index.php/misszio-m

http://meot.hu/index.php/misszio-m


ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA
RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT

2023. JÚNIUS 19-23.
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet…!” (1 Tim 6,12)

Szellemi háború

CSOPORTVEZETŐK:
Gyurkó József, Pintér Imre, Prókai Árpád, Szeverényi János, Durkó István, Szentirmai Róbert

Hétfő
16.00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Szentirmai Róbert ortodox pap

 „Szüntelen imádkozzatok” 1Thessz 5,17―

Kedd
8.00 Imaközösség: Durkó István baptista

lelkipásztor
8.30 Reggeli
9.15 Igetanulmány: Király Gábor református

lelkipásztor, Sajókápolna  Józsué harca―
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Dr. Orosz Gábor Viktor

evangélikus teológiai professzor (EHE) ―
Isten igéje és az ideológiák

11.15 Szünet
11:30 Előadás: Szentirmai Róbert ortodox pap ―

Mit tehet a keresztény ember a mai világ
romlása ellen?

12:15 Szünet
12.30 Ebéd
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Mike Sámuel

baptista lelkipásztor  Harc az imádságban―

Szerda
8.00 Imaközösség: Gyurkó József metodista

lelkipásztor
8.30 Reggeli
9.15 Igetanulmány: Dr. Váradi Endre

baptista teológus (BTA)  Jézus harcai―
10.00 Szünet
10.30 Előadás: Filó László pünkösdi lelkipásztor

 Krisztus katonája―
11.15 Szünet
11.30 Előadás: Demkó Balázs görögkatolikus

parókus  Szellemi harc az egyházatyák―
tanításán keresztül

12.15 Szünet
12.30 Ebéd
13.00 Fakultatív kirándulás
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Hajdú Zoltán Levente református

lelkipásztor  Harc az evangelizációban―

Csütörtök
8.00 Imaközösség: Prókai Árpád

református lelkipásztor
8.30 Reggeli
9.15 Igetanulmány: Dr. Bácskai Károly

evangélikus teológiai tanár (EHE) ―
Pál apostol harcai

10.00 Szünet
10.30 Előadás: Juhász Márton

Református Szeretetszolgálat igazgatója ―
Hogyan segítsünk a katasztrófák idején

11.15 Szünet
11.30 Előadás: Ittzés István ny. evangélikus

lelkész, Százhalombatta ―
Lelki sérültek gyógyítása

12.15 Szünet
12.30 Ebéd
17.00 Csoportfoglalkozás
18.00 Vacsora
19.00 Igehirdetés: Ittzés István

ny. evangélikus lelkész, Százhalombatta ―
Harc a személyes életünkben

Péntek
8.00 Imaközösség: Szeverényi János evangélikus

lelkész
8.30 Reggeli
9.15 Morzsaszedés

Szeverényi János evangélikus lelkész
10.00 Szünet
10.30 Úrvacsorai istentisztelet: Durkó István

baptista lelkipásztor
12.00 Ebéd  elutazás―


