
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2018. január

A MEÖT közelgő eseményei:

Január 21. vasárnap 19.00: Ökumenikus
Imahét,  orszá-
gos  nyitó  isten-
tisztelet

Január 27. szombat 10.00: Világimanap  elő-
készítő  konfe-
rencia

Január 29. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Február 3. szombat 12.00: „Evangelizáció”
című konferencia

Február 6. kedd 12.00: Teológiai  és  Ke-
resztény  Egység
Bizottsági ülés

Február 7. szerda 12.00: Missziói  Bizott-
sági ülés

Február 7. szerda 15.00: Szociáletikai  Bi-
zottsági ülés

Február 8-11. csütörtök-vas.: Keresztény  Ön-
kéntesek  Szö-
vetsége  az  Ifjú-
ságért  és  Gyer-
mekekért  Egye-
sület  Téli  berek
évindító hétvége

Február 8. csütörtök 12.30: Ifjúsági  Bizottsá-
gi ülés

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnöksége nevében Istentől megáldott egészségben
és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk! Jézus mondja: Az lesz az én Atyám dicsősége,
hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek.

Steinbach József elnök, Fischl Vilmos főtitkár

Újévi imádság
Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg.
Mások megbecsülésének a kívánásától

szabadíts meg Jézus.
Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások dicséretének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Az elsőbbségben részesítés kívánásától

szabadíts meg Jézus.
A tanácsom kikérésének a vágyásától szabadíts meg Jézus.
Mások helyeslésének a kívánásától szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy semmibe vesznek,

szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megszidnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak, szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek rólam,

szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek,

szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul bánnak velem,

szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak,

szabadíts meg Jézus.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy

másokat szeressenek jobban, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy

másokat becsüljenek többre, mint engem.
Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy

a világ szemében mások növekedjenek,
én pedig legyek kisebb.

Jézus add meg a kegyelmet vágyni arra, hogy
mások legyenek kiválasztva,
én pedig legyek félretéve.

Assisi Ferenc olasz szerzetes (1181–1226)



Hírlevelünkbe a január havi áhítatokat

Gyurkó József

nyugdíjas metodista lelkipásztor

írta

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.”
(Jel 21,6c.)

Az elmúlt évben sok különös eseményen keresztül tanított bennünket az Úr! Küszöbön az új esztendő,
amely hasonlóan az elmúlt évhez nagy kalandra biztat. Isten népe előtt pusztai vándorút van mindad-
dig, amíg a mennyei Kánaánba nem ér! Vagy úgy, hogy visszajön az Úr ígérete szerint, vagy úgy hogy
személyesen jön el értünk, és visz oda, ahol vár a kész örök haza. Ott már nincs szomjúság!

A földi vándorutunk hasonlít Izráel népének 40 éves pusztai vándorlásához. A pusztaság fő ismérve –
mint ennek az évnek is – a víznélküliség, a Lélek után való szomjúság! Kegyelem jele az, amikor szom-
júságot teremt az Isten! „Íme, jönnek napok – ezt mondja az én Istenem, az Úr -, amikor éhséget bocsá-
tok erre a földre: éhséget. Nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr
beszédének hallgatása utáni éhséget.” (Ám 8,11.) Ó, milyen boldog esztendő előtt állunk! Számoljunk
azzal a ténnyel, hogy a mi Urunk munkálja ezt a szomjúságot!

Ígéretünk  van:  „Én  adok  a  szomjazónak…”
Fontos elfogadnunk, hogy ha Ő nem adja a
szellemi  dolgok  utáni  szomjúságot,  nekünk
nincs vágyunk a szellemi dolgokra!  Szomjú-
ságunk van, de nem ismerjük azt az Élő vizet,
amely a lelkünket felüdíti  és megelégíti.  Ne-
hezen fogadjuk  el,  hogy az Élő víz  „ingyen
van”! (Ézs 55.) A bűn  miatt  bennünk  van  a
„kalmárszellem”: ha adok, akkor kapok! Vala-
mit tennem kell, hogy Isten adjon.  „A nyomo-
rultak és a szegények vizet keresnek, de nincs,
nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az ÚR,
meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem ha-
gyom el őket.” (Ézs 41,17.) Az Úr tudja, hogy
szenvedünk a szomjúságban, mert a szomjú-
ság  megnyomorít  és  szegénnyé  tesz.  „Ezt
mondja az  ÚR, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít: … Mert vizet árasztok a
szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növeked-
nek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák”. (Ézs 44,2.4.) Ezen ígéret beteljesedése ve-
szi kezdetét a Názáreti Jézus megszületésével és munkálkodásával, kiteljesedik, amikor az Ő szelle -
mét elküldte Pünkösdkor!

Fontos megtanulnunk, hogy az emberi értelem sokszor akadálya a szellemi dolgoknak. Az értelem a
láthatókra fókuszál, a test kívánságainak és az idő korlátainak uralma alatt raboskodik. A szellem a lát-
hatatlanokban gyönyörködik, lélek sóvárgásai és az idő korlátaitól szabadon szárnyal! Nikodémusz ér-
telmét is meghaladta, amikor Jézus az értelem megváltozásról beszél: „szükség néktek újonnan szület-
netek”! A samáriai asszony értelme is csak nehezen tudta felfogni az Élő víz titkát, amelyből ha iszik a
szomjúhozó,  akkor  annak belsejéből  Élővíznek folyamai ömlenek!  Nem csak csordogálnak,  hanem
szökőkúttá válik az életük! Jn 7,37., Jn 4,7kk. Éljünk a lehetőséggel!



A körülmények változhatnak, de Isten ígéretei soha nem változnak! „… a lelki kősziklából ittak, amely
velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt”. (1Kor 10,4.) Ennek az évnek minden napján számolha-
tunk Jézus Lelkével! Jézus ígérte: „Nem hagylak, titeket árván, eljövök  hozzátok.” (Jn14,18.) „... elkül-
döm nektek, akit Atyám ígért...” (Lk 24,49a.) Be is tartotta ígéretét. Bár pusztaság vesz körül bennün-
ket, de velünk VAN az „..élet vizének forrása…”, amely soha, de soha nem apad el, hanem bőségesen

árad! Minél nagyobb a lelki sivárság, annál túláradóbb a Szent-
lélek hatalmas jelenléte!

Örüljön a szívünk ebben az évben is, mert egy ajándékozó Is-
tenünk van! Az élő vizet ingyen adja, nem korlátozza az életvi-
zét, hanem bőségesen adja a szomjazónak! A Lélek kiáradt az
egész földre, akkor miért van olyan nagy lelki sivárság a Krisz-
tus-követők között? Talán a szomjúságot a repedezett kutakból
próbálják oltogatni és nem a kősziklából, aki a Krisztus? (Jer
2,13.) Térjünk meg, térjünk vissza az élő vízforráshoz és ne
kövessük Izráel népének kétszeres gonoszságát. (Jel 7,17.)

Küldetésünk  van,  ha  megismertük  az  Élő  vizek  Kőszikláját!
Megnyílt  szemmel járhatunk,  mint akik nemcsak néznek, ha-
nem látják is a szomjúhozókat. Élő meghívóknak kell lennünk
az Élet Forrásához minden szomjúhozó lélek számára! A siva-
tag  megnyomorító  hatalma jelen  van,  de  életünknek  tanúbi-
zonyságot kell tenni az Élővíz felüdítő és szabadító szereteté-
ről! Az Élővíz életünket nemcsak megelégíti,  hanem vonzóvá
formálja a szomjúhozók számára.

Ökumenikus Imahét 2018

Kedves Testvérek!

Az Ökumenikus Imahét 2018. január 21. és 28. között lesz. Az imahét anya-

gát a karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igé-

je így hangzik:

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”/„Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6.)

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Szent István-bazilikában lesz 2018. január 21-én, vasár-

nap 19:00 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Steinbach József refor-

mátus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az ünnepi liturgiában szol-

gálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.

Áldást és imádságot mond Főtisztelendő Dr. David Hamid anglikán segédpüspök, valamint Főtiszte-

lendő Paul Sayah, pátriárkai vikárius, a maronita pátriárka külügyi vezetője. Az istentiszteleten részt

vesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Mindenkit szeretettel várunk!

Steinbach József Dr. Fischl Vilmos

elnök főtitkár



Kedves Testvérem!

A 2018. évi Világimanapon, a suriname-i asszonyok, a teremtett világ iránti felelősségünkre, a környe-
zetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmünket, a Teremtés könyvének 1-31. igeversei alapján. Li -
turgiánk címe is ez: „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!”

Örömmel jelentjük, hogy a 2018. évi Világimanapra való felkészülést segítő anyagok már letölthetőek új
weboldalunkról, amely az alábbi linken érhető el:

https://vilagimanap.hu/

Fogadja szeretettel az elkészített segédleteket, és a letöltést követően forgassa haszonnal. Érdemes
már most elkezdeni az anyagok átolvasását, a receptek kipróbálását, az énekek megtanulását. Az előt -
tünk álló hideg, csendes, téli esték kiválóan alkalmasak arra, hogy egy annyira csodálatos, messzi or-
szágba kalandozzunk, mint Suriname. Mivel az oldalt folyamatosan töltjük fel tartalommal, ezért érde-
mes időről időre rápillantani.

Megnyitottuk  a  regisztrációt  a  Világimanapi  Előkészítő  Konferenciánkra,  amelyet  2018.  január  27.
szombaton, 10.00-15.00 között fogunk megrendezni a MEÖT Székházban. Szeretettel várjuk Önt, és
gyülekezetének érdeklődő tagjait. Kérjük, ossza meg az információt minél többekkel. Új weboldalunk -
nak köszönhetően, a regisztrációt néhány kattintással, közvetlenül a weboldalunkról tehetik meg:

https://vilagimanap.hu/esemenyek/registration/edit?event_id=1

Ne feledkezzen meg róla, hogy a ’Regisztráció’ gombra kattintást követően a rendszerünk egy automa-
tikus megerősítő linket fog küldeni a regisztrált e-mail címre. Csak akkor fogjuk véglegesnek tekinteni a
jelentkezését, ha a kapott linkre jóváhagyólag rákattint!

Az Előkészítő részletes programjáról később adunk pontos tájékoztatást!

Ha eddig még nem tette, akkor csatlakozzon Facebook-oldalunkhoz és hívja meg ismerőseit, gyüleke-
zeti testvéreit is, hogy mihamarább értesüljenek a legfrissebb hírekről, aktualitásokról:

https://www.facebook.com/vilagimanap/

Bármilyen kérdésével, észrevételével, forduljon hozzánk bizalommal,
írjon nekünk az info@vilagimanap.hu címre.

Életére és munkájára Isten áldását kívánom!

Szederkényi Kornélia
MEÖT Női Bizottság / Világimanapi Munkacsoport

Kedves Testvéreink!

Havi  hírlevelünkbe,  amely  számos felekezet  gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut  el

elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal  felhívjuk  kedves  figyel-

müket, hogy a hírlevél e-mailben

továbbküldhető,  illetve,  ha  van

olyan ismerősük, aki havonta sze-

retné megkapni a hírlevelet,  ak-

kor a MEÖT e-mail címére küldött

levélben adják meg az ő e-mail cí-

mét, és a következő hónaptól el-

juttatjuk  arra  a  címre  is  hírleve-

lünket!

Testvéri szeretettel:

„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

https://vilagimanap.hu/

