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

2019. február
A MEÖT közelgő eseményei:
Február 2. szombat 10.00:

Női Bizottság: Világimanap előkészítő konferencia (MEÖT székház)

Február 4. hétfő 12.00-14.00: Missziói és Evangelizációi Bizottsági Ülés
Február 5. kedd 10.00-12.00: Theologiai Szemle Szerkesztő Bizottsági Ülés
Február 7. csütörtök 12.00:

Ifjúsági Bizottsági ülés

Február 11. hétfő 11.00:

Vallásközi Dialógus Bizottsági ülés

Február 12. kedd 12.30:

Teológiai és Keresztény Egység bizottsági ülés

Február 14. csütörtök 15.00: ORH Bizottsági ülés
Február 20. szerda 13.30:

Női bizottsági ülés (MEÖT Székház)

Február 21. csütörtök 15.00: Szociáletikai bizottsági ülés (MEÖT Székház)
Március 1. péntek:

Világimanap

Március 11. hétfő 10.00:

Felügyelő Bizottsági ülés

Március 11. hétfő 11.00:

Elnökségi ülés

Március 11. hétfő 12.00:

Közgyűlés

Jób keserve ― Caput XXVIII.
Jób beszéde a Bölcsességről
Bányásszák az ezüstöt a mélyben, a sziklaüregben;
És a patakban aranyt mosnak a gyorskezüek.
Földgyomrából felhozzák a nehéz vasat is már;
S olvasztják a rezet durva kövek beliből.
Sűrü homályt felbolygat az emberi kéz ezekért mind:
Aknát vájnak alant mindezekért fiaink.
És aki fent járkál, és búzamezőt, kieset lát,
Nem sejt vájatot, ám tűz van alatta: kohó.
Ónix és a rubint, a zafírkő és a smaragd is
Lábod alatt pihen, és várja sorát odalenn.
Hegytöveket meg a sziklakemény köveket törik ott lenn,
S felhoz bármit a kéz: drágakövet s aranyat.
Ámde a Bölcsességnek a lelhelye bánya ölén nincs…
Hol van az Értelem, és hol van elásva az Ész?
Nem rejt mély kebelem Bölcsességet, ne keresd itt!
Vallja a sziklaorom ― Vallja a tenger, a mély.
Bölcsességet, a Szív Aranyát és Ismeretét nem
Láthatod ám piacon… Ára sem ismeretes.

Nem csereérték érte, az Ismeretért az arany sem!
Ónix nem fizeti, és a zafír sem elég!
Drágább bármely igazgyöngynél, drágább az okos szó.
Bölcselet: édes e szó ― semmi se ér vele fel!
Higgatag Értelem, Ész és Bölcsesség, ki szülőtök?
Hol van a lakhelyetek? Létre ki szólita föl?
Emberi szem nem lát titeket, sőt sas se fedez föl!
Pusztulat és a Halál sem leli lelhelyetek!
Ó, csak az Isten, a Mennybeli Felség ismeri titkod,
Ő készíti vala zegzugos útaidat.
Ő, az Uristen az eggy, aki Föld szélére lelátó,
Ő, aki látja lakod, néki vagy ismeretes.
Ő, aki bölcsen mérte ki szél erejét, s a vizeknek
Sűrü folyása helyét, és mederük kiszabá.
Villámnak s a viharnak, a dörgedelemnek a rendje
Néki a gondolata. Értelem: Isteni sarj.
Számba vevé, és jól kiszabá Mindennek a Rendjét,
S ekkor a Bölcselet is megszületék minekünk.
Íme tehát, az okos szó, isteni Értelem, ím, ez:
Ember Féld Uradat! S el ne feledd az Erényt!
Ordassy Károly

Hírlevelünkbe a február havi áhítatokat

Bozorády Zoltán
nyugalmazott evangélikus püspökhelyettes
írta

Ha élsz, a törvény lelki
Mind a négy töprengésnél, áhítatnál gondoljunk a fenti címre.

1. „Az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Rm 8,2.)
Hallottam valakitől pár
hete: Az a gond az embereknél az ige megértésével kapcsolatban, hogy
nem tudnak mit kezdeni
a bűnnel. Azt válaszoltam: Addig nem, amíg
nem veszik észre, a bűn
tud mit kezdeni velük.
Aztán eszembe jutott,
több évtizede ökumenikus együttléten egyik
testvér hangos magabiztossággal mondta: Nem
engedem a szószékemre, aki moralizál és a
bűnről beszél. – Hát?!
Billy Graham azt mondta
egy alkalommal, hogy a
Biblia ugyanannyit beszél a bűnről és az ítéletről, mint a kegyelemről és az üdvösségről. Valamelyikről beszélni a másik nélkül értelmetlen. Az egyedül bölcs Isten javunkra mond el minden szükségeset.
A Római levél először is világossá teszi, hogy kétféle törvény van: 1. „Ahogyan tehát egy ember által
jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál...” (5,12.) Bár nem róható fel a bűn, ha nincs törvény, a bűn miatt azonban az ember halott. Stott szerint a földi élet a halottak
versenyfutása. 2. „Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus
kegyelme által sokakra...” (5,15.) A halott feltámadhat életre. Ekkor lesz a törvény lelki. „Tudjuk pedig,
hogy a törvény lelki”. (Rm 7,14.) Ez a törvény ámulatba ejti Pált: „Gyönyörködöm az Isten törvényében
a belső ember szerint”. (7,22.) Nem törvény szerinti életem alapján nyerek életet, hanem „Élek többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2,20.), a törvény pedig Krisztus által működik bennem.
Az új élet termi az Isten szerinti élet gyümölcseit. KAMALESON mondása: „A banánfa csak banánt tud teremni.” Igaz, nem lettünk tökéletesek, de vágyunk rá, mert az Istennek tetsző élet tetszik nekünk is.

2. „Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jer
31,33.)
„Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” ― még él, de gyakran gyengül bennem. „Tudjuk
ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok; ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek,
azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt,
amit gyűlölök." (7,14k.) Micsoda
harc van Pálban, bennem, bennetek. Mégis, milyen jó, hogy van harc
A törvény nem automatikusan lelki.
Ha eredményes leszek, könnyen
büszke leszek. Jó, hogy figyelmeztet
az Úr, észrevéteti, és ha nem akarom látni, nő a gőg bennem, majd
bukom, s akkor meglátom. Ebben a
sokszor erőtlen küzdelemben Isten
szava bátorít: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején és én megszabadítalak téged.” (Zsolt 50,15.) Erre a bátorításra felelek:
Uram, kérlek újítsd meg velem kötött szövetségedet, lehetetlennek látom szívemen kívülre került pa rancsod teljesítését. Törvényedet írd kérlek a bensőmbe, helyezd a szívembe, Kérlek, Uram, Szentlelkeddel pecsételd le, és tedd újra élővé, add Uram, hogy örömömet találjam igédben, és örömöd legyen
bennem! Ámen

3. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az
ilyenek ellen nincs törvény.”
(Gal 5,22k.)
Akárhányszor olvasom a Lélek gyümölcseit,
mindig a mennyországra, Isten királyságára
gondolok. Vannak helyzetek, amikor megértem
Pál apostol szavait: „Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség! Vágyódom elköltözni
és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél." (Fil 1,21k.) Szeretem ezt a földi életet, hálás, elégedett, boldog ember vagyok, ha akad is
csüggedt óra közben. Számomra a Tízparancsolat, a szeretet parancsa és a lélek gyümölcse szerinti élet csodálatos mennyei rend. Arra
is kaptuk, hogy látva ennek gyönyörűségét,
eszerint éljünk. Amikor teremjük a Lélek gyümölcseit, nem magunkban és nem a gyümölcsben
gyönyörködünk. Különleges, Isten jelenlétében
kapott boldogság, elő íze az üdvösségnek.
Egyik zsoltárfordítás így hangzik: „Ízleljétek és
lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki
benne bízik” (Zsolt 34,8.)

4. „Boldog ember az, aki... az Úr törvényében gyönyörködik éjjelnappal.” (Zsolt 1,1k.)
Isten, az egyetlen Isten, a Szeretetet. Ő
tudja, mire van szüksége az embernek
ahhoz, hogy boldog legyen. Ez a személyes tapasztalatunk is, ha megértjük,
idő ráfordításra és imádságra van szükségünk ahhoz, hogy boldog emberek legyünk.
Olvasni, tanulmányozni kell az egész
SZENT Írást. Egy-egy tanulmányozott
szakaszt jártunkban-keltünkben szívünkben kell forgatni. Aztán alázatos imádságos lélekkel az ige fölé hajolni, az Úr
előtt leborulni: Uram, szerető Atyám add nekem Szentlelkedet, „Nyisd meg szememet, hogy meglássam,
milyen csodálatos a te törvényed.” (Zsolt 119,18.) Ámen
Nem marad el az öröm, a hála a boldogság, a tisztánlátás, a gyümölcs.
HA ÉLSZ, A TÖRVÉNY LELKI

Mit jelent az igazságra törekedni?
ERDŐ PÉTER bíboros és BOGÁRDI
SZABÓ ISTVÁN református püspök
keresett válaszokat erre a kérdésre január 20-án, vasárnap este a budapesti Deák téri evangélikus templomban, az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletén.
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj...” ― ezt a mózesi
parancsot (5Móz 16,18-20.) választották az ökumenikus imahét idei vezérigéjévé az indonéziai keresztyének. BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN szerint az adja a felszólítás aktualitását, hogy világunkban „mindent áthat az önáltatás szelleme, a nyerészkedés lelkülete”.
A Zsinat lelkészi elnöke ezzel
szemben arra biztatott: az igazságra törekvés töltse ki életünk,
„eredjünk a nyomába, azzal keljünk és feküdjünk". A hazugság és
a jogtalanság – mint mondta – az
önimádatban gyökerezik, míg az
igazság a tiszta istentiszteletben,
Jézus Krisztus követésében.

Erről a követésről beszélt Erdő Péter bíboros is, aki Jézus farizeusoknak szóló tanításának (Lk 11,3744.) tanulságait osztotta meg hallgatóságával: „ne csak a külső cselekedetekre, ne csak a formára figyeljünk”, mert nem attól leszünk
tiszták, ha étkezés előtt megtisztítjuk magunkat, „hanem ha megosztjuk

a

rászorulókkal,

amink

van”, ha alázattal, „szeretettel viszonozzuk Isten szeretetét”.
A katolikus főpásztor arra buzdított: ne kényelmesítsen el önnön teljesítményünk tudata, hanem minden helyzetben tegyünk tanúságot az evangéliumról ― a társadalmi igazságosság előmozdításával és a szegények segítésével is.
A Krisztus-hívők következő egy héten át világszerte azért imádkoznak majd, hogy az Isten tisztelete
az igazságos cselekedetekben is
megnyilvánuljon: hogy a hazugság,
az intolerancia, az anyagi dolgok
túlzott szeretete, mások és a teremtett világ kizsákmányolása,
vagy a nők tárgyiasítása ne sározza be az egyházak és a hívők tanúságtételét Jézus Krisztus szeretetéről.
Az imaalkalmakon szétosztott,
majd teleírt üres lapok pedig arra
emlékeztetnek, hogy köteleződjünk el az igazságosság, az irgalom és az egység konkrét cselekedetei
mellett.
A vasárnap esti Deák téri közös
imádság ― amelyen a magyarországi keresztyén egyházak vezetői mellett KÁSLER MIKLÓS, az emberi erőforrások minisztere és AZBEJ TRISTAN, az
üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár is részt vett
―, a békéért és az üldözött keresztyénekért elmondott fohásszal zárult.
Feke György, fotó: Vargosz
Forrás:
http://reformatus.hu/mutat/15980/

Kedves Testvérek!
A 2019. március 1-i Világimanap programját a szlovén asszonyok állították össze. A Lukács 14,17. igeszakaszt fókuszba helyező, „Jöjjetek, mert már minden készen van!” című program a társadalmi periférián élőkre irányítja figyelmünket. Ugyanakkor foglalkozik a vendégvárás-vendéglátás, Jézus asztalközösségei és a diakónia, egymás felé fordulás témakörével egyaránt.
Az idei program azért különleges számunkra, mert egy szomszédos ország asszonyai készítették el,
akiknek hétköznapjai, problémái egészen közel állak a miénkhez. Idén, így talán még a szokásosnál is
könnyebb átadnunk magunkat a témának, átéreznünk az élethelyzeteiket és imáinkban hordozni őket.
A március 1-i program előkészítését segítő cikkek, letölthető anyagok (felnőtt liturgia, gyermek-programfüzet, receptfüzet, országismertető, bibliatanulmányok stb.) elérhetőek a weboldalunkon. A letölthe tő anyagok mindig a cikkek végén találhatóak.
https://vilagimanap.hu/
illetve Facebook oldalunkon: https://www.facebook.com/vilagimanap/
A Világimanapi Felkészítő Konferenciánkat idén ― szakítva a hagyományokkal ― 2019. február 2án, szombaton rendezzük meg Budapesten, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának Székházá ban. Az Előkészítőn idén is számos érdekes programmal, vendégelőadók előadásaival és meglepetés sel készülünk.
Helyszín: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 3.
Időpont: 10.00-15.00, érkezés és regisztráció 9.00-tólA konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ebédet csak azok számára tudunk
biztosítani, akik előzetesen regisztráltak. Regisztrálni 2019. január 25-ig itt lehet:
https://vilagimanap.hu/component/jcalpro/registration/edit?event_id=4.
Az Előkészítő Konferenciával kapcsolatosan folyamatos tájékoztatást adunk annak Facebook-eseményében: https://www.facebook.com/events/213770712879310/.
2019. február 2-án ismét megrendezzük süteménysütő versenyünket, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel. A versenyre nevezni egy tálca szlovén süteménnyel, valamint az elkészített sütemény nyom tatott (olvasható) receptjének leadásával lehet. A recepten kérjük feltüntetni a sütemény készítőjének
nevét. A nevezett sütemény készülhet az általunk kiadott világimanapi szakácskönyvecskéből választott recept, vagy egyéb szlovén(!) süteményrecept alapján. Az első helyezettet a nap végén ajándék csomaggal jutalmazzuk és az összes nevezett sütemény receptjét is közzétesszük.
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy ámbár a konferencián való részvétel ingyenes, adományokat elfogadunk a szervezés költségeinek a fedezésére, valamint az idei kiemelt projekt támogatására!
További információkért kövessenek minket Facebook-on vagy látogassanak el weboldalunkra, kérdé seikkel pedig keressenek bátran az info@vilagimanap.hu e-mail címen.
Szeretettel várjuk konferenciánkra!Üdvözlettel,
Dajka-Szederkényi Kornélia
Ökumenikus Világimanap országos koordinátora

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

