
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2021. május

A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.

Május 10. hétfő 10.00: Missziói és Evangelizációi Bizottság (kihelyezett) ülése (Szombathely)

Május 18. kedd: Jelentkezési határidő a révfülöpi konferenciára

Június 7. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Június 8. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Június 9. szerda 17.00-20.00: PIKNIK – Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági Est. Igét hirdet: Pataky Albert

Ami megmarad...

És elmúlik minden, mit önző szíveddel
itt lenn megszerettél és megcsodáltál:
régi életed zilált kerete, tüskés bozótja,
csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma,
s a féktelen, ifjú tombolások...
tavaszok, nyarak, bánatos őszök;
mind, mind elmúlnak. Sárguló lombok
zizegve hullanak lábaid elé,
megadva maguk...

Elhagy a barát és ellenség is elhagy...
az élet minden édes melege megfagy,
elszáll a nap, röppenek az évek,
elnémul ajkadon az örömének,
virágillattal együtt száll el
a gyermekcipős, gondtalan élet...
Ifjú álmok mézédes nedűje
s a férfikor dele, fénye, ereje,
temérdek terve, ― elmúlik mind.
Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz,
sima homlokod gondok, félelmek, könnyek,
fájdalmak ekéje szántja...
görnyed a hátad és vézna lesz a tested...

nehézzé válik durva, nagy kereszted,
s ha leroskadtál kereszted alatt,
mentő kezek éretted nem nyúlnak...
S mikor mindezek végképp elmúlnak,
közeleg a leszámolás napja.
Akkor majd úgy látod, semmid sincs:
Mit viszel magaddal?
Ha minden elmúlik, mi marad neked?

Megmarad könnyed, mit másokért sírtál.
Sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál
betegek, bénák kórházágya mellől.
Megmaradnak az égő, hő imák,
simogató, könnytörlő kezed
elfelejtett jótéteményei...
megmaradnak vigaszszavaid, lelkedben
a lángoló, szent hit,
sebkötözésed, önfeláldozásod,
alamizsnát nyújtó forró szívjóságod. ―
És lelkedben az igaz szeretet!
AZ MARAD MEG, AMIVÉ KRISZTUSBAN LETTÉL.

AZ MARAD MEG, AMIT KRISZTUSÉRT TETTÉL!

Dénes Ferenc

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf


Hírlevelünkbe a május havi áhítatokat

Friebert Tibor

baptista lelkipásztor

írta

„Falaidra Jeruzsálem, őröket állítottam” ― Pünkösdkor is...
(Ézs 62,1-12.)

Isten népének mindig szüksége van arra, hogy az Úr közelében legyen. Ha ott van, jó irányba halad,
ha nem, elveszi engedetlensége következményeit. Nem mindegy tehát, hogy hallja-e tanácsait, vagy a
saját gondolatai, megérzései alapján halad. Ma sem kell megengedni, hogy úrrá legyen rajtunk korunk
szellemisége, irányai, félelmei. Ezért volt számomra átütő erejű, kijózanító, ugyanakkor megújító Ézsai-
ás könyvének 62. része. Az igeszakasz három üzenetet hordozott.

Az első. Az Úr helyre akarta állítani né-
pét, nem mondott le róla. Annak ellenére
így viszonyult választott  népéhez, hogy
az hűtlen volt hozzá! Van remény! Addig
nem nyugszik  az  Úr,  míg  nem ragyog
Jeruzsálem igazsága és nem jön el sza-
badulása!  A  megújítás  és  szabadítás
először a  szívekben kell,  hogy megtör-
ténjen, utána következhet minden más.
Itt még ígéret, de készülniük kell rá, meg
kell térni az Úrhoz!

A második. Mit  kell  tenni  a  várakozás
időszakában? Elég a passzív várakozás,
vagy Isten mást is várt  népétől? Ment-
sék csupán a saját életüket – ismerve a
megfelelő információt –, és hagyják a többieket? Az Atya megszólítja Izrael őrállóit, feladatot ad nekik:
emlékeztessék őt arra, hogy ne hallgasson! Hallaniuk kell Isten hangját, mert ha Ő csendben marad, a
nép eltéved! Az őrállónak küldetése van mások felé is? Igen! Küldetése és felelőssége is! „Ha ellenben
az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, (…)
de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia! Ilyen őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hal-
lasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!” (Ez 33,6-7.)

A harmadik. Készülniük kellett a találkozásra. Egyengetni, elsimítani. Minden fölösleges akadályt eltá-
volítani  a szabadítás útjából.  Az akadálymentesítés szellemi értelemben minden korban szükséges
volt.

Ma? Hasonló  helyzetben  vagyunk…  Kérdések,  találgatások,  elméletek.  Meddig  tart?  Mi  a  helyes
irány? Számomra az Úr Jézus megadja a kérdésekre a választ:  „Ti azonban vigyázzatok: előre meg-
mondtam nektek mindent!” (Mk 13:23.) És: „kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit!” (Mk 1,3.) Mai korunk őrállói és útkészítői a Krisztusban hívők! Látnunk kell,
hogy olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akiknek csak ez az egy életük van, nincs másik, nincs foly-
tatás! Nem gubódzhatunk be várva, hogy majdcsak kisüt ránk a nap! Felelősek vagyunk értük is!

Pünkösd... Pünkösd számomra a jelenlétet és az esélyt hordozza. Jézus velem van Szentlelke által,
így van esélyem célba érkezni és célba juttatni a rám bízottakat!



A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága és a Nemzeti Közszolgálati

Egyetem közös minikonferenciát tartott 2021. április 29-én délelőtt 10 órától Az egyházak és a kato-

nai erők előtt álló kihívások, az együttműködés lehetőségei címmel. A Bizottság elnöke, Dr. Fazakas

Sándor moderálta a konferenciát. Az elhangzott előadásokból Tanulmánygyűjtemény készült, 6 tanul-

mánnyal. Az absztraktok és a teljes Tanulmánygyűjtemény elérhetőek és letölthetőek az alábbi linkre

kattintva:

http://meot.hu/index.php/szocial-m/428-az-egyhazak-es-a-katonai-erok-elott-allo-kihivasok-az-egyuttmukodes-lehetosegei-223

 

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 Révfü-
löpön. Az érkezőket június 21-én, hétfőn délután 14 óra után várjuk, melyre természetesen munkatár-
saitokat 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.

http://meot.hu/index.php/misszio-m
mailto:oikumene@meot.hu
https://www.youtube.com/watch?v=51GnqqH9Yqs
https://www.youtube.com/watch?v=JikofT_v7ik
http://meot.hu/index.php/szocial-m/428-az-egyhazak-es-a-katonai-erok-elott-allo-kihivasok-az-egyuttmukodes-lehetosegei-223
http://meot.hu/dokumentumok/2021szocet/Tanulmanykotet_MEOT_NKE.pdf
http://meot.hu/dokumentumok/2021szocet/Absztraktok.pdf





