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 2014. február 

Kedves Mindnyájan! 
 

 Istennek hála a zord időjá-
rás ellenére szép számmal vet-
tünk részt ebben az évben is a 
március 7-ei Világimanapot előké-
szítő alkalmon a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsá-
ban. 
 Az eddigi hagyományokhoz 
híven az imanap anyagához igye-

keztünk lelki és gyakorlati útmutatásokat adni, hogy otthon is 
kellőképpen fel tudjatok készülni a márciusi imanapi ünnep-
lésre. 
 Figyelmetekbe ajánlom a www.meot.hu oldalon a női 
misszió menűpontot, ahol találtok már anyagokat, a konfe-
renciáról is képeket is, s mivel állandóan bővítjük ennek az 
oldalnak a tartalmát, kérem, hogy tekintsetek rá gyakrabban, 
s a friss információkat is használjátok fel. 
 Nyomtatott anyagaink elfogytak, hiszen azokat minden 
esperesi hivatalon keresztül eljuttattuk a lelkipásztorokhoz, 
így kérlek benneteket, hogy kérjétek otthon , vagy töltsétek le 
a honlapról. 
 Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik a január 25-ei előkészí-
tő nap lebonyolításában aktívan részt vettek! Nagy élmény volt, hogy a 
skye segítségével kapcsolatba léphettünk egyiptomi keresztyénekkel! Jó 
volt hallani személyes beszámolójukat mai életükről.  Egyúttal továbbí-
tom kérésüket is: mivel helyzetük rosszabbodik napról napra, így számí-
tanak imádságainkra folyamatosan. 
 

                                 Sok szeretettel köszöntelek benneteket : 
 

                                                                            P. Tóthné Szakács Zita 

Igéddel 
 

Igéddel tisztíts, 
gyógyíts, Uram! 
Mert Lelked nélkül, 
csak egymagam 
vagyok és látod, 
hogy eltévedek. 
De Veled, tudom, 
hogy győztes leszek! 
 

Igéddel indíts 
új útra el! 
Azzal a céllal, 
mit Te tervezel 
számomra és én 
elindulok. 
Mert Veled, tudom, 
hogy győztes vagyok! 
 

ÁMEN 

 

Egyiptomi kopt kereszt 



 

 „Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 
 Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, 
 amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb”. 

 (Kol 2:6-7.) 

 

 Ez az ige nagyon beleszól az életünkbe: 
„éljetek is őbenne.” De előre vetíti próbatételek 
lehetőségeit. Viharokat jelez és nagy szeleket, 
amely bele fog ütközni abba, amit építettünk. 
Figyelmeztet: „Gyökerezzetek meg és épüljetek 
fel…, erősödjetek meg…, hálaadásotok legyen 
egyre bőségesebb”! 
 Erő után vágyik a lelkünk! Bár még alig va-
gyunk túl a karácsonyon, a húsvét naptári ideje 
sem érkezett el, de hadd tegyem fel a kérdést 
mégis: szükségét érezzük egy új pünkösdnek? 

Vágyunk-e a megújulást hozó Szentlélekre, az Erő Lelkére? A mindent megújító, ígéreteket be-
váltó, felforgató és megítélő szeretetre! A kövekből is fiakat támasztó „szélre”, a növekedést 
adó és gazdagító Lélekre? 
 A fenti igében az apostol egy fiatal fát lát maga előtt, amelyet nagy vihar tépáz. Kímé-
letlenül hajtogatja jobbra és balra, minden erejével ki akarja tépni a helyéről a fiatal, 
Kolosséban élő gyülekezetet. A vihar nem szünetel egy kis időre sem, újra és újra cibálja, min-
den erejét összeszedi, hogy kiszakítsa az életet adó helyéről, a Krisztusból. Az apostol küzd ér-
tük, hogy kibírják a tévtanítások szélviharait és közben láthatóvá legyen rajtuk és álltaluk a 
Megtartó, a mindent kézben tartó Krisztus. Levelével az apostol biztatja őket arra, hogy ne fél-
jenek a próbáktól, tévtanításoktól mert az csak megerősödésükre szolgál, mert jó az alapjuk, 
„amit tanultak”. 
 A támadásokat csak azok élik át diadalma-
san, akik nem felejtették el azt a tényt, hogy elfo-
gadta őket Jézus Krisztus és ők elfogadták a Krisz-
tus Jézust Uruknak: „Mivel tehát már elfogadtá-
tok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.”  

 A tudatukat meg kell erősíteni a Krisztus Jé-
zusban való élettel. Nem vagyok többé a magamé, 
hanem a tied. Állíts oda, ahová akarsz! Használj 
vagy állíts félre céljaid szerint! Tölts meg, vagy üre-
síts meg!” 
                                                 (folytatás a következő oldalon) 

 

Áhítatok február hónapra 
 

Írta: Gyurkó József 
metodista lelkipásztor 



 Igaz ez a mi életünkre is? Ha igen akkor nincs mit 
félnünk a próbáktól és a viharoktól! De tartsuk szemünk 
előtt a figyelmeztetést és ne fáradjunk bele a Krisztus 
ismeretének kutatásába, a megismert és felismert igaz-
ságokat imádság által beleépíteni az életünk hétköznap-
jaiba. Döntéseinket a felismert igazságokhoz igazítani. A 
közösségben a Krisztust az életünkkel bemutatni!  Merí-
teni kell a hálaadás bőséges forrásából hit által, hogy 
senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és 
hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztu-
son. 
 Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézus uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne 
gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogyan tanultátok, s bővelkedjetek a 

hálaadásban. Ámen. 

 

 „Nyisd meg a szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” 
 (Péld 31:8.) 
 

 Egy pár gondolat a fordításokhoz: 
  

• A „nyisd meg a szád” magyarázatul hozzáteszik, hogy a mellett az ember mellett, illetve 
a helyett az ember helyett „nyisd meg a szád”. Ez azért fontos, hogy a tudatosuljon ab-
ban, aki szól, hogy eggyé kell válnia azzal, aki nevében szól! 

• A mondat második része „a mulandó ember ügyéért”. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, 
hogy a „mulandó” szó jelentésének háttere az, hogy valaki veszedelemben van, gyámol-
talan. Tehát közbenjáró küldetés van a parancsban! 

 

 A Példabeszédek könyvének utolsó, 31. része két fon-
tos gondolatra teszi a hangsúlyt. Salamon, aki a Példabeszé-
dek könyvének gyűjteményét összeállította egy szomszédos 
néptől vette át ez az 1-9 verseket. A bölcsességtanítók szo-
kása volt – más népnél is – valamilyen tanítást a nagyobb 
nyomaték kedvéért úgy előadni, mint amit ők a szüleiktől 
tanultak. Lemuél király mondja itt el azt, amit anyjától ta-

nult. Hogy ő ki volt, nem tudjuk. A tanácsai az élet hétköz-
napi felelősségeire tanítanak. Arról, hogy észre kell venni a 
kicsiket, elnyomottakat, hogy rend legyen a közösségben. 
 A „néma”, aki félénkségből, pénz, vagy hatalom híján 
nem tudja magát megvédeni annak a vezető legyen a szó-
csöve, sőt védője azoknak, akik alul vannak.  A gyülekezet az 
a közösség, ahol vannak olyan tagok, akik különböző oknál 
fogva „némák”. Fontos rájuk figyelni és az ő ügyüket is kép-
viselni.  
 

                                                                     (folytatás a következő oldalon) 



 A másik fontos gondolat a derék asszonyról ír le huszonkét 
versben „akrosztikus” költeményt. Ez azt jelenti, hogy az egymás 
után következő versek a héber ábécé egymásután következő be-
tűivel kezdődnek. A héber ábécé 22 betűből áll. Ez az „Arany 
ABC” házasság előtt álló fiatal lányoknak szól. A gyakorlati okta-
tást otthon kapták az anyjuktól. A bölcs az általános szabályokat 
foglalta össze a számukra. A benne levő irányelvek, teológiai gon-
dolatok azonban ma is érvényesek. A házasságot férfi és nő 
együtt alkotják, nemcsak az egyik, vagy csak a másik. Nincs ben-
ne uralkodó és rabszolga. Ezen belül azonban megoszlanak a fel-
adatok. Az egész pedig akkor jó, ha az Úr öleli körül. 
 Ez az igei tanács a királynak szól de nekünk is: „Nyisd meg a szádat!” Veszélyes némá-
nak maradni, akinek ez a tanács szól! A megszólalás célja: a másiknak, a „némának”, aki gyá-
moltalan, annak az ügyét úgy kell képviselni, mint a magam ügyét. 
 Kinek szól ez a felszólítás? Mindenkinek, akik Jézussal együtt feltámadtak a bűn halálá-
ból. Akiket Péter apostol így szólít meg: 
 

 „Ti azonban választott nemzetség, 
 királyi papság, szent nemzet vagytok, 
 Isten tulajdonba vett népe, 
 hogy hirdessétek nagy tetteit annak, 
 aki a sötétségből 
 az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” 
 (1Pt 2:9.) 
 

 Küldetésünk van arra, hogy vegyük észre azokat, akik szükségben vannak. Azokat, akik 
még kérni sem tudnak, akik „némák”, mert a világ istene megbénította a nyelvüket. A Szent-
lelket kérjük, hogy nyissa meg a szemünket meglátni, akiért az Úr elé kell állnunk. Akik ügyét 
elsősorban a Királyok Királya, de az emberek előtt is képviselni kell. Ez a közbenjáró imádkozói 
szolgálat. Fontos ebben a hónapban többet imádkoznunk azokért, akik nem tudnak imádkoz-
ni! Azokért, akik még a világ istenének bilincseit hordják a nyelvükön. De akik látják, a lelki ál-
lapotukat azoknak szól ez a szeretet parancs: 
 

 „Nyisd meg a szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!” 
 

 Ámen. 

Létrejött a kormány által egybehívott 
Reformáció Emlékbizottság. 

A bizottsági munkát 
Hafenscher Károly 

miniszteri biztosként segíti. 
 

Bővebb információ: www.meot.hu  



  

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Oldal  5 

A hírlevél címe 

Képhez vagy ábrához tarto-
zó felirat 

Képhez vagy ábrá-
hoz tartozó felirat 

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN 

IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY 

IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.” 

 

„Gyászomat örömre fordítottad, 
leoldoztad gyászruhámat, 
és örömbe öltöztettél.” 
(Zsolt  30:12.) 
 

 Az életünk törvényszerűségek között halad a szüle-
téstől a halálig. Egyik bölcs mondás így hangzik: 
„Születtünk halnunk kell”! Mégis amikor a születés a bol-
dogság forrása, a halál az elválás, elvesztés miatti szomo-
rúság, sírás, elszakadás, keserves időszakát adja. Az Ige 
világosan adja hírül: „És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, az-
után pedig ítélet következik…” (Zsid 9:27.) 
 Születünk ebbe az Isten által teremtett szép világunkba, amely a bűn miatt nyomorú-
sággal fűszerezett. Az életutunkat sok szúrós tövis szegélyezi, veszélyes szakadékok, rózsák, 
amelyek nem mentesek a tüskéktől, csalóka délibábok, amelyről az Írás azt mondja: „Életünk 
ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fá-
radság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsolt 90:10.) Mégis, amikor az utunk vé-
gén letehetjük ezt a földi sátorházat, a lelkünk ideiglenes otthonát, akkor ezt az eseményt 
meggyászoljuk. 
 Elgondolkodtató a következő elmélkedés: „igaza van a kisbabának, amikor megszületik, 
hogy ordítva sír, mert egy csodálatos biztonságot kell otthagynia, mi meg boldogok vagyunk. 
Mi megvigasztaljuk és elhitetjük vele, nincs semmi baj itt minden jó és minden szép. Ahogy 
növekszik mennyi csalódás, mennyi szenvedés, a teljességhez hozzátartozik, hogy kap egy ki-
csiny morzsát a boldogság és öröm asztaláról. Amikor eljön számára a vég, hogy visszamen-
jen oda ahonnan jött a lelke, az örök hazába akkor meg sírunk és ostromoljuk az eget, miért 
engedte meg az Isten, hogy a halál győzzön. Mi egy fordított világban élünk a bűn miatt. Sí-
runk, amikor örülnünk kellene és örülünk, amikor sírnunk kellene ”. 
 Nincs ebben valami igazságtalanság? Vagy ez a bűn által „feje tetejére” állított meg-
romlott gondolkozásunk? Isten nem ezt akarta, nem ez volt az Isten terve, de a bűn következ-
ménye! Dávid a zsoltáros, ezt az éneket hálaadásból írta és énekelte. Szabadulásért ad hálát, 
azért mert megtapasztalta, a szabadító Isten hatalmát. Tapasztalta, hogyan tudja a könnyeket 
letörölni a szeretet Istene. Szíve tele van hálával, hogy megtapasztalta, egyedül Isten tudja le-
oldani róla, amit magáról, illetve magától nem tudott levetni „leoldozta” róla. Ő nem hagyta 
magára a mezítelenségében, hanem felöltöztette abba a ruhába, amit soha nem kell többé 
levetnie „örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és só-
haj.”  (Ézs 35:10. / 51:11. / Zsolt 126.) 
 

 Köszönjük Urunk, hogy nem veszel ki bennünket 
 az élet törvényszerűségei közül, 
 de már most itt a földi életünkben 
 a gyászunkat örömre fordítod 
 és megajándékozol bennünket 
 a benned nyert öröm fehér ruhájával, 
 amelyet soha nem kell levetni. 
 

 Ámen. 



 

 

 „Ne bánkódjatok, 
 mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek! ” 
 (Neh 8:10/b.) 
 
 

Milyen sokszor vesz erőt rajtunk a bánkódás mások és néha saját közösségi helyzetünk 
miatt! Sok okunk van a bánkódásra, ha levesszük a tekintetünket az Úrról.  Nagyon sok két-
ségbeejtő helyzet vesz körül bennünket.  Az utolsó idők jeleivel vagyunk körülvéve, amit Pál 
apostol Timóteusnak leírt. Ezek a jelek nem kívülről fenyegetik az Isten népét, hanem belülről 
bomlasztják az gyülekezeteket: 

 

„A gonoszság megsokasodik, 
a szeretet sokakban meghidegül” 
(2Tim.3,1.) 
 

Az apostol egy bűn katalógust közöl, de a szo-
morú az, hogy ezt nem a hitetlenek cselekszik, hanem 
a gyülekezet tagjai. Ezek a bűnök, amelyek az önzésen, 
az istenfélelem és a felebaráti szeretet semmibe véte-
lén alapulnak, ráadásul a „kegyesség formáját” öltik magukra, a kegyes önzés és vallási gőg 
álarca alatt akadályozzák az evangélium igazságának érvényre jutását. Ettől veszedelmesek. 
Hányszor megtörtént már, hogy hitben járó emberek kegyes formákba öltöztetett bűneikkel 
álltak az evangélium útjába. Nem bánkódott a közösség romjain, hanem inkább … 

Ha ezt az igét megvizsgáljuk, az fogjuk látni, hogy a zsidó nép, Isten népe, a fogságból 
haza térve látja, hogy városaik és a templom romokban áll. Bánkódnak és keseregnek és eb-
ben az állapotban Atyáik Istene vágyat teremtett a szívükben a Törvény, Isten akaratának, az 
Úr parancsának megismerése után. Ezt olvassuk az első versben: 

 

„Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a Vizi-kapu előtt levő téren, 
és azt mondták az írástudó Ezsdrásnak, 
hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az ÚR adott Izráelnek.” 

(Neh 8:1.) 
 

Milyen áldott, és lélekemelő tud lenni, amikor az egység, egy akarat lakozik egy közös-
ségben. Amikor tudnak egy emberként összegyűlni és bánkódni a lelki romok miatt!  Amikor 
nem hiányzik az egy akarat az Úr parancsának megismerése iránt! Ez a közösség öröm forrása 
és vonzó, nem a kegyesség látszatára teszik a hangsúlyt, hanem hogy szívük tiszta szeretettel 
legyen tele. Nem tűrnek meg a szívükben gőgös kegyességet! 

Bánkódnak a saját és őseik vétkei miatt. Szomorú a szívük az Isten iránti engedetlenség 
miatt, amit nem is ők követtek el, hanem atyáik. Sok próféta 
vallja meg bűnét Isten előtt, pedig nem volt részese annak: 

 

„Jaj nekem! Elvesztem, 
mert tisztátalan ajkú vagyok, 
és tisztátalan ajkú nép között lakom.” 
(Ézs.6:5.) 
 

                                                     (folytatás a következő oldalon) 



 

 

Dániel imádásága tele van ilyen szavakkal: 
 

„Neked, URam, igazad van, 
nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; 
nekünk, …hűtlenségük miatt; 
Szégyenkeznünk kell, URam, 
mert vétkeztünk ellened. 
A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. 
De mi ellene lázadtunk, 
és nem hallgattunk Istenünknek, 
az ÚRnak a szavára. 
Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái, a próféták által. 

 … mert vétkeztünk ellene. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami meg van írva 
 Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az ÚRhoz, nem tértünk meg 
 bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal.” (Dán 9:1-14.) 

 

Ennek a szívbéli állapotnak következménye, hogy „…mindnyájan meg tudták érteni a 
hallottakat.” Ez a felolvasás 5-6 óráig tarthatott. Az Úr igéje után való szomjúságnak hű kifele-
zője, hogy készek voltak virradattól délig csak az igéért együtt lenni. Nem volt unalmas vagy 
száraz, pedig csak a törvény felolvasása volt. Ennek a lelki állapotnak, a szív szomjúságának 
következménye, hatása nem maradt el. „Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a tör-
vény szavait.” 

A szív őszinte állapota és a tiszta ige találkozásának a hatása Isten szerinti szomorúságot 
eredményez. Pál apostol kétféle szomorúságról ír a korinthusiaknak: 

 

„…Isten szerinti szomorúság 
megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, 
a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” 
(2Kor.7,10.) 
 

        Mi a mi bánkódásunknak a forrása és a következ-
ménye? Engedjük-e magunkat Istentől megszomorítani? 
Mert csak azok számára igaz az ige folyatatása: 
„megbánhatatlan megtérés”, amely együtt jár a bűn feletti 
könnyekkel és a vigasztalás öröme, amely erőforrás minden 
körülmények között! Ámen. 

„Megbékélést a keresztyénség 
ősi földjén!” 
 

- az egyiptomi kopt keresztyén 
Maggie Gobran („Maggie mama”) 
könyörög hazájáért. 
 

Bővebb információ: www.meot.hu 


