
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2023. február

A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2023akt/2023-program.pdf.

Február 1. szerda 12.30: Ifjúsági Bizottsági ülés

Február 2. csütörtök 12.30: Szociáletikai Bizottsági ülés

Február 4. szombat 1000-1500: Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság

Február 7. kedd 15.00: Theologiai Szemle Szerkesztőbizottsági ülés

Február 7. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Február 8. szerda 13.30: Női bizottsági ülés

Február 13. hétfő 11.00: Vallásközi Dialógus Bizottsági ülés

Február 14. kedd 12.30: Teológiai és Keresztyén Egység Bizottsági ülés

Február 15. hétfő 12.30: Missziói és Evangelizációi Bizottsági ülés

Március 3. péntek: Világimanap

Tanulságok (Magamnak)

Ha vársz csak az Isten rezdülésére,
Nem találsz mást, csak türelmetlenséget,
De ha csak Vele együtt rendülsz,
Fölkap az Isten, szinte szédülsz!

Hogyha lesed az Isten akaratát,
Félő, hogy így csak önmagadra találsz,
De ha azt akarod, mit ő akarhat,
Mennyei közösség lesz a jutalmad!

Ha nyafogsz az erőtlenségedben,
Akkor részed lesz nagy félelemben,
De ha elégedett vagy kicsiny erőddel,
Felruház Mestered Isteni erőkkel.

Ha megszomorodsz az üres nincsben,
Nem is turkálsz a mennyei kincsben,
De ha hálával veszed, mit kínál az élet,
Akkor boldog élet lesz az osztályrészed!

Szemerei Gábor
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Hírlevelünkbe a február havi áhítatokat

Szeverényi János

evangélikus missziói lelkész

írta

A 2023-as év igéje: „Te vagy a látás Istene.” (1Móz 16,13.)

Hágárt,  méhében Izmaellel,  a válasz-
tottak,  a  hívők,  az  ígéret  birtokosai,
Ábrahám és Sára kizavarták a pusztá-
ba.  Később,  miután  a  fiúcskája  na-
gyobb lett, újra elkergették őket a ház-
tól. De az Úr angyala mindkét esetben
rájuk talál. Az egyiptomi szolgáló, Há-
gár szájából származik az újesztendő
igéje:  „Te vagy a látás Istene.” Hitünk
forrását,  lényegét,  erejét  fogalmazta
meg ez a pogány nő.

Isten meglátta  a bűnbe esett  emberi-
séget, a választott népet, a fogságban
sínylődőket,  a  pásztor  nélküli  megfá-
radtakat, Zákeust, a vakot, a harminc-

nyolc éve magatehetetlen beteget, a már szagló halottat, Lázárt; agónia közben anyját, a megzavaro-
dott tanítványokat... Ő lát ma is. Látja azokat is, akik őt ma még nem látják. De „boldogok a tiszta szí-
vűek, mert ők meglátják az Istent” (Mt 5,8.).

„Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette [Illést], és
ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”
(1Kir 19,7.)  „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt tér-
deket  erősítsétek  meg,  és  egyenes  ösvényen  járjatok...” (Zsid
12,12-13.)

Illés Isten embere volt, mégis halálosan elfá-
radt. A hívő ember is ember, tehát törékeny,
véges, esendő. Ezzel számolni kell saját ma-
gunkkal  és  másokkal  kapcsolatban  is.  A
Szentírás leplezetlenül szól mindezekről.

Egyszer  én  fáradok  el,  máskor  a  mellettem
élő.  Isten  egymásra  bízott  minket.  Legyünk
angyalok,  küldöttek,  akik  kérik,  kapják  a
mennyei erőt, reménységet, és tovább is ad-
ják. „Kezedre bízom lelkemet, … Uram!” (Zsolt
31,6.)  „… aki  mást felüdít,  maga is felüdül.”
(Péld 11,25.)



„Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a he-
tedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle
munkát ne végezz  azon…” (2Móz 20,9-10.)  „A szombat lett  az
emberért, nem az ember a szombatért.” (Mk 2,27.)

Jó  rátalálni  az  életrit-
musra. Mindennek ideje
van, ahogy a Prédikátor
könyvében  olvassuk.  A
hetedik nap ajándék, le-
hetőség. Le kell lassulni,
csendesedni,  a  lényeg-
re, az örök értékekre fi-
gyelni.  Megállni,  meg-
nyugodni, rátalálni a bé-
kességre. Meg kell adni
a  testnek,  léleknek,
szellemnek a rehabilitá-
ciót, a felfrissülést.

„Aki  ugyanis  bement  Is-
ten  nyugalmába,  maga
is megnyugodott a mun-
káitól,  mint  Isten  is  a
magáétól.  Igyekezzünk
tehát  bemenni  abba  a
nyugalomba,  hogy senki

el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében.” (Zsid 4,10-11.) (A keresztyének Jézus fel-
támadásának napját, a vasárnapot ünneplik. Nem a nap neve a fontos, hanem a lelki-szellemi tarta-
lom.)

„Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közötte-
tek  vannak,  és  fordítsátok  oda  szíveteket  az  Úrhoz…!” (Józs
24,23.)  „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az
Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18.)

A hitbuzgó Saul arra tette fel az éle-
tét,  hogy  kiirtsa  a  keresztyénséget.
Amikor Krisztussal találkozott, minden
megváltozott:  „Sőt most is kárnak íté-
lek  mindent  Krisztus  Jézus,  az  én
Uram ismeretének páratlan nagyságá-
ért.” (Fil 3,8.) Az Ige megjelenésének
a következménye (jó esetben)  a he-
lyes Isten-  és emberismeret.  A nagy
megújulások mindig együtt jártak a ta-
karítással is.

Lucifer ma is  azon dolgozik,  hogy a
bálványokat,  főleg a nagy egót  visz-
szahozza  az  egyházba,  életünkbe.
Két úrnak nem lehet szolgálni, vagyis
lehet, de az ilyen szolgálat hiteltelen, erőtlen lesz. Csak a mennyei tűz, a világosság, a Lélek vezethet
igaz ismeretre.



„Békét hirdet a népeknek…” (Zak 9,10b.)  „Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”
(Lk 2,14.)

Nagy a lelki-szellemi infláció és hiány a mai igékkel kapcsolatban. Mivel sokan nem adnak dicsőséget
Istennek, nincs béke és jóakarat a földön. Ne csupán az ukrán helyzetre gondoljunk, hanem a saját
szívünkre, ügyeinkre, kapcsolatainkra, népünkre, földrészünkre is.

Ezért van szükség megváltásra, ezért jött el a „Béke Fejedelme”. Ez nem folklór, hagyomány, múló
hangulat, hanem élet és halál kérdése.

Imádkozzunk!

1.  Adj  békét  a  mi  időnkben,
Úristen,  téged  kérünk.  Hisz
rajtad  kívül  más  nincsen,  Ki
síkra szállna értünk, Egyedül
te, örök Isten. 2. Adj békét a
mi  időnkben,  Úristen,  téged
várunk. Te segíts dolgos bé-
kében  Hűségesen  szolgál-
nunk. Áldd meg hazánk, áldd
meg népünk!  3.  Adj  békét  a
mi időnkben! Adj békességet
nékünk,  Mindenütt:  házban
és  szívben!  Jézus  nevében

kérünk. Így hallgass meg minket, ámen! (Evangélikus énekeskönyv 291. ének; 1. vsz.: Luther Márton
1483–1546; 2–3. vsz.: Túrmezei Erzsébet 1912–2000)

„De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.” (1Móz 6,8.) „De amikor el-
jön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8b.)

„Amikor látta az ÚR, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívé-
nek minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az ÚR, hogy embert alkotott a
földön, és megszomorodott szívében.” (1Móz 6,5-6.) „Amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia
napjaiban  is:  ettek,  ittak,  háza-
sodtak, férjhez mentek, egészen
addig a napig, amíg Nóé be nem
ment a bárkába.” (Lk 17,26-27.)

A gonoszság most is elhatalma-
sodott  a  földön.  Az  emberiség
megérett  az  ítéletre.  Ma  nem
csak  egyetlen  igaz  ember  él,
sokan  hűségesek.  Van  bárka
ma  is,  az  Úr  Jézus  teste,  az
egyház. Ott sincs minden rend-
ben,  mint  ahogy  Noé  bárkájá-
ban is lehettek problémák, konf-
liktusok.  A  „kapitány”  viszont
nem egy esendő ember, hanem
az uraknak ura,  királyoknak ki-
rálya, a győztes Úr, akinek ke-
gyelme tartja a világot még min-
dig.



„Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (Zsolt
126,3.) „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki meg-
áldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztus-
ban.” (Ef 1,3)

Sokszor  elhangzik:  Isten  áldjon!  Mit
értünk ezen, miből áll  az Isten áldá-
sa? Mivel ő a Teljesség, ezért most is
csak töredékesen írhatok erről, de az
sem kevés.

Áldás:

– Tudom,  honnan  jövök,  mit  kere-
sek itt, és hová megyek: ő az „út,
igazság és élet”.

– Törékeny létem alatt biztos szikla
Krisztus, az ő országa és beszé-
de.

– A világ bolondsága, törvénytelen-
sége,  elveszettsége  ellenére,
lelki-szellemi „bárkában” vagyok.

– Mélységek, viharok megpróbáltatások ellenére is haladok a cél felé.
– Gyönyörködöm Isten szépségében, személyében, szeretetében. Lélek által a teremtményekben –

kozmosz, ember, növény- és állatvilág, vizek, erdők, hegyek, ízek, színek, fények, illatok – is cso-
dálom őt.

– Élek, élhetek a törvény és az evangélium (kegyelem) ajándékaival.
– Világból való kilépésem nem megsemmisülés, nirvána, halál, hanem hazaérkezés.

Kedves Olvasó, Isten áldjon!

„Erőt ad a megfáradtnak,  és  az erőtlent  nagyon erőssé teszi.”
(Ézs 40,29.) „Jézus mondja: Én vagyok az élet kenyere: aki énhoz-
zám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik
meg soha.” (Jn 6,35.)

Nem  vagyunk  terminátorok,
007-es  ügynökök  vagy  Ram-
bók,  bár  a  mi  küldetésünk,
missziónk is a „lehetetlen” ka-
tegóriába tartozik. De  „ami az
embereknél  lehetetlen,  Isten-
nek lehetséges”.

A mag elhal a földben, megha-
sad és sok kis szemecskében
feltámad,  megsokszorozódik.
Majd  megőrlik,  dagasztják,
„élesztik”,  kisütik.  Illatos,  fo-
gyasztható,  szép  kenyérként
kerül Isten és emberek asztalára.

A szőlőt elválasztják a növénytől, préselik, a „söprűről” lefejtik, kiforrja magát, letisztul, és így kerül ő is
az asztalra.

A megújulás, az új élet titka, ereje itt található.



Elkezdődött az ökumenikus imahét
Római és görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox
püspökök és egyházi vezetők imádkoztak együtt vasárnap a Krisztus-hívők egységéért Budapesten, a
Kálvin téri református templomban, az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletén.

Szentbeszédben ERDŐ PÉTER bíboros, esztergom-budapesti érsek Máté evangéliuma 25. részének 31–
40. verse alapján beszélt a jó cselekedetekről, a szolgálatkész szívről, melynek mindenki felé kell irá-
nyulnia, és nem csupán ismerősi, baráti körünkben. „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek eze-
ket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40.) ― hangzik Jézus,
az eljövendő Király bátorítása és válasza a gyülekezetnek.

Erdő Péter szerint Jézus nem csu-
pán  a  cselekedeteinket  akarja
iránytani, hanem az egész életün-
ket, szabad emberi tetteinket és a
szívünket is. Az ítéltre jövő Király a
jobb és bal oldalára osztja az em-
bereket az itt említett cselekedetek
alapján: meglátogatni, inni adni, tö-
rődni,  mindenkit  szeretni  olyan
szeretettel,  amivel  neki  tartozunk.
Az egyházfő ezért  arra bátorította
a  gyülekezetet,  hogy  tekintsük
ajándéknak a környezetünkben élő
gyermekeket és öregeket, mert aki
velük  törődik,  az  éli  meg teljesen
az életet. ― Jézus uralkodni akar a
szívünkön, de nem erőszakkal, ha-
nem csendben  teszi  ezt,  halk  és
szelíd  hangon.  Hív  és  vár,  hogy
irányíthassa  lépteinket  a  szürke

hétköznapokban is ― fogalmazott a bíboros.

FABINY TAMÁS evangélikus elnök-püspök az Ézsaiás próféta könyve 1. részének 12–18. verseiből felolva-
sott ige alapján azt emelte ki, hogy az ünneppel együtt jár az ünneprontás is. Villámcsapásként han-
gozhatott ez a kemény beszéd, miszerint Isten nem akar már közösséget vállalni az övéivel, ha nem
térnek meg bűneikből. De nem a próféta és nem Isten az ünneprontó, hanem azok a képmutatók, akik
nem tiszta szívvel viszik az áldozatot. Jézus a templomból is pont azért űzi ki a kufárokat, mert a szent
dolgokkal üzletelnek. „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot” ― szól a próféta másutt. ― Az ünnep-
lés és a bűn nem fér össze az Isten színe előtt. Tisztítsuk tehát meg szívünket és kezeinket, és emel-
jünk fel szavunkat is az elnyomottért, a szenvedőért, az elesettért és az üldözöttekért ― figyelmeztetett
Fabiny Tamás. ― Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! –
szólított fel a püspök igehirdetésében.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a MEÖT 2017-es döntése óta az ökumenikus imahét nyi-
tó vasárnapja egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is. Ezen a vasárnapon mind a
katolikus egyházközségeknek, mind az Ökumenikus Tanácshoz tartozó tagegyházak gyülekezeteinek
lehetőségük van imádkozni a délelőtti istentiszteleten az üldözött keresztényekért szerte a világban.

FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára
az elhatalmasodó gyűlölet szította rasszizmusra hívta fel a figyelmet, és kitért a szomszédunkban zajló
háborúra. SZEMEREI JÁNOS evangélikus püspök bűnvallásra hívta a gyülekezetet, KOCSIS FÜLÖP görögkato-
likus metropolita gyógyulásért, bölcsességért és egységért fohászkodott, PÁSZTOR DÁNIEL tiszáninneni re-
formátus püspök az üldözésben élő keresztényekért imádkozott.

A liturgiában szolgált még PAPP JÁNOS baptista egyházelnök, STEINBACH JÓZSEF dunántúli református püs-
pök, a MEÖT elnöke és MAGYAR PÉTER MARIUS ortodox esperes, közreműködött a Kálvin Kórus és a Bu-
dafoki Református Énekkar ÁBRAHÁM EDIT karnagy vezetésével, valamint  BÓDISS TAMÁS orgonaművész-
kántor.  Az istentiszteleten részt vett  ― mások mellett  ―  NOVÁK KATALIN köztársasági  elnök és  NAGY

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke
és Erdő Péter  bíboros,  esztergom-budapesti  érsek az ökumenikus
imahét megnyitóján



ISTVÁN agrárminiszter is. Az ünnepi
alkalom végén az idén 200. szüle-
tésnapját  ünneplő  Himnusz is  fel-
csendült.

A mai alkalom csak a kezdete an-
nak hétnek,  melynek folyamán az
országszerte számtalan közösség-
ben és templomban megrendezett
imaheti  összejövetel  lehetőséget
és  teret  ad  a  szeretetközösségre,
ahol más felekezetű testvéreinkkel
együtt  könyöröghetünk a Krisztus-
hívők  egységéért.  Az  idei  imahét
bibliai  mottója  az  Ézsaiás  próféta
könyvéből vett  idézet:  „Tanuljatok
meg  jót  cselekedni,  törekedjetek
igazságra.  Tanuljatok meg jót  ten-
ni:  keressétek  az  igazságot”. (Ézs
1,18.) Az imaheti füzet a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsa honlapjáról tölthető le.

Forrás: Református.hu – Elkezdődött az ökumenikus imahét
Borbás Réka 2023. január 15., Fotók: MTI/Mónus Márton

További beszámolók:

MagyarKurír.hu – Kormányozza Isten a mi tetteinket
MTI / Origo.hu – Erdő Péter: Egymással találkozva Jézussal találkozunk

Készülünk a Világimanap ünneplésére
Előkészítő konferencia 2023. február 4-én

Az aznap országszerte tomboló szélvihar sem tudta kedvét szegni azoknak, akik már korábban jelent-

keztek, hogy részt vesznek az ökumenikus központunkba meghirdetett világimanapi előkészítő alkal-
mon. Mintegy hetvenöten gyűltek össze asszonyok és férfiak Miskolctól Győrig , hogy ízelítőt kaphas-

sanak Tajvanról és megismerhessék az idén, a tajvani nők által készített imanapi liturgia részleteit.

A  távol-keleti  dallamok  elsajátításá-
ban,  az  énektanulásban,  a  bibliata-

nulmány  kidolgozásában,  és  az  or-
szág földrajzi adottságainak, kulturá-

lis-  és  vallási  életének  bemutatásá-
ban a MEÖT Női Bizottságának tagjai

működtek közre.  A rendezvényt szí-

nesítette, hogy az előkészítőre érke-
zett résztvevők közül ketten már jár-

tak Tajvanon. Igaz, húsz esztendővel

ezelőtt,  de  személyes  élményeik
megosztása kifejezetten gazdagítot-

ta, élénkítette az együttlétet.

Az alkalmon hangsúlyosan került elő

a  „nagy  testvér”,  Kína árnyékában

élő ország jelen helyzetének bemutatása, az ottani társadalmat feszítő problémák megnevezése. Így

Novák Katalin  köztársasági  elnök és Nagy István agrárminiszter is
részt vett az istentiszteleten

https://www.origo.hu/itthon/20230115-erdo-peter-egymassal-talalkozva-jezussal-talalkozunk.html
https://www.magyarkurir.hu/hirek/kormanyozza-isten-mi-tetteinket-megkezdodott-az-okumenikus-imahet
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/elkezdodott-az-okumenikus-imahet/
https://meot.hu/dokumentumok/2022keresztyen/ImahetiFuzet2023.pdf


került szó a lakosság mintegy 7%-át kitevő tajvani keresztények ― történelmi viharokat kiálló ― hité-
ről és a dél-ázsiai bevándorlók, szegények körében folyó szolgálatáról.

Az előkészítőn bemutatott anyagok (leírások, istentiszteleti liturgia, diasorozatok, videók) ugyan fel-
kerülnek a  MEÖT honlapjára, ám a személyes készülés

varázsát,  a  világimanapra  való  közös  ráhangolódás  at-

moszféráját  semmi  sem  pótolhatja  ―  hangoztatták
most is a résztvevők.

A jó hangulatú együttlétet az igazi meglepetés, a házilag
készített „tajvani marhahús leves” tette felejthetetlen-

né, ahol szó szerint egy kis ízelítőt kaphattak a jelenle-
vők a távol-keleti  szigetország kulináris  művészetéből,

sajátos fűszerekkel „megbolondított” ételeiből. (Az étel
leírása  más  recepttel  együtt  szintén  felkerül  a  MEÖT

honlapjának világimanapi oldalára.)

Áldott világimanapi istentiszteleteket kívánunk minden
hazai keresztény közösségben!

Szeretettel  várjuk  majd  a  gyülekezetek  beszámolóit  a
2023. március 3-án, pénteken rendezendő alkalmakról!

B. PINTÉR MÁRTA megbízott bizottsági elnök

A MEÖT Szociáletikai Bizottsága konferenciát rendezett 2022. november
10-én. Megjelent ennek konferenciakiadványa  Boldogok a békességet szer-
zők. Az együttélés kényszerétől a béketeremtés lelkülete felé címmel. Letölthe-
tő a MEÖT honlapjáról, vagy a következő linkre kattintva:

http://meot.hu/dokumentumok/2022szocet/bbsz_konferenciakiadvany.pdf.

Kedves Testvéreink!

Havi hírlevelünkbe, amely számos felekezet gyülekezeteibe, gyülekezeti
tagságának körébe jut el elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumeni-

kus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben tovább-

küldhető, illetve, ha van olyan ismerősük, aki havonta szeretné megkap-
ni  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

Kérjük, rendelkezzen adója második 1%-áról a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége javára!

Adószám: 18396041-1-43.

https://www.youtube.com/watch?v=GslKZmPQ1LY

https://www.youtube.com/watch?v=51GnqqH9Yqs

https://www.youtube.com/watch?v=GslKZmPQ1LY
https://www.youtube.com/watch?v=51GnqqH9Yqs
mailto:oikumene@meot.hu
http://meot.hu/dokumentumok/2022szocet/bbsz_konferenciakiadvany.pdf



