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

2016. február

Kedves Testvérem!
2016-ban a Kubai Keresztyén asszonyok állították össze az imanapi liturgiát. Az előkészítő konferencián megtekinthetünk
országbemutatót, hallhatunk bibliatanulmányokat, hasznos gyakorlati tanácsokat gyűjthetünk az otthoni gyülekezeti imanap megrendezéséhez. Ebédszünetben kubai különlegességeket kóstolhatunk. Részvételi díj
nincs, perselyadományokat köszönettel fogadunk. Imanapi füzeteket, plakátokat,
könyvjelzőket, kártyanaptárakat szívesen
ajánlunk Mindenki figyelmébe!
Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy szíveskedjenek közösségeikben hirdetni,
hogy a Világimanapi füzetek elkészültek, eljutottak az egyházvezetőkön keresztül
a gyülekezetekbe. Felkészítő konferenciánkat 2016. január 30-án, szombaton a
Deák téri evangélikus templom gyülekezeti termében (1052 Budapest, Deák tér
4.) délelőtt 10 órától, melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk !
Kérem hívogassanak barátaik, ismerőseik közül, hogy minél többen lehessünk
együtt!
Várva a találkozást, szeretettel:
P. Tóthné Szakács Zita
MEÖT Női Bizottság Elnöke

Áhítatok február hónapra
Az alábbi elmélkedések a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány
Mai Ige című kiadványának 2016. január 26., 27. 28-ai elmélkedései,
melyek írója Bob Gass.
(A közlés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány engedélyével történt.)

Amit meg kellene kérdezned magadtól (1)
„Szerezz bölcsességet,
és minden szerzeményeden szerezz értelmet!”
(Péld 4:7.)
Mint minden jó szülő, Isten is azt akarja, hogy gyermekei sikeresek legyenek. Ahhoz azonban, hogy az életben sikeres légy, rendszeresen fel kell tenned magadnak két kérdést:
1) Elköteleztem-e magamat a fejlődésre?
„A bölcsesség elsődleges, ezért szerezz bölcsességet!
Még ha mindenedet rá kell is áldoznod, akkor is szerezz értelmet!”
(Péld 4:7. NIV).
Olvass, tanulj, tégy fel kérdéseket! Egy kínai közmondás úgy tartja: „Aki kérdez, öt percig ostoba; aki nem
kérdez, örökre ostoba marad.”
Néhányan olyanok vagyunk, mint az a kislány, aki úgy gondolta, hogy a matematika minden rejtelmének végére ért, amikor megtanulta a 12-es szorzótáblát. Amikor aztán a nagyapja megkérdezte tőle, hogy mennyi
tizenháromszor tizenhárom, a kislány csúfolódva válaszolta: „Ne légy buta, nagyapa, ilyen dolog nincs is!”
A bölcsesség és tudás iránti éhséged határozza meg a jövődet! Ahhoz, hogy adni tudj majd belőle, először be
kell szerezned.
2) Élvezem azt, amit csinálok?
Sosem fogod betölteni rendeltetésedet, ha olyan dolgot teszel, amit
utálsz. Az igazi siker és beteljesedés mélyén a szenvedély van, ez a
szikra élteti benned a tüzet:
1.
Ez tölt fel erővel, amikor körülötted mindenki fáradt.
2.
Ez segít válaszokat találni, amikor mások kifogytak az ötletekből,
3.
és ez erősít meg, amikor mások feladják.
4.
Ez ad bátorságot a kockázatvállaláshoz, amíg mások csak biztonságra áhítoznak.
Ha elveszíted a szenvedélyedet, két dolog történik:
1.
először feladod a kiválóságra törekvést;
2.
másodszor veszélyezteted feddhetetlenségedet, mert kísérteni fog,
•
hogy a könnyebb utat és a megalkuvást válaszd,
•
és megelégedj kevesebbel, mint amit Isten számodra tervezett.
John Mason mondta: „Ha meg akarjuk fejteni, mi a rendeltetésünk, ahhoz az ad támpontot, hogy mi iránt
táplálunk szenvedélyt. Amit szeretünk csinálni, az gyakran nyomravezető jel ahhoz, mit érhetünk el.”

Amit meg kellene kérdezned magadtól (2)
„… aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok”
(Mk 10:43.)
Még két kérdést kellene rendszeresen feltenned magadnak:
1) Kész vagyok másokat szolgálni?
Azt mondod, vezető szeretnél lenni? Miért? Amíg erre a
kérdésre nem a helyes indítékkal válaszolsz, Isten nem fog
előléptetni.
•
Néha egyszerűen csak szeretnénk kezünkben tartani
az irányítást.
•
Máskor nem akarjuk megfizetni a siker árát.
•
Csak az előnyeit szeretnénk, a külön irodát, a nagyobb fizetést, a tiszteletben álló rangot, mások csodálatát.
Jézus azt mondta:
„aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok.”
(Mt 10:43.)
Azzal, hogy vezető leszel,
•
olyan helyzetbe kerülsz, hogy úgy érzed, először be kell töltened saját szükségeidet ahhoz, hogy segíteni tudj másokon.
•
Ez mindig magában rejt egyfajta kísértést!
•
Őszintén törődnöd kell másokkal, és segíteni őket, hogy elérjék a tőlük telhető legjobbat.
•
Ha ezt teszed, azzal tiszteled Istent, és ő megjutalmaz ezért.
2) Azt végzem, amire elhívást kaptam?
„… különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is.”
(Rm 12:6.)
Samuel Johnson mondta: „Majdnem minden ember élete egy részét arra pazarolja, hogy próbál olyan képességeket felmutatni, melyekkel nem rendelkezik, (…) hogy elnyerje mások tetszésnyilvánítását, mely úgysem
tart sokáig.”
Ha valamilyen képet dédelgetsz magadban
azokról a tulajdonságokról, melyekkel szerinted a tehetséges emberek rendelkeznek, de
te nem, akkor elég nehezen fogsz rájönni,
hogy mik a te erősségeid.
Henry Ford rámutatott: „Amikor azt kérdezzük, ki legyen a főnök, olyan, mintha azt kérdeznénk: ki énekelje a tenort a kvartettben?
Nyilvánvaló, hogy az, akinek tenor hangja
van.”
Ahhoz, hogy az életben sikert érj el, tudnod
kell, mire kaptál ajándékot Istentől!

Amit meg kellene kérdezned magadtól (3)
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek!”
(Ef 5:15.)
Van még három kérdés, amit érdemes feltenni magunknak:
1) A lehető legtöbbet hoztam ki a mai napból?
„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek;
ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas időt”
(Ef 5:15–16.)
Csak úgy tudunk felkészülni a holnapra, ha ma arra összpontosítunk, amit ma meg kell tennünk. Ha ma nem a helyes dolgokat teszed, akkor a holnapod arra fog elmenni, hogy helyrehozd a ma hibáit. Nem fog megváltozni az életed, amíg nem változtatsz rajta valamit naponta. Csak akkor
tudsz a helyes pályán maradni, ha felteszed magadnak a kérdést: „A lehető legtöbbet hoztam ki a mai napból?”
Ugyanez a kérdés segít visszatérni is a jó irányba, ha eltávolodtál.
2) Hagyok időt magamnak a gondolkodásra?
A legbölcsebb dolog, amit tehetünk, ha időt hagyunk magunknak a gondolkodásra. Ez különösen is fontos
olyankor, ha egyébként inkább a tettek embere vagy, és a célok vezérelnek.
Szeretjük érezni, hogy fejlődünk, hogy haladunk, hogy sikerült elérnünk dolgokat. Ahhoz azonban, hogy a
helyes dolgot tegyük, a megfelelő módon, a megfelelő időben, ahhoz időt kell hagynunk cselekvésünk kiértékelésére. Te szoktál erre időt hagyni?
3) Tetszik az életem Istennek?
Énókról néhány szóval emlékezik meg az Írás:
„bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves”
(Zsid 11:5.)
Micsoda tanúbizonyság!
Jézus azt mondta:
„Mit használ ugyanis az embernek,
ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall?”
(Márk 8:36.)
Nem számít, mennyi mindent érsz el, mindenek felett az legyen
a célod, hogy Isten szemében tetszésre találj!
•
Ahhoz, hogy ezt elérhesd,
időt kell töltened vele imádságban és igeolvasásban.
•
Az imádságban mi beszélünk Istennel,
a Szentírásból ő szól hozzánk.
•
Ez olyan győztes kombináció, mely sosem vall kudarcot!
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Ikt. sz: 2016/20.
Kedves Testvérek!
Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet
Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban
(8253 Révfülöp, Füredi út 1.) tartunk
június 20 – 24. között.
Tehát úgy, mint hagyományosan, június utolsó hetében tartjuk ez évi missziói-lelkészi konferenciánkat Révfülöpön 20-án délután várjuk az érkezőket – amelyre természetesen munkatársaitokat is szívesen látjuk és várjuk. Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejeződik be.
Konferenciánk témája: Misszió a magyarországi protestáns egyházakban
(„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” – Jn 20,21)
A téma szövege nem igényel különösebb magyarázatot. Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt
gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt.
Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás.
Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára.
Örömmel adjuk hírül, hogy reménységünk szerint az esti istentiszteleteken az Ökumenikus Tanács tagegyházainak lelkészei bizonyságtételeiből épülhetünk.
Szolgálatunk, felelősségünk és elkötelezettségünk közös, mert az egy Úrtól kaptuk. Ebben a lelki egységben
szeretnénk együtt lenni Révfülöpön, a testvéri közösség ápolásában, az Igére figyelésben és az imádságban.
Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra és azzal a készséggel, hogy a Szentlélek segítségével
újat is tanuljunk egymástól.
Ócsa, 2016. február 11.
A szervezők nevében
Nemeshegyi Zoltán
a MEÖT Missziói Bizottságának elnöke sk.

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA
RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2016. jún. 20 – jún. 24.
„Ahogy engem elküldött az Atya, és is elküldelek titeket…” János 20, 21.
Misszió a magyarországi protestáns egyházakban
Hétfő 16. 00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dani Eszter lelkipásztor, a MRE Missziói Irodájának vezetője
Kedd 8. 00 Imaközösség - Szeverényi János lelkipásztor, a MEE országos missziói lelkésze
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Ribár János evangélikus lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A református egyház missziója – Dani Eszter református lelkipásztor
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Szeverényi János evangélikus lelkipásztor
Szerda 8. 00 Imaközösség – Dani Eszter református lelkipásztor
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – dr. Galsi Árpád református lelkész, a Kálvin Kiadó igazgatója
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Az evangélikus egyház missziója – Szeverényi János lelkipásztor,
11. 30 A pünkösdi egyház missziója – Pintér Imre lelkipásztor, az MPE alelnöke
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – dr. Hecker Frigyes lelkipásztor, ny. metodista szuperintendens
Csütörtök 8. 00 Imaközösség – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Ungvári Csaba, Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettes
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A metodista egyház missziója – Gyurkó József lelkipásztor
11.30 A baptista egyház missziója – Durkó István lp. Az MBE missziói igazgatója
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor
Péntek 8. 00 Imaközösség - Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor a BTA docense
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Gyurkó József metodista lelkipásztor
10. 00 Előadás: Előkészületek a reformáció 500. évfordulójára – dr. Hafenscher Károly
11. 15 Úrvacsorai istentisztelet – Durkó István baptista lelkipásztor
12. 30 Ebéd – Elutazás
Csoportvezetők:
Szeverényi János, Prókai Árpád, Pintér Imre, Gyurkó József, Nemeshegyi Zoltán

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA
Időpontja: 2016. június 20 - 24. (hétfő vacsorától péntek ebédig).
Helye: Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
8253 Révfülöp, Füredi u. 1. Tel: 87/464-107; e-mail: revfulop@lutheran.hu
Témája: Misszió a magyarországi protestáns egyházakban („Ahogy engem küldött Atya, én is elküldelek titeket…” – Jn 20,21)
A jelentkezők elhelyezése 1-4 ágyas szobákban lesz a konferenciaközpontban. Ha az elhelyezéssel kapcsolatosan külön kérés van, pl. együtt szeretné az elhelyezést valakivel/valakikkel, kérjük, jelezze a megadott
rovatban, hogy a szállásbeosztásnál – bizonyos korlátokon belül – kérését figyelembe vehessük. A helyszínen már nehézkes a változtatás. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.
A részvételi hozzájárulás összege a teljes konferenciai időre, amely szállást és napi háromszori étkezést foglal
magában változatlanul 14.000,- Ft/fő, függetlenül attól, hogy elhelyezése hány ágyas szobában történik.
Jelentkezéseket csak a konferencia teljes időtartamára és a beérkezés sorrendjében van módunkban elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2016. május 6.
A jelentkezési lapokat a MEÖT „Ökumenikus Missziói Konferencia” 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja
3. címre kérjük visszaküldeni, vagy faxon a 371-26-91-es fax számon, vagy e-mailben az oikumene@meot.hu
címre.
A jelentkezés elfogadásáról visszajelzést küldünk, ugyanakkor mellékeljük majd a befizetési csekket is, amely a
teljes konferencia költségére vonatkozik. Helyszíni befizetéseket a konferenciatelep nem tud elfogadni. Gyakorlati kérdésekben felvilágosítást levélben a fenti budapesti címen, e-mail-en az oikumene@meot.hu címen,
valamint a 371-26-90-es telefonon lehet kérni munkanapokon 9-16 óra között, pénteken 9-től 14 óráig. Honlap: www.meot.hu
A tartalmi kérdéseket Nemeshegyi Zoltán várja a 06-20-8860-205-s telefonszámon.
ÖKUMENIKUS LELKÉSZI MISSZIÓI KONFERENCIA
Révfülöp, 2016. június 20– 24-ig.
JELENTKEZÉSI LAP
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