
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2019. január

A MEÖT közelgő eseményei:

Január 20. vasárnap 18.00: Ökumenikus Imahét, országos nyitó istentisztelet

Január 28. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

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

Életének

Köd előttem, köd utánam.
Mese mondja, régi, drága.
Hogy elillan, mint az álom,
gyermekévek szép világa.
Köd előttem, köd utánam.

Év előttem, év utánam.
Visz a sodra, von az árja
ismeretlen, nagy folyamnak.
Ifjú szívet, jaj, mi várja?
Év előttem, év utánam.

Gond előttem, gond utánam.
Már, amerre nézek, látok,
tülekedő, vad tömeg csak,
nem testvérek! Nem barátok!
Gond előttem, gond utánam.

Bűn előttem, bűn utánam.
Fojtogat künn, mardos itt benn.
Mérhetetlen messzeségben
fent, felettem trónol Isten.
Bűn előttem, bűn utánam.

Vád előttem, vád utánam,
vád köröttem, önmagamban.
Annyi vád, ahány lehelet.
Annyi vád, ahány utam van.
Vád előttem, vád utánam.

Hegy előttem, völgy utánam.
Gyötrelem, kín, napon-éjen,
életúton… mind azért volt
ezt a csúcsot, hogy elérjem.
Hegy előttem, völgy utánam.

Hegy előttem, hegy előttem.
Nézem, nézem a keresztet
hívő, mást sem látó szemmel.
Boldog, ezertitkú kezdet.
Hegy előttem, hegy előttem.

Fény előttem, fény utánam!
Hordom édes üdvösségem.
Hirdetem zengő dalokban.
Árad-ujjong földön, égen.
Fény előttem, fény utánam.

Év előttem, év utánam,
évek tűnnek, mint az álom,
s mindenütt Krisztushoz érek,
mindenütt csak Őt találom…
év előttem, év utánam.

Ő előttem, Ő utánam.
A szívemben, a dalomban,
az életben, a halálban,
örömárban, fájdalomban.
Ő előttem, Ő utánam.

Így előre, így hazáig!
Van-e szebb út utamnál,
boldogabb hit a hitemnél,
hívebb úr az én Uramnál?
Így előre, így hazáig!

Zengj előttem, zengj utánam
boldog ének, hálaének!
Át az elgyötört világon
zengj be minden percet, évet!
Zengj előttem, zengj utánam!

Túrmezei Erzsébet



Hírlevelünkbe a január havi áhítatokat

Hajdú Zoltán Levente

szóládi református lelkipásztor

írta

Újévi üzenet

„Kérjetek és adatik nektek,
keressetek, és találtok, zör-
gessetek,  és  megnyittatik
nektek.  Mert aki kér,  mind
kap,  aki  keres,  talál,  és  a
zörgetőnek  megnyittatik.”
(Mt 7,7-8.)

Kedves
Barátaim!

Van  egy  kis  könyvecske,
az  a  címe,  hogy  Kötőjeles
történetek (Hézser  Gábor:
Kötő-jeles  történetek,  MRE
Kálvin  Kiadója,  Budapest,
2006). Ebben a kis könyvecskében egy-egy bibliai ige kapcsán rövid, tanulságos történetek olvasható-
ak. Ezek közül idézek fel most egyet.

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva be-
szédbe elegyedett vele:

― Milyenek itt az emberek? ― tudakolódta.

― Hová valósi vagy? ― kérdezett vissza az öreg bölcs.

― Athéni vagyok.

― És felétek milyen nép lakik? ― kérdezett tovább az öreg.

― Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.

― Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző
emberrel fogsz találkozni. ― mondta az öreg.

A vándor búsan folytatta útját.

Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek
laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kér -
dést, hogy ott milyenek az emberek.

― Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! ― válaszolta
nem kis büszkeséggel az utas.



― Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! ― mondta az
öreg bölcs.

A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.

A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Fel-
háborodottan jegyezte meg:

― Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!

Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:

― Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az
mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátsá-
gos emberekre talál.

Eddig  a  történet.  És
ugye  érezzük,  hogy
mennyire  vonatkoztat-
ható  ez  a  történet  ránk
és  a  mi  jelen  helyze-
tünkre.  Mert  mi  is  úton
lévő  emberek  vagyunk.
Jövünk  valahonnan,
konkrétan  2018-ból  jö-
vünk, és érkezünk vala-
hová,  konkrétan  2019-
be  érkezünk  meg.  És
minket is megállít valaki.
Valaki,  akit  a pszicholó-
gia  Carl  Gustav  Jung
nevével  fémjelzett,  úgy-
nevezett  mélylélektani
iránya  éppen  „Öreg
bölcs”-nek  nevez,  aki
mintegy  belső,  lelki  út-
mutatónk  a  mindenna-
pok útkereséseiben.

Igen, minket is, itt 2019 küszöbén, megállít ez az „Öreg bölcs” ― maga az Isten. És lehet, hogy mi is,
mint a történet vándorai, tele vagyunk kérdésekkel. Hogy:

― Mit hoz a jövő?

― Mire számíthatunk 2019-ben?

― Vajon mennyire lesz elfogadható, otthonos számunkra a 2019-es esztendő? 

De az „Öreg bölcs”, az Úr Isten visszakérdez. A te életedre is visszakérdez:

― Ember, az élet országútjának vándora, te mit hozol magaddal 2018-ból?

― Milyen érzések, milyen emlékek, milyen indulatok töltik be a lelked?

― Feldolgoztad-e már, a helyükre tetted-e már az életedben, a lelkedben, a hitedben 2018 örömeit és
bánatait, vidám és keserű eseményeit?

― Vagy egy épp csak összedobált hatalmas batyu az, amit hozol magaddal, amit a hátadon cipelsz,
telve gyűrött, esetleg piszkos, de mindenesetre rendezetlen emlékeiddel, tapasztalataiddal?

A vándorok, ott a példatörténetben, találkoztak ugyan az „Öreg bölcs”-csel, de arról már nem szól a tör -
ténet, hogy később, hogy egyáltalán valamikor rájöttek-e, hogy mire is akarta őket rávezetni bölcs, egy-
szerű kérdéseivel.



És ma is lehet így élni! Sőt, vallásos emberként is lehet így élni! Hogy az úton, az életutam egy-egy ál-
lomásán találkozom Vele, az „Öreg bölcs”-csel, aztán kipanaszkodom magam Neki, elsírom, elkeser-
gem, hogy milyen gonosz, milyen kegyetlen, milyen lelketlen ez az élet. És anélkül, hogy odafigyelnék
arra, hogy Ő, az „Öreg Bölcs”, maga az Úr Isten mire akar rávezetni, azaz merre akarja, hogyan akarja
irányítani az életemet, csak megyek tovább, a magam esze után, a magam világlátása szerint.

… és milyen sokan élnek így az emberek közül!

De a te lehetőséged más! Mert te, így 2018-ból jövet, 2019-be éppen megérkezve megállsz, és találko-
zol az Úrral, te világosan láthatod, világosan értheted, hogy Ő, az Úr Isten olyan lelkületet, olyan világ-
látást, világszemléletet akar látni megszületni benned, amire, … amire te nem vagy képes. De ne félj,
mert én sem, meg a másik ember sem. Egyetlen ember sem!

De ha ezt felismerted, ha eddig eljutottál, hogy a magad erejéből nem tudsz, pontosabban nem érde-
mes továbbmenni, mert kudarcok és csalódások sora vár csak rád 2019-ben, akkor már nyert ügyed
van! Mert ott állsz, vagy fogalmazzak konkrétabban: itt állsz a megoldás előtt! Mert a megoldás maga
az Úr, az Élő Isten!

Ezért mondja, ezt az egyetlen valódi élet-megoldást mutatja fel Jézus Krisztus a hegyi beszédben, ami -
kor így szól:

„Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér,
mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7,7-8.)

Az Úr az, az Élő Isten, Aki itt áll most teelőtted. És az Úr Jézus Krisztus által arra kér, hogy ne lépj to -
vább addig, míg meg nem beszélted Ővele, hogy egyáltalán hogyan is érdemes továbblépned!

Kérd Őt! Kérd az Ő segítségét, hogy Ő mutassa meg, hogy mit kell letenned, végleg letenned ahhoz,
hogy nyugodtan, tiszta szívvel léphess be 2019-be. Kérd Őt! Kérd az Ő segítségét, hogy ezen felül
mindazt, amit meg lehet, vagy meg kell tartanod az életedben, azt Ő rendezze el a lelkedben, a hited-
ben, a gondolataidban.

… és, ami elengedhetetlen: kérd Őt, kérd meg, hogy jöjjön veled. Hogy mindig legyen veled. Hogy el
ne hagyjon, egy percre sem. Hogy a zsoltáros imádságos szava, amit talán már oly sokszor olvastál,
mindennapi beszélgetés legyen, lehessen számodra ― Ővele. Megújítás és megerősítés ― a krisztusi,
hitvalló életre:

„Tiszta szívet teremts bennem,  Istenem,  és az erős lelket  újítsd meg bennem!  Ne vess el  orcád elől,
Szentlelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges le-
gyen,  hogy taníthassam utaidra a hűtleneket,  és  a  vétkesek  megtérjenek  hozzád!” (Zsolt  51,12-14.)
ÁMEN

Úton

Amikor
Te vezetsz engem,
tudom,
hogy merre kell mennem.
Tudom,
hogy félelem nélkül
érhetek célba
végül.

És, bár
a hitem gyenge,
s így tekintek
a végtelenbe,
mégis
csak arra kérlek,
hadd bízzam Rád magam
végleg.

ÁMEN





Ökumenikus Imahét

Kedves Testvérek!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2019. január 20-27. között szervezi az Ökumenikus
Imahetet.

Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi  igéje így
hangzik:

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20.)

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án,
vasárnap 18:00 órakor. Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Dr. Szabó István, re-
formátus püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
tagegyházainak vezetői.

 Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy elkészült a 2019-es Ökumenikus imahét anyaga. Olvassák és forgas-
sák  szeretettel.  Az  ökumenikus  imahét  anyaga  letölthető  a  www.meot.hu  oldalról.  Letöltés:
http://meot.hu/keresztm.

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

http://meot.hu/keresztm
mailto:oikumene@meot.hu

