
 

 „Az Úr közel!” 
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 A Budapest, Kálvin téri református templomban 
gyűltek össze 2014. január 19-én a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) szervezésében az 
idei ökumenikus imahét megnyitó ünnepére a magyaror-
szági egyházak képviselői. 
 

 Az egybegyűlteket Páll László a vendéglátó Kálvin 
téri református egyházközség lelkipásztora köszöntötte.  
 

 A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke 
és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a MEÖT főtitkára, valamint a MEÖT tagegyházainak veze-
tői is: Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, Papp János baptista egyházelnök, Csernák István 
metodista szuperintendens, Frank Hegedűs anglikán káplán, Kalota József ortodox érseki viká-
rius, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Tarr Zoltán református zsinati tanácsos és Magyar 
István ortodox protoierej.  
 

 Az evangélikus egyház részéről Fabiny Tamás püspök és Gregersen-Labossa György lel-
kész, a Johannita Lovagrend káplánja szolgáltak. Az istentisztelet keretében Bogárdi Szabó Ist-
ván református püspök megáldotta a Kálvin téri megújult református templomot. 
 

Forrás: MTI.  

Az újév küszöbén 
 

Most, mikor visszanézek, 
látom, Te voltál ott velem. 
Áldó kezedben tartva 
óvtad az életem. 
Vigyáztál rám, mert léptem 
oly sokszor botlott, félrevitt, 
de mikor épp elestem volna, 
a Te kezedbe hulltam, 
Jó Atyám, már megint. 
 

Kérlek, légy velem, kísérj el, 
az új évben Te vezess! 
Ne rettentsen meg semmi, 
ami számomra félelmetes, 
hanem akarjam, tudjam kérni 
erőd és szereteted, 
s így az új esztendő útját 
járhassam végig: Veled! 
 

ÁMEN 
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Az Úr közel! … 
 

 … de milyen közel? 
 

Sokszor úgy érezzük, Isten távol van. 
Az az értékrend, amit a Biblia diktál, egyre 
nehezebben hozható összhangba mai életvi-
telünkkel. A hétköznapjaimnak semmi köze 
ahhoz, amit a hittanórán tanultam. „Még 
hogy a szelídek örökölnék a földet?!” Azt tapasztalom, hogy az erőszakos, az élelmes, a törte-
tő, a törvénykerülő szerez meg mindent. Az otthonomban sincs ott Isten. Úgy érzem, nem lát-
ja a problémáim, és keveset törődik mindennapi megélhetési küszködésemmel. Talán meg 
sem hallja a néha-néha eleresztett fohászt: „Isten segíts!” 
Ott van egyáltalán az életemben? Törődik velem? vagy csak a mennyei magasságokban szövö-
geti és viszi végbe hatalmas terveit, mit sem törődve a számára féreg-kicsi emberek ügyes-
bajos dolgaival (Jób 25,6). Mégis ezt olvassuk az 5Móz 30,14-ben: 
 

 „Nagyon közel van hozzád ez az ige. 
 A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd.” 
 

És valóban. Akár hiszed, akár nem, Isten nagyon közel van hozzád. Lehet, hogy már rég 
elfelejtetted a könyvespolcodnak azt a zugát, ahova annakidején a Bibliádat állítottad. Lehet, 
hogy a Biblia az éjjeliszekrényeden hever, de nem gondoltál bele, hogy Isten ott van a laká-
sodban, körülötted, és bármikor, amikor előveszed a Szentírást, kapcsolatba kerülsz vele, ami-
kor olvasod,  és  ugyanakkor a szívedben meghallhatod szavát. Eddig csak te kiáltottál hozzá, 
és azt hitted, nincs felelet. 

De van, csak nem használtad a megfelelő csatornát. Ha egy adott 
rádióadót akarsz hallgatni, rá kell keresned a megfelelő hullám-
hosszra. Ha meg akarod hallani az Isten hangját, akkor rá kell áll-
nod a megfelelő csatornára, amelyen keresztül szól. Ez az elsődle-
ges és legfontosabb csatorna. Itt lehetsz a legbiztosabb abban, 
hogy valóban az Isten szólt, és nem más, hamis hang akar téged 
megtéveszteni, vagy elhitetni. Ráadásul nem is kell sokat fáradnod 
érte, hogy hallhasd! 

Nem kell felszállnod érte a mennybe. Reménytelen lenne, hisz egy űrhajóval sem jutnál 
messzire. Még a naprendszert sem hagyhatnád el, és akkor hol van még a tejútrendszer és a 
galaxisok? Nem kell átkelned a tengeren sem, hogy elmenj Amerikába megtudni az igazságot. 
Ez már kétségtelenül teljesíthetőbb feladat lenne, de mégis idő- és pénzigényes vállalkozás. 
Még ezt sem várja tőled az Isten.  

                                                                                                                    (folytatás a következő oldalon) 

 

Áhítatok január hónapra 
 

Írta: Széll Éva 
evangélikus lelkipásztor 



A menny és a Föld közötti távolságot legyőzte Jé-
zus Krisztus. Ő jött el, ‑ mert te nem mehetnél oda 
‑, hogy közölje Isten legnagyszerűbb mondanivaló-
ját: Hit által, kegyelemből van üdvösség, győzelem 
a bűn és a halál fölött. Jézus Krisztusban érthető-
vé, és kézzelfoghatóvá vált az Isten, és követhetővé 
a törvénye. Ma a Biblián keresztül válaszol az Isten 
az imádságaidra. A kéréseidre, a kétségeidre, a 
nyomorodra, a szorongásaidra. Nem kell félned, 
mert olyan Valakivel állsz szemben, aki valóságos 

emberré lett, mindezt megtapasztalta, és van rá válasza. 
Összezavar a mai világ cél- és erkölcsnélkülisége? Világos útmutatást kapsz magától az 

élő Istentől személyesen, a Szentírás és az igehirdetés szavain keresztül. Mert ne feledd, szük-
séged van a hangzó Igére, ‑ mint legfőbb erőforrásra ‑, és keresztyén közösségre. Mert az ige-
hirdetésben személyesen Jézus jön hozzád, és a gyülekezetben a tagok egymást erősítik, egé-
szítik ki: amiben az egyiknek hiánya van, azt pótolja a másik. Senki sem lehet önmagában ke-
resztyén. 

Kérdéseidre, meglátod, válaszok fognak ér-
kezni, csak légy kitartó, és szakíts időt az igeolva-
sásra, igehallgatásra. Azután el fogsz jutni a hála-
adásig, végül a dicsőítésig. Ekkor még több választ, 
megerősítést és áldást fogsz nyerni Isten szavából. 
Érezni fogod a közelségét és a jelenlétét, de hited 
nem az érzelmeken, meg az élményeiden fog ala-
pulni, hanem az Isten szavába vetett bizalmon: Ő 
így mondta, ígérte, akkor így van, függetlenül az 
anyagi helyzetemtől, az egészségi állapotomtól, 
vagy egyéb más életkörülményemtől 

Szeretnéd, ha közel lenne hozzád az Úr? Szeretnéd, ha részt venne és segítene a hét-
köznapjaidban? Szeretnéd, ha az életed nem tévesztene célt? Szeretnéd megtalálni az üdvös-
ségedet? Ha igen, akkor olvasd naponta, lehetőleg reggel és este is az Igét, és járj rendszere-
sen istentiszteletre. Kérd az Urat, hogy szólítson meg, és légy kész engedelmeskedni útmuta-
tásának! 
 
 

 Uram, szeretném, ha közel lennél hozzám, 
 ha jelenléted meghatározná a hétköznapjaimat! 
 

 Szólj hozzám Igéden keresztül, 
 mert engedelmeskedni szeretnék Neked, 
 mert beláttam, hogy nincs jobb megoldás, 
 mint bízni és hinni Benned! 
 

 ÁMEN 
 



Az Úr közel! … 
 

 … de kihez van közel? 
 

Vannak, akik azt mondják, elmentem a templomba, de 
nem éreztem, hogy közel lenne hozzám az Isten. Kinyitottam 
a Bibliát, de semmit sem értettem. Vagy: régen megszólított, 
de most már semmit sem mond, semmit sem jelent a szá-
momra. Kértem az Istent, hogy gyógyítson meg, és nem tette. 
Imádkoztam, hogy megnyerjem az ötös lottót, és az összeg 
felét fel is ajánlottam az egyház céljaira, mégsem lett belőle semmi. Van egy olyan mondat a 
Bibliában, hogy „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” (Jak 
4,6) 

A gőgös, önző, csak magára gondoló, engedelmeskedni nem akaró embertől távol van 
az Úr. Viszont közel van a megtört szívűekhez, és azokhoz, akik alázatosan közelednek: 

 

 „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, 
 és megsegíti a megsebzett lelkeket.” 
 (Zsolt 34,19) 
 

 „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja Őt, 
 mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. 
 (Zsolt 145,18) 
 

Először is Isten azt várja, hogy megtérj. Nem azt akarja, hogy erősnek mutasd magad, 
hogy véletlenül se ismerd be a hibádat vagy a tévedésedet, hogy nehogy gyengének gondolja-
nak. Isten azt akarja, hogy ismerd fel elveszett állapotodat. Hogy Isten nélkül nincs üdvössé-
ged, és ezt nem tudod kiérdemelni semmilyen jó cselekedettel, mert ha őszinte vagy önma-
gadhoz, be kell látnod, hogy sokkal több a rossz cselekedeted, mint a jó. Sokszor még a jót is 
hiúságból, önző szeretetvágyból, vagy versengésből, esetleg a büntetéstől való félelemből 
tesszük. Hogy lássák az emberek, és dicsérjenek minket, vagy ne vegyék észre, hogy egyéb te-
rületen csalok, vagy nem úgy élek, ahogyan kellene. 

Már az is bűn, hogy panaszkodsz, és nem a hála és öröm szava az első minden nap. 
Vagy, hogy rossz gondolatok jutnak az eszedbe. És az, hogy valójában nincs hited, a földi és 
anyagi dolgokban bizakodsz, ha sikert érsz el, nem Istennek adod a dicsőséget. 

 Isten azt várja, hogy miután felismerted az állapoto-
dat, kellően összetörtél kudarcos önmagad fölött érzett fáj-
dalmadban, valld be neki bűnödet: hogy nem tudod őt 
mindennél jobban szeretni, és ebből milyen rossz cseleke-
detek következtek az életed során. 
 Azután kérd bocsánatát, és fogadd el a kegyelmét: 
„Hozzánk fordul, és megkönyörül rajtunk, eltapossa ál-
nokságainkat, a tenger mélyébe veted minden bűnün-
ket!” Mik 7,19. 
 
 
                                                                                         (folytatás a következő oldalon) 



  

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.” 

Ezután pedig vedd fel a harcot a bűnnel, és naponként élj Isten kegyelméből, azaz 
„hűséggel hívd Őt”. Lesznek legyőzött és elhagyott bűnök, de lesznek makacsak is, melyekkel 
hosszú küzdelmed lesz. Lesznek mindig újabban felismertek is. 

Az alázatos beismeri gyengeségét: továbbra sem vagyok tökéletes. Egyedül Jézus Krisz-
tus tökéletességében bízva kapok kegyelmet és üdvözülhetek. A bűn ellen pedig azért harco-
lok, mert már nem vagyok az uralma alatt, az én Uram így kívánja, és lassanként ezáltal tiszto-
gat és tesz késszé arra a napra, amikor eljön, vagy magához szólít. 
 
 

 Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. 
 Adj nekem megtérő szívet! 
 Törd meg a büszkeségemet, és tégy alázatos eszközöddé, 
 hogy a bűn ellen harcoljak, a szeretetben növekedjem, 
 és a hitben megálljak mindörökké. 
 

 ÁMEN 

Az Úr közel! … 
 

 … időben közel. 
 

Azt tapasztaljuk, hogy körülöttünk egyre inkább eldurvul a világ. Megyek az utcán, és 
aki velem szemben jön, még annak ellenére is nekem jön, hogy próbálok előle kitérni. Mintha 
nem is léteznék, legázol. Az aluljáró lépcsőjénél udva-
riasan megköszönve visszautasítom a „szórólapot”, 
erre szitok- és átokáradat zúdul utánam. Kilépek a ka-
punkon, és egy arra sétáltatott kutya rám támad, és a 
gazdája szidalmaz, mert megpróbáltam védekezni a 
kutya ellen. Trágár szavakat hallok a buszon, a vasút-
állomáson, és bárhol, ahol emberek „beszélgetnek”. 
Egyre mélyebbre süllyedünk erkölcsileg, és a környe-
zetünk is egyre romosabb és szeméttel teli. Valaki szó-
rakozásból az összes utcai szemétládát kiborogatja va-
sárnap reggelre… Van ok az örömre? Inkább az elke-
seredésre. Isten Igéje mégis ebben az egyre sűrűbb sötétségben egyre fényesebben ragyog: 
 

 „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom: Örüljetek! 
 A ti szelídlelkűségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” 
  (Fil 4,4-5.) 

 

Azt mondja az Ige, ha látjátok, hogy ezek meglesznek, hogy például az 
emberek hitetlenek, önzők, magukat szeretők, szüleik iránt engedetle-
nek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek lesznek (ld. 2Tim 3,1-5), emeljétek 
fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok (Lk 21,28). 
  
 
                                                                                                                           (folytatás a következő oldalon) 



 

Egyre nagyobb az istentelenség. Egyre kevesebben hall-
gatnak az egészséges tanításra, és egyre többen hallgat-
nak a hazugságokra. Sokan ezoterikus tanokat vallanak, 
ezoterikusok tanácsára hallgatnak, és a túlvilágról a 
„Mégis van Mennyország” típusú könyvek félig valós, 
vagy teljesen kitalált élményeinek beszámolóira hagyat-
koznak, de az egészséges tanítást megvetik, a bűnt nem 
nevezik bűnnek, a feketét fehérnek, a fehéret feketének 
mondják. 

Mégis van ok az örömre! Isten azt akarja, hogy mindenkor örüljünk. A bajban, és a ne-
héz helyzetben is. Mert örülhetünk: Van megváltásom. Az üdvösségemet senki nem veheti el. 
Legázolhatnak az utcán, megvethetnek, lenézhetnek. Mi ez a fájdalom ahhoz a dicsőséghez 
képest, amikor majd az Úr visszajön, és azt mondja: „Jól van jó, és hű szolgám, menj be a te 
atyádnak örömébe!” (Mt 25,21) Elátkozhat engem bárki, rajtam nem fog az átok, mert akik 
Istenéi, azokat nem lehet megátkozni. (ld. Bálám). Bestiálissá válhat a világ, állatképűvé, mert 
elveti az istenképűségét az ember, de nem rettenthetnek meg, mert az Úr van velem, és való-
ban a szelídek öröklik a Földet. Látszólag falra hányt borsó bizonyságot tenni, a jóra tanítani, 
de ott az ígéret: „Az én Igém, nem tér vissza hozzám üresen.” (Ézs 55,11). 

Legfőképpen pedig az ad vigasztalást és bátorítást, mindamellett, hogy a jelenben is 
számtalanszor élhetem át szabadítását, hogy az Úr valóban közel. Nemsokára lejár a gonosz 
ideje. Már most legyőzött ellenség, csak még van némi mozgástere. Amikor azonban az Úr el-
jön, vége lesz a gonoszságnak, a kiszolgáltatottságnak, az igazságtalanságnak és a jogtalanság-
nak. Ez a tudat ad erőt mégis örömmel szolgálni, és helytállni, és bízni abban, hogy fáradozá-
som nem hiábavaló az Úrban. Az Úr közel! 
 
 

 Uram, jó tudni, hogy nemsokára visszajössz. 
 Jutalmad nem késik. A gonosz ideje lejár. 
 Volt értelme küzdeni, hinni, bízni és kitartani. 
 Add, hogy ne a gonosz növekedésére, 
 hanem a te győzelmedre figyeljek! 
 Add, hogy készen legyek, amikor visszajössz. 
 Jövel, Uram, Jézus! 
 

 ÁMEN 

Az Úr közel!… 
 

 … megközelíthetően közel. 
 

Az istentagadó azt mondja: „Nincs Isten”! A Biblia nemes egyszerűséggel bolondnak nevezi az 
ilyen embert (Zsolt 14,1). A ilyen tagadó, aki nem törődik Istennel, nem érdeklik Isten paran-
csolatai, a saját törvénye szerint él, és nem Isten törvénye szerint, haragszik a legjobban, ami-
kor nyomorúság éri, és kéri számon a hívőt: „Hogyan engedheti meg Isten, hogy ilyen tragé-
dia történjen? Hogy ennyi ártatlan ember szenvedjen?” 



 

 

Arra nem gondol az ilyen, hogy hogyan várhatja Isten segítségét, ha nem is hisz benne, 
ha tagadja létét, ha megveti törvényét, és nem engedelmeskedik. A tagadó és hitetlen em-
ber a Szentírásban is csak kifogást keres, és talál. Őt nem szólítja meg az Ige, számára holt 
betű marad, mert nincs ott a Lélek, amikor olvassa, hogy megelevenedhessen a számára, és 
megtalálhassa Istent. Sokszor keresztyének is panaszkodnak, nem szól már hozzám az Isten. 
Jakab apostol a 4. fejezet 8. versében ezt írja: 
 

 „Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 
 Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, 
 és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek!” 
 

Jól mondja az ének: „Ki kétkedőn kutatja Őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az 
Úr megfejti önmagát”. Figyelemre méltó, hogy Jézus a föltámadása után csak azoknak jelent 
meg, akik hittek benne. Miért? Maga Jézus mondta a hitetlen zsidóknak „A gazdag és Lázár” 
példázata tanulságaként, „hogy az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad  a halottak kö-
zül” (Lk 16,31). A csoda a hívőnek megerősítő, a hitetlent pedig nem győzi meg. Csak hittel, 
csak alázattal közeledhetek az Istenhez. Akkor megismerteti magát. 

Csak tiszta kézzel mehetek elé. Ha elfogadtad Őt, de a magad útját járod, továbbra is 
bűnökben élsz, és nem engedelmeskedsz, hogy bizonyos dolgokat ne tégy, nem mehetsz elé 
összekulcsolt kézzel. Nem fogja meghallgatni az imádságodat, bármekkora nagy adományt 
adsz, vagy jótéteményt is hajtasz végre. Bármennyire kegyes és szépen hangzó az az imád-
ság. Előbb moss kezet! Hagyd el a gonosz cselekvését! Akkor odamehetsz elé, és majd meg-
hallgat az Isten. 

Szenteld meg a szíved, és ne légy kétszívű. Nem szolgálhatsz egyszerre két úrnak: Is-
tennek és a mammonnak. Egy időben lelkészeket akartak megnyerni mosóporügynöknek. 
Úgyis megy látogatni. Viszi az örömhírt, na meg a mosóport! Isten ügyét, és a pénz ügyét 
nem lehet egyszerre szolgálni. Választanod kell: pénz, vagy Isten. Isten azt ígéri: keresd előbb 
a lelkieket, és ami szükséges meg lesz, sőt azon fölül is. 

Nem lehetsz egyszerre Isten és a világ barátja. A világ barátsága ellenségeskedés Isten-
nel (Jak 4,4). A világ segítsége nem segítség az evangélium terjesztésében. A világ pénze nem 
viszi előre az egyház ügyét. Sőt! Aki a pénzt adja, az diktál. Isten azt akarja, teljes mértékben 
csak tőle függjünk, és neki engedelmeskedjünk. Ha így teszel, akkor nyersz áldást, és sokszo-
ros termést. 

Amióta Jézus eljött, és meghalt a kereszten, Isten megközelíthető. Nincs szükséged 
közvetítőkre, szabad az út az Atyához, bátran odaborulhatsz a kegyelem királyi székéhez. De 
Jézust nem kerülheted ki! Ő az út, és nincs más. Ha hiszed, hogy elveszett bűnös vagy, és Jé-
zus érted tett eleget a törvény követelményének, akkor Isten igaznak fog tekinteni. Akkor, 
mint gyermeke, bátran mehetsz elé kéréseiddel. 
 

 Uram, neked szentelem az életem! Tőled akarok függni teljesen. 
 Ezért lemondok a meggazdagodás vágyáról, 
 és lemondok minden olyan barátságról,  
 amely nem segíti, hanem gátolja 
 a neked való engedelmességemet és szolgálatomat. 
 Légy segítségül nekem ebben, hogy állhatatos maradjak! 
 

 ÁMEN 


