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

2021. január
A MEÖT közelgő eseményei:
A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.
Január 17. vasárnap 17.00:

Ökumenikus Imahét országos nyitó istentisztelet (Szent István Bazilika)

Január 17-24.:

Ökumenikus Imahét

Január 25. hétfő 11.00

Elnökségi ülés (MEÖT székház)

Február 6. szombat 10.00:

Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság (MEÖT székház)
A Világimanap segédanyagai folyamatosan feltöltésre kerülnek a MEÖT
honlapjára a Női misszióhoz, elérhetőek ide kattintva.

Újévi könyörgés
„Nem vagy enyém, míg a magadé vagy!”
(Szabó Lőrinc: Semmiért Egészen)
Kedves Istenem!
Egyszer azt mondtad nekem,
ha nem magamnak élek,
a Tiéd lehetek!
Ez üzeneted meghallván,
örvendeztem. Talán új élet köszönt rám!
Azóta sok év eltelt már…
az újélet-remény
megfakult, oly halovány…!
Netán már nem is vársz rám?
Nem sokat éltem még,
mégis rémálom az életem már rég.

Kételkedem, hogy megtörténhet, mégis várom,
hogy véget érhessen e rossz álom.
Magamtól felébredni képtelen vagyok,
de tovább álmodni már nem akarok!
Ezért kérlek, nyisd föl Te a szemem,
Láthatod, hogy én nem tehetem.
Segíts meglátnom Téged,
hogy e szörnyűvé lett
élet
sötétjében, látva lássam Fényed!
Itt állok ismét egy új év kezdetén,
s kérve kérlek, hadd legyek Tiéd!
Adj új szívet, lelket, gondolatokat,
tégy bármit, csak megláthassalak!
Turcsányi Tünde (Blog URL címe:
http://valavelemvalami.blogspot.com)

Hírlevelünkbe a január havi áhítatokat

Hajdú Zoltán Levente
szóládi református lelkipásztor,
a Missziói és Evangelizációs Bizottság tagja
írta
Újévi üzenet
„1 Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek,
hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak
esküvel megígért. 2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában negyven
éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? 3 Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és
atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. 4 Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt. 5 Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened, az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. 6 Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féld! 7 Mert jó
földre visz be most téged Istened, az Úr: folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyenvölgyön a felszínre törnek; 8 búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és
méznek a földjére. 9 Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szenvedsz hiányt
semmiben; olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. 10 Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. 11 De vigyázz, el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked! 12 Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, 13 amikor marháid
és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, 14 akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából! 15 Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók
vannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. 16 Ő táplált a
pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót
tegyen veled. 17 Ne gondold tehát majd magadban: Az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a
gazdagságot! 18 Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig.” (5Móz 8,1-18.)
„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”
(Mt 4,4b.)
Testvéreim, Jézus szavai, amelyeket Mózes 5. könyvéből idéz, az
életről beszélnek. Az életről,
amelyről azt mondja, hogy két
alapvető tényezőből áll: lelki életből
és fizikai életből. A mózesi ige
hosszan fejtegeti, és Jézus is erről
beszél, hogy az ember fizikai, testi
létben éli meg itt a földön az élet
valóságát. De teljes életet csak akkor élhet, ha fizikai létét áthatja, értelmessé és értékessé teszi az Istenhez fűződő kapcsolata. Röviden, két szóban összefoglalva: kenyér és ige. Ez az az élet, ez az a

két lábon álló, stabil, fizikailag és lelkileg is megerősödő élet, amelyre Isten bennünket, mint hitben élő
gyermekeit, és bennünket, mint hívő népét, a 2021. esztendőben elhív, amelyre felkészít, és amelyben,
mint elhívatásunkban, szolgálatunkban meg is erősít!
Személyes az üzenet! Neked szól, és nekem. De nem magányos hit-harcosokként, hanem úgy, hogy
élő, megerősödő közösségre hív az élő, megerősítő Krisztussal, ugyanakkor élő, megerősödő közös ségre hív a krisztusi Egyházzal, a gyülekezet közösségével is. Mert Krisztus élő, cselekvő egyházat
épít! Bennünk és közöttünk is! Fizikai létében és hitében, lelkiségében is Vele és egymással együttműködő, együtt-cselekvő gyülekezetet!
Az ige első üzenete a fizikai, anyagi élet értékeibe belefeledkező világról szól. A mózesi ige verseiben ez áll: „De vigyázz,
el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, megszegve parancsolatait, törvényeit és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked! Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz, és
azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak,
lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a
te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából!” (5Móz 8,11-14.)
Testvéreim! Milyen
is az ember? Ahogy
az ige mondja: „felfuvalkodott szívű”.
Mai szavakkal ezt úgy mondanánk, hogy öntelt, beképzelt.
Ugyanis az ember hajlamos arra, hogy az életéről úgy gondolkozzon, mint ami teljesen az ő döntési kompetenciája, abba
se Istennek, se embernek bele-szólása nincsen! Honnan ered
ez az önteltség? Onnan, hogy végezzük a mindennapi tennivalóinkat, ellátjuk magunkat, szeretteinket, gondoskodunk a
szükséges dolgokról, és azt gondoljuk, hogy ez nem is történhetne másképp. És gyakran csak akkor döbben rá az ember,
hogy az élete mennyire nem az ő kezében van, amikor valami
baj, betegség, netán tragédia történik vele, vagy a környezetében.
Pedig Isten nem kivenni akarja a kezünkből az életvezetés felelősségét, hanem azt akarja, hogy ezekben a megszokott, számunkra oly fontos, gyakran természetesnek vett mindennapi tennivalóinkba is
kalkuláljuk be Őt! Hogy vegyük észre az Ő jelenlétét a saját életünkben, és mások életében, és vegyük
észre, hogy mindezeknek Ő az alapja, Ő a kézben tartója.
Az ige második üzenete ennek az Isten felé megnyíló mindennapi hitnek az értékéről beszél. Mózes 5.
könyvében, az ige néhány további versében ez áll: „Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában,
ahol mérges kígyók és skorpiók vannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és
próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondold tehát majd magadban: Az én erőm és hatalmas
kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot! Hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a
gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig.” (5Móz
8,15-18.)
Igen! Az igére figyelés, az igére figyelő élet azt jelenti, hogy Isten igéje alakítja ki az életem rendszabá lyait, a mindennapi életem mozgásterét. Tehát nem akkor gondolok csupán Istenre, amikor szükségem
van a segítségére, mert valami gondom, bajom van, hanem a leghétköznapibb döntéseimet is úgy ho zom meg, hogy Isten életrendjét, erkölcsi, hitbeli, illetve szeretet-mércéjét tartom szem előtt. És ez
olyan, mint egyfajta lelki edzés! Folytonos erőpróba, erőfeszítés, de: az eredménye a lelki edzettség,
az egyre erősebb erkölcsi, hitbeli és életvezetésbeni tartás!
Ezért szükséges a naponkénti igeolvasás, az imádság, az igéről elmélkedés, hogy ismerjem, egyre alaposabban ismerjem azt a törvényt, ami alapján élni akarom, mint hívő ember az életemet. Ezért szük séges a tudatos felelősségvállalás a saját életemért, hogy döntéseim előtt, illetve döntéseimet követő -

en őszintén szembenézzek azzal, hogy krisztusi módon
élet-e. Pesti nagyapám szobájának a falán volt egy falitábla.
Ez állt rajta: Hát Jézus mit szól hozzá? Igen, ha értékes életet
akarsz élni, csak Őhozzá lehet, csak Őhozzá szabad mérned
az életedet, a döntéseidet!
És végül a harmadik, záró-üzenet ugyancsak egy kérdést
tesz fel számunkra: hogyan is lehetünk mások számára testilelki megerősítéssé a 2021. esztendőben? Tehát nem csak
lelki támasszá, hanem valódi és teljes körű élet-segítséggé,
méghozzá az emberek mindennapjaiban! Jézus azt mondja a
kísértőnek: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4,4b.) Kenyér és ige! Legyen ez a személyes
és közösségi létünk jelmondata a 2021. esztendőre.
Kenyér, azaz az emberek mindennapi életszükségleteire odafigyelő, gondoskodó krisztusi szeretet. És
ige, ami az embernek visszaadja újra az emberi méltóságot. Ige, ami a Szentlélek tüze és ereje által új ra tartást ad az embernek. Belső tartást, ami azután áthatja, átjárja, megváltoztatja az egész életet. Ke nyér és ige. Az emberek külső és belső igényeire, szükségeire odafigyelő, azokhoz odaforduló krisztusi
szeretet. Gyakorlati, emberközeli, mindennapi, a teljes, a testi-lelki emberre figyelés.
Erre hív az Úr! Ezt inspirálja, ezt
koordinálja, irányítja az istentiszteleteken, az igei alkalmakon az
igék, igehirdetések által Isten. De a
gyakorlati cselekvést rád, rám és
ránk a hétköznapjainkban bízza.
Hogy az életünkkel álljunk Őmellé,
s álljunk meg a könnyebb út, a szélesebb út kísértéseivel szemben.
Hogy ebben a megállásban, helytállásban kenyeret és igét vigyünk
az embereknek. Hogy Krisztust vigyük az embereknek. Krisztust, aki
azt mondja önmagáról:
„Én vagyok az út az igazság és az
élet. Senki sem mehet az Atyához,
csak énáltalam!” (Jn 14,6.) És azt
is mondja: „Én vagyok az életnek
kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. Akit nekem
ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el!” (Jn 6,35.37.)
Áldjon meg bennünket az Élő Isten a 2021. esztendőben ezzel a felelős, egymásért cselekvő, befoga dó krisztusi szeretettel! Hogy mindaz, ami körülöttünk és talán egy kicsit bennünk is az előző esztendő ben összeomlani látszott, az Ővele és Őáltala ― testben és lélekben, fizikai és spirituális valóságában:
újjáépülhessen! ÁMEN
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

