
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2023. január

A MEÖT közelgő eseményei:

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

Január 15. vasárnap 18.00: Ökumenikus Imahét országos nyitó istentisztelet (Kálvin téri refor-
mátus templom)

Január 30. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Február 1. szerda 12.30: Ifjúsági Bizottsági ülés

Február 2. csütörtök 12.30: Szociáletikai Bizottsági ülés

Február 4. szombat 10.00-15.00: Világimanap előkészítő konferencia, Női Bizottság

Nekem nagy ünnep a karácsony...

Nekem nagy ünnep a karácsony,
a megváltás nagy művét látom.
Lelki szemmel nézem a gyermeket,
Kit fent imádtak angyalseregek.
Ki egyedül volt méltó földön, s mennyen,
hogy Istentől egy könyvet átvegyen,
és feltörje a titkos pecséteket,
melyre más még rá sem nézhetett.

Titkok könyve, titkok pecsétje.
A vének leborultak Előtte,
imádták és új éneket mondtak.
Hitszemmel látom az angyalokat,
ahogy kísérik a megnyílt égig.
Milyen súlyos fájdalom futott végig.
Elhagyta a mennyek örök honát
és felvette a földnek nyomorát.

Karácsony, a megváltás kezdete,
a szegénység, a nyomor érzete
veszi körül. Jászol, menekülés,
a hontalanság, a meg nem értés.

Ő lehozta a mennyet magával, 
Őt várta a gyűlölet hadával.
Mi hozhatta le és mi késztette?
Nagy sírással siratták a mennybe...

Az ember bűne, elveszett sorsa, 
hogy útját mennybe irányítsa.
Nem állhatott fel, mert el volt veszve ―
jött, hogy keresse. Jött, hogy megmentse!

A pecsét feltört, csodás nagy titkok.
Részesei lesztek, ha hittel bírtok!
Krisztus földre jött, az út nyitva áll.
Aki az Övé, az hazatalál.

Ez a karácsony titka, története.
Az a kis Gyermek a lelkem élete.
Erő árad belém míg nézem,
értem is lejött és szeret - érzem.
Első, mi fogadta, jászol és szalma,
végső tárgy mit érintett: keresztfa.
És nekem a karácsony mégis drága,
itt kezdődik a megváltás munkája!

Balatonné Koszta Vilma

http://meot.hu/dokumentumok/2023akt/2023-program.pdf
http://meot.hu/index.php/keresztyen-m/623-okumenikus-imahet-2023


Hírlevelünkbe a január havi áhítatokat

Vadnai Zoltán Géza
református lelkész,

a Tiszáninneni Református Egyházkerület
missziói tanácsosa

írta

„Az ÚR igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a
nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok
neked!” (Jón 3,1-2.)

Szeretett Testvérek!

A januári találkozások során szállnak egymás felé a jókívánságok: Boldog, sikerekben gazdag új esz-
tendőt! Hadd mondjuk ezt most így: Adjon az Isten sok-sok meghallgatott imádságot ebben az új esz -
tendőben! Amikor összekulcsoljuk kezünket, kitárjuk az Úr előtt szívünket, reményeinket, és kérjük se-
gítségét, akkor az egyetlen jó úton járunk, amelyen elindulhatunk az ismeretlen jövő felé. Minden új év,
amely adatik nekünk, a kegyelem által kínált új esély is egyben, hogy meghalljuk az Úr megszólító Igé -
jét, hogy az Ige át- és tovább formáljon, szolgálatra indítson.

Erről  a  kegyelemről  szól  számomra  Jónás
próféta története. Ön- és Isten-ismereti taní-
tás. A 2023. esztendő kezdetén e kisprófétai
könyv üzenete mutasson tükröt, és munkál-
jon mindannyiunkban az Úr akaratát értő és
követő életet.

„Az  Úr  Igéje  másodszor  is  szólt  Jónáshoz.”
Amikor először szólt hozzá az Isten, Jónás
elmenekült.  Elindult  a  másik  irányba,  nem
ment Ninive felé, amire kérte az Úr, hanem
hajóra  szállt,  és  még  ott  is  elbújt  a  hajó
egyik sötét zugában, sőt álomba menekült.
A lehető legmesszebb akart kerülni Istentől.
Elbújni az Úr elől, neki a saját, önálló élete
kell. Hogy mi történt aztán ismerjük: a vihar,
a  majdnem  odaveszés,  majd  a  cethal,  a
megmenekülés.  És akkor  az  Úr  Igéje  má-
sodszor is szólt Jónáshoz. Az életre kapott
új esély együtt jár az újból megszólító isteni
szóval.

Nem  tudom,  szeretett  testvérem,  hogy  te
hányadik esztendődet  kezded.  Hányadszor
hallod a megszólító  Igét.  És hányszor me-
nekültél  el  te is Isten szava elől,  mert  úgy

gondoltad, hogy neked a saját, önálló életed kell. Menekültünk olyan tengerre, amelyről azt gondoltuk,
hogy maga a szabadság.  Beszálltunk  olyan hajóba,  ami  mindent  adott,  csak biztonságot  nem,  és
mennyi mindent elvett! Kerestünk sötét zugot, hogy eltakarjon valamit. És menekültünk álomvilágba,
felejtettük a valót, kerestük a pillanat védettségét, hogy ne kelljen szembenézni a valósággal. Jártuk,
járjuk Jónás útját.



Quo vadis? Hová mész? Így hangzik a Nobel-díjas lengyel író, Henryk Sienkiewicz regényének címe.
Te hová mész? És én hová megyek? Isten felé vagy messze Tőle? Az új év, az új évben is újra és újra
megszólító Ige arra az útra hív, amely Istenhez vezet. Az élet Istenhez vezet. Hozzá, aki az út, igazság
és élet, Isten szeretetéhez, Jézus Krisztushoz. A tévút pedig ― milyen szemléletesen világítja ezt meg
Jónás története ― elvezet Istentől. Viharba, sötétbe, álomba, elveszettségbe.

„Az Úr Igéje másodszor is szólt Jó-
náshoz.” ― ez a kegyelem.  Hogy
nem hagy elveszni. Az új év kezde-
tén is  újra szól  hozzánk.  Huszad-
szor,  negyvenedszer,  hetvened-
szer ― ki tudja. Szól, mert szüksé-
ged van Rá. Miután másodszor is
szólt Jónáshoz az Úr, most már el-
indult Ninivébe. Oda, ahova az Is-
ten nélküli életük, gonoszságuk mi-
att  az  ítéletes  prófétai  szót  vitte:
„Még negyven nap és elpusztul  Ni-
nive!” (Jón 3,4.) Most már nem az
ő életéről volt szó, hanem másoké-
ról.  Most  már  kívülről  nézhette,
hogy mi fog történni. És nézte is. Szenvtelenül. Tudjuk, hogy árnyékot keresett a városon kívül, leült és
várta Ninive felett az ítéletet. Ő, aki el akart menekülni Isten elől, akit az Úr megszabadított a nagy
mélységből és szólt hozzá másodszor is, ő most páholyból akarja látni a másokat ítélő Istent.

Hányszor hallottam, hányszor hallottuk már: „Majd megbünteti az Isten!” Mi van e mögött? Az a jónási
lelkület, amiből hiányzik az empátia, a testvér-látás, a közös kegyelemre utaltság. Az nem számít, hogy
én mit tettem, hogy miből szabadított meg az Úr, de a másik megérdemli, megérdemelné! Milyen jó,
hogy nem így van! Hogy amikor én voltam a „másik”, Isten kegyelemmel jött felém. Az emberi szeretet -
lenség elveszítene, de Isten irgalmas szeretete megtart. Ezt a látást csak hitben nyerhetjük el. Sőt úgy
szeretném mondani, hogy a hitben járó életnek nem lehet más látása. Nem is lehet más célja, mint -
hogy másokat is elvezessen a könyörülő Istenhez.

Egykor a niniveiek hittek Istennek, zsákruhát öltöttek, bűnbánattal és böjtöléssel fordultak az Úr felé, és
nem vesztek el. Mi Istennek ezt a könyörülő szeretetét Jézus Krisztusban ismerhetjük meg. Akit adott
az Atya, hogy „aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16.) E hit nélkül nem ért-
jük meg sem Isten kegyelmét, sem a saját életünket, sem a másik embert. Jónás egykor hírt vitt Ninivé-
be. Mi is mindannyian hírvivőkké lehetünk. Ez a hír az értünk született, értünk meghalt és feltámadott
Krisztus szava: „Én élek és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19.) Ez a jó hír, a hitben, reményben és szeretetben
eltelő élet és az örök élet. 

Legismertebben  BABITS MIHÁLY dolgozta
fel Jónás történetét a magyar irodalom-
ban. A Jónás imája című versében ezt ír-
ja: 

„mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik,
és ne fáradjak bele estelig…”

Hálás vagyok Istennek, ha én is  „mint
rossz gégémből telik”, nem megfáradva,
hanem  hittel  és  reménnyel  szólhatom
ebben az új esztendőben is az evangéli-

umot, hogy Krisztusban „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit 2,11.) Ámen

***

A következő újévi éneket ALMÁSI BALOGH MÓZES írta (Református Énekeskönyv 438.), akinek lelkészsége
idején (1791-1800) lett anyaegyházközség a nagybarcai gyülekezet, ahol a szerző kétszáz évvel ké-
sőbb 25 évig szolgált. A téli képen a nagybarcai templom környéke látható.



Áldjuk a nagy Isten jóságát,
Magasztaljuk irgalmasságát;
Szívünkből szánk énekeljen,
Dicséretével bételjen
E mi kegyelmes jó Atyánknak!

Mert megújítá esztendőnket,
Meghosszabbította időnket,
Virrasztván új szakaszára
És e nappal új napjára
Világi rövid életünknek.

Teremts új szívet hát mibennünk,
Hogy lehessen elődbe mennünk,
És nálad kedvet találjunk,
Boldog napokat számláljunk
E felderült új esztendőben.

Lelki s testi áldások Atyja,
Egeidnek gazdag harmatja
Szálljon mennyből híveidre,
Tulajdon teremtésidre,
Kik tőled várnak minden jókat.

A Jézusért, közbenjárónkért,
Mi egyetlenegy szószólónkért
Légy kegyelmes, kérésünket,
Halld meg esedezésünket,
Kik rád bízzuk minden ügyünket.

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

mailto:oikumene@meot.hu



