
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
   

 A  M A G Y A R O R S Z Á G I  E G Y H Á Z A K  Ö K U M E N I K U S  T A N Á C S A  
 

 M I S S Z I Ó I  É S  E V A N G E L I Z Á C I Ó S  B I Z O T T S Á G Á N A K  H Í R L E V E L E  

  

2014. október - OKTÓBER A REFORMÁCIÓ 

 

„Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” 
  

 A kultúra és család évében, melyet az Ökumenikus Tanács meghirdetett, kiemelkedik az 
Istennek való szolgálat az Október a reformáció hónapja programsorozatában (Józsué 24:15.). 

 A család számunkra, keresztyén emberek számára egy 
különleges kötődést jelent embertársainkon keresztül Isten-
hez. Amilyen a kapcsolatom az embertársaimmal és csalá-
dommal, olyan a kapcsolatom az Istennel is. Józsué gondolata 
minket is elgondolkodtat, hogy kinek szolgálok az életemmel. 
Ő képes volt arra, hogy családjával az Urat szolgálja. Vajon ké-
pes vagyok-e én is arra, hogy az Urat szolgáljam? Ebben a 
szolgálatban segít nekünk Jézus Krisztus is, hiszen Ő képes 
volt az Urat szolgálni minden körülmény között. 

 A kultúra része a rendezett családi élet is és a Teremtő iránti elköteleződés, hiszen az Is-
ten ismerete a bölcsességem kezdetét jelenti. A kultúra azt is jelenti a keresztyén ember szá-
mára, hogy felfedezem folyamatosan a teremtett világ értékeit és Isten kinyilatkoztatását. 
 Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten is hív bennünket, és az isteni hívásra 
adott válaszunk az engedelmességben kell, hogy megmutatkozzon. A hit által a saját erőnkön 
felüli erőt kapunk, amely átvezeti életünket a holtpontokon. A reformáció és az Isten igéjének 
való engedelmes önátadás a XVI. században kéz a kézben járt, ugyanakkor mai életünk krisztusi 
reformációjának, megújulásának mindennapos élménye is lehet. Ez a szerves összefüggés is 
indokolja, hogy 2014-ben az Október a reformáció hónapja rendezvény főtémáját az Ökumeni-
kus Tanács Józsué könyvéből választotta. 
 Benne van ebben a választásban az egymásra való odafigyelés és az isteni gondviselés is. 
De benne van a személyes felelősségérzet is, illetve az annak felkeltésére való igyekezet. A XVI. 
századi reformáció elkötelezett, neves és névtelen híveit prófétai belső tűz indította, s ők egy-
szerre vállalták az isteni megszólítottságot és a megszólítottság elfogadását. 
 Felelősségteljes elkötelezettségre, odaadásra van nagy szükség nyilván ma is kinek-kinek 
a maga kis világában és egyéni képességei szerint. Az Október a reformáció hónapja rendez-
vénysorozat ebben az esztendőben a kultúrát és családot kívánja hirdetni. 

                                                                                                                                          Fisch Vilmos 
                                                                                                                                      a MEÖT főtitkára 



A  reformáció egyik fő üzenete: 
 

Sola fide - egyedül hit által! 
 

Reformáció és hit 
 
 A „sötét” középkor nem kímélte az egyházat. Az erősödő intézményesedés és más ha-
tások miatt kevésbé volt rá jellemző a hitből való szolgálat és életgyakorlat.  Pál azt tanította 
Timóteusnak, hogy vigyázzon, mert a hit dolgában hajótörést lehet szenvedni. Ebben az idő-
ben az egyház, mintha hajótörést szenvedett volna a hit dolgában. Ennek a hajótörésnek a lé-
nyege abban foglalható össze, hogy fontos kérdésekre nem a megfelelő választ adták. Mit kell 
tennie az embernek, hogy üdvözüljön? Az akkori egyház válasza ez volt: a fedhetetlen élet és 
a jócselekedetek segítik az embert olyan állapotba kerülni, hogy Isten elfogadja. Itt a hangsúly 
az emberi cselekedeteken volt a hit nem játszott jelentős szerepet. 
 A reformációval viszont az egyház tanításában is-
mét megjelent a hitből való megigazulás (Egyedül hit ál-

tal - Sola Fide). Luther Márton és a többi reformátor azt 
tartották, hogy ezen áll vagy bukik az egyház. (articulus 

stantis et cadentis ecclesiae). Hirdették , hogy vissza kell 
térni a Bibliához (Egyedül a Szentírás - Sola Scriptura) 
mert így működhet igazán a hitünk. 
 A mai egyház helyes válaszokat ad a felmerülő kér-
désekre? Körülöttünk nagy a sötétség.  Liberalizmus, ok-
kultizmus, ateizmus, üres egyházi gyakorlatok és sok más 
ördögi praktikák akarják eltakarni előlünk a lényeget. Semmi mással nem tudjuk elűzni a sö-
tétséget, mit az Ige világosságával. Hittel és Szentlélekkel teljesen hirdessük a reformátorok-
hoz hasonlóan, hogy nincs más út csak Krisztus!  Ne magunkban bízzunk, hanem higgyünk a 
kegyelmes Istenben!  

 

Áhítatok október hónapra 
 

 

Írta: Durkó István 
a Magyarországi Baptista Egyház 

missziói igazgatója 

Uram, Jézus Krisztus! 
Szeretném rád bízni az egész életemet, minden gondolatomat, minden érzésemet! 
Tudom, hogy te vagy az, aki napról-napra megtisztítod, megújítod az életemet Lelked által, 
hogy képes és kész legyek kegyelmedből megváltott létemmel téged dicsőíteni! 
ÁMEN 



A hit célja Krisztus felismerése 
 
 Jézus földi szolgálata idején nem sokszor látjuk, hogy meglepődik, vagy csodálkozik vala-
min.  Amikor azonban olyan emberrel találkozott, akikben a hit működött, ezt nem hagyja szó 
nélkül. 
 Kapernaumban találkozik egy római századossal, akinek a bizonyságtételére Jézus elcso-
dálkozik és azt mondja a körülötte álló embereknek, hogy  ilyen nagy hitet nem találtam egész 
Izraelben. Amikor azonban a hitetlenséggel találkozott, akkor passzívvá vált. Ez történt Názáret-
ben a zsinagógában, ahol tanított. Az emberek egyrészről csodálkoztak a hatalmán és bölcses-
ségén, de nem hittel fogadták a tanítást. Jézus földi származásán kezdtek el elmélkedni és meg-
botránkoztak benne.  Ismerjük a szüleit, testvéreit, csak az ács fia ő, ismerjük a családját. és ez 
beszél nekünk, mondták. Ennek eredménye az lett, hogy Jézus nem tett ott sok csodát a hitet-
lenségük miatt. Az ott élők kimaradtak valamiből, ami Isten kegyelmének a megnyilvánulása le-
hetett volna az életükben, mindez a hitetlenség miatt történt.  
 Akik nem hittel tekintenek Jézusra, azok nem ismerik fel benne az Isten fiát, a Messiást. A 
reformációnak azért volt akkora hatása, mert hit által tömegek látták meg újra Krisztust a Mes-
siást! Ma is sokan vannak, akik nem ismerik fel Krisztust, csak egy embert, egy tanítót látnak 
benne. - Márta bizonyságtétele nagyon fontos, amikor találkozik Jézussal. Nem csak a fizikai va-
lóságot látja, hogy Jézus ott áll előtte, hanem működik a hite és ezt mondja:  
 

 „Igen, Uram, én hiszem, 
 hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, 
 akinek el kell jönnie a világba.” 
 (Jn.11:27.)  
 

 Ma is szükség van a reformációra, amikor a Szentlélek 
újra megnyitja százak és ezrek szemét és felismerik Isten Fi-
át! Imádkozzunk ezért, higgyünk ebben és képviseljük bát-
ran Isten szavát!  

Élethozó Krisztusom! 
Mindenestől szorul rá ez a mai világ, 
ahogyan a történelem minden korszakában mindenestől szorult rá 
a tőled elszakadt emberiség a te megváltó, üdvösséges szeretetedre! 
 

Kérlek,  Uram, 
reformáld, formáld újjá, tedd élővé a te népedet, a te Egyházadat, 
hogy téged hirdető hiteles hitvalló szolgálata által egyre bátrabban vállalja fel 
az evangélium örömüzenetét az elveszettek között! 
 

Hiszem, Uram, 
hogy a te szándékod az, hogy az emberek mindnyájan hitre jussanak, 
a veled való élő kapcsolatban találják meg életük célját, tőled kapott elhívásukat. 
 

… és kérlek, Uram, azért is, hogy én is, mint a te néped tagja, én is ilyen hitvallód lehessek! 
ÁMEN 



A hit próbája 
 
 Claus Westerman azt mondja: „Az igére jellemző, hogy megérkezik a hallgatóhoz és re-

akciót vált ki belőle.” Hogy milyen reakciót, az attól függ hogy a hit, vagy a hitetlenség motivál-
ja a hallgatót. 
 A hit mindig az Isten és az ember személyes bizalmi kapcsolatának az eszköze.  Isten nem 
vár el olyat, amire képtelen lenne az ember. Tehát a hitből fakadó engedelmesség jogos és tel-
jesíthető elvárása Istennek. A hit szerepe már az Éden kertben 
megjelenik, amikor még az ember bűntelen volt. Semmi nem 
zavarta a kapcsolatát a Teremtővel, mégis hit által kellett elfo-
gadnia, hogy Istennek van olyan parancsa, amit nem a tapasz-
talatok alapján kel elfogadni, hanem hit által. Ez a jó és rossz 
tudásának a fája, illetve annak a fának a gyümölcse volt. A hit 
igazi próbája az első emberpárnak akkor következett be, amikor 
a sátán felkínálja, hogy ne Isten szavának higgyenek, hanem az 
övének. Próbálják ki, hogy tényleg úgy működnek a dolgok, 
ahogy Isten mondta, vagy sem. 
 Kinek van igaza, kinek a szavát érdemes elfogadni az élet 
és halál kérdésében? Ez a tétje annak, hogy működik-e az Isten-
be vetett hitünk? A bűneset, ami elválasztotta az embert Isten-
től, abból fakadt, hogy az ember nem Istennek hitt, hanem a 
sátán szavának. Ezért mondja az ige, hogy az alapvető bűn az, hogy nem hiszünk Istennek. Min-
den más bűn ennek a következménye. Isten igéje élő és ható, de csak hit által működik. A biblia 
azt mondja, hogy az ember életének minőségét jelentős mértékben befolyásolja a hit, vagy a 
hitetlenség. A látható, érzékelhető fizikai világ és a láthatatlan szellemi világ között a híd kizáró-
lagosan a hit. 
 Az ember számára tehát az Isten országa, az Isten személye és Isten szava egyedül hit ál-
tal megragadható és megérthető. A reformáció újra ráirányítja a figyelmünket arra, hogy hit 
nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.  

Úr Jézus Krisztus! 
Olyan hatalmas dolog  az a felemelő tapasztalat, hogy én hit által a tiéd vagyok! 
Köszönöm neked azt a hitet, amely veled összeköt, 
amely megnyitja igéd üzenetét előttem, hogy értsem a te áldott üzenetedet, 
amely lélekben késszé tesz arra, hogy a megértett igét igyekezzem is megélni 
életem mindennapjaiban, örömök és bánat között. 
 

Uram, azonban érzem, tapasztalom, 
hogy a kísértő milyen sokszor kezdi ki a hitemet, a lélek szerinti erőmet. 
Kérlek, add meg nekem, hogy a kísértések közepette 
a hitem ne erőtlenedjen meg, hanem inkább megacélozódjék - bízva benned! 
 

Bízom benned, Krisztusom, mert annyiszor bizonyítottad már felém szeretetedet! 
Segíts, hogy egyre inkább, egyre teljesebben bízzam rád, szeretetedre az életem! 
ÁMEN 



  

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.” 

Az élő hit működése 
 
 Az elméleti vagy filozófiai hit az elmében van, de Pál a Római levélben egyértelműen 
kijelenti, hogy:   
 

 „…szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, 
 és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” 
 (Rm 10:10.) 
 

 Pál a hit lakóhelyének a szívet jelöli meg. A szívben lakó hit tudja irányítani az értelmet 
és hitvallásra késztetni az embert, ami üdvösségre vezet. 
A Korinthusi levélben azt mondja: hogy hitetek ne embe-
rek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Az a 
hit, ami az elmében van, kész az emberi bölcsességet 
megérteni, elfogadni. A szívben lakó hit viszont Isten ere-
jén nyugszik. 
 Luther Márton sokat foglalkozott a hit által való 
megigazulással. Ő azt hirdette, hogy a bűneset miatt az 
ember elszakadt az Istentől és ez az elszakadás a hittől 
való elszakadást is jelentette. A hit az a híd, ami az em-
bert összeköti Istennel. Vagyis a hit által lehet újra kapcsolatba kerülni Istennel, Jézus Krisztus 
által. Az igazi hit ami a szívben van, nem csak hiszi, hogy valami igaz vagy helyes, hanem kész 
és képes a hite alapján cselekedni! A Jézus Krisztusban való hit üdvösséget eredményez az 
embernek. 
 Az igazi hit tehát a szívben lakik, megragadja az Isten igéjét és magát Isten személyét. 
Az újjászületett ember Szentlélek által irányított természete hinni akar! A reformáció fő igei 
üzenete ez volt: 
 

 „… az igaz ember a hite által él!” 
 (Hab. 2:4., Rm 1:17.) 
 

  Jézus Krisztus a misszióparancsban egyértelműen kifejezte, hogy a hívő embereknek 
küldetésük van ebben a világban. Ezt a küldetést csak hittel lehet betölteni.  A hitünk megval-
lása bátorító! Az élő hit nem tud csendben maradni, a hit szól és hatással lesz másokra is. A 
félelem viszont a hit ellensége.  
 Benned a félelem, vagy a hit uralkodik, amikor a következő feladatodra gondolsz? Féle-
lem miatt sokan nem merik megvallani a hitüket és kialszik a tűz bennük. Ma is jöjjön az a tűz, 

Megelevenítő Szentlélek Isten, 
éltető lángod, lobogásod ereje, melege, világossága ragyogja be ezt a hideg-rideg világot! 
Jelenléted áldó szeretettel töltse be azt az embert, aki tagadásában is keres téged, 
mert felismert veszendőségében biztos távlatra, örökkévaló távlatra, igazi életre vágyik. 
Milyen jó átélni, hogy jelenlétedben, veled betöltekezve életek változnak meg, 
ahogyan ezt én magam is - Krisztus kegyelméből - átélhettem. 
Köszönöm neked! 
ÁMEN 



 

Október a reformáció hónapja 
 
Az OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA programsorozat főbb állomásai a következők: 
 

 Október 1-jén, szerdán 18 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények 
Budapesten, a Kálvin téri református templomban, zenés istentisztelet keretében. A megnyitó 
jó alkalmat ad – a főtéma megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életfor-
mára hívó üzenet kifejtésére, annál is inkább, hiszen ebben az időszakban egyházaink sokfelé a 
teremtésvédelem hetét ünneplik. 
  

 Október 4-én, szombaton 10 órától – szintén a reformációs események részeként – ren-
dezzük meg az Ökumenikus Tanács székházában a területi női találkozót. A főtéma: Keresztény 
nő a családban – amit élsz, azt örökíted tovább. Nyitóáhítatot vezeti: B. Pintér Márta evangéli-
kus lelkész, köszöntőt mondanak: P. Tóthné Szakács Zita házigazda, az Ökumenikus Tanács Női 
Bizottságának elnöke és Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára. Varga György baptis-
ta lelkész, a Baptista Családi Szolgálat vezetője és felesége szolgálata. 
 

 Október 12-én, vasárnap 17 órakor az alberti evangélikus templomban a reformáció hó-
nap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Steinbach József püspök, 
az Ökumenikus Tanács elnöke. Tagegyházaink missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az 
istentiszteleten. Az istentisztelet előtt 15 órától hangverseny lesz a római katolikus templomban 
a helyi énekkarok szolgálatával. 
 

 Október 19-én, vasárnap 17 órakor kezdődik a szokásos ünnepi reformációi gála a buda-
pesti Uránia Nemzeti Filmszínházban. A gazdag programban – egyebek mellett – a Kecskeméti 
Református Gimnázium kórusa, valamint Pál István „Szalonna” és családja szolgálatában gyö-
nyörködhetünk. Fő előadásra Czibere Károly államtitkár urat kértük. Előadásának címe: 
„Reformáció és a család”. Műsorukkal a Fasori Evangélikus Gimnázium diákjai mutatkoznak be. 
Köszöntőt mond Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A házigazda Bényi Ildi-
kó lesz. 
 

 Október 26-án, vasárnap 17 órakor a Magyarországi Metodista Egyház központjában lesz 
az országos reformációi istentisztelet. Igét hirdet Papp János baptista egyházelnök, a MEÖT alel-
nöke. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpászto-
rai szolgálnak. 
 

 Október 31-én, csütörtökön 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a budapesti Refor-
mációi emlékparkban (Bajza utca és Városligeti fasor sarka). Ezen a Nemeshegyi János által ve-
zetett fúvószenekar szolgál. Ünnepi beszédet Ungvári Csaba a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor
-helyettese mond. Imádságot Steinbach József, az Ökumenikus Tanács elnöke mond, s a megje-
lent egyházi vezetők áldást mondanak. 

 

Szeretetteljes bizalommal buzdítjuk a gyülekezeteket, 
intézményeket és szervezeteket, 

hogy lehetőleg profiljuknak megfelelően, 
de nem kizárólagosan e főtémához kapcsolódva 

szervezzék meg a maguk helyi programját/programjait! 



Ez a cikk 150-200 szót tar-
talmazhat. 

A hírlevél reklámeszközként 
történő használatának egyik 
előnye, hogy újra felhasz-
nálhatók a különböző mar-
ketinganyagok, például a 
sajtóközlemények, a piacku-
tatások, illetve a beszámo-
lók. 

Bár a hírlevél fő célja, hogy 
eladja a terméket vagy 
szolgáltatást, a sikeres hírle-
vél kulcsa az olvasók hasz-
nos információkkal történő 
ellátása. 

Ennek egyik legjobb módja, 
ha saját cikkeket, 
eseménynaptárat vagy egy 
új terméket reklámozó kü-
lönleges ajánlatot illeszt a 
hírlevélbe. 

A weben is kereshet anya-
got, vagy kutathat 
„töltelékcikk” után. A cikkek 
sok témát felölelhetnek, de 
lehetőség szerint legyenek 
rövidek. 

A hírlevélhez felhasznált 
anyagok nagy része a saját 
webhelybe is beilleszthető. 
A Microsoft Publisher prog-
ramban lehetőség van a 

hírlevél webhellyé történő 
egyszerű átalakítására. Így 
a hírlevelet befejezése után 
csak konvertálni kell, és már 
fel is teheti a webre. 

A Microsoft Publisher több 
ezer ClipArt képet tartal-
maz, amelyeket importálás-
sal beilleszthet a hírlevélbe, 
emellett számos eszköz áll 
rendelkezésre saját ábrák 
és szimbólumok létrehozásá-
hoz is. 

A képet kiválasztás után 
helyezze a cikkhez közel. 
Ügyeljen arra, hogy a kép-
felirat a kép mellett legyen. 

Ez a cikk 75-125 szót tartal-
mazhat. 

A képek vagy ábrák kivá-
lasztása fontos lépés a hírle-
vél tartalmának összeállítá-
sa során. 

A kép kiválasztásánál 
ügyeljen arra, hogy a kép 
összhangban legyen a cikkel 
és emelje ki annak mondani-
valóját. Kerülje a tartalom-
tól eltérő témájú képeket. 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Belső cikk főcíme 

Ha a hírlevelet belső körök-
ben kívánja terjeszteni, rész-
letesebben bemutathat né-
hány, a saját szakterületre 
vonatkozó új eljárást vagy 
fejlesztést. Készíthet értéke-
sítési grafikonokat vagy 
bevételi statisztikákat, ame-
lyek jól érzékeltetik az üzlet 
fejlődését. 

Egyes hírlevelekben olyan 
visszatérő hasáb található, 
amelyet minden kiadás al-
kalmával frissítenek. Ez tar-

talmazhat például híreket, 
könyvismertetést, a vállalat 
elnökének levelét vagy egy 
vezércikket, de ezt a hasá-
bot fenntarthatja például az 
új alkalmazottak, illetve a 
legfontosabb ügyfelek vagy 
forgalmazók bemutatására 
is. 

Ez a cikk 100-150 szót tar-
talmazhat. 

A hírlevelekben közzétehető 
témák listája gyakorlatilag 
végtelen. Írhat a saját szak-
területtel kapcsolatos leg-
újabb technológiákról vagy 
újításokról. 

Ismertetheti az üzleti vagy 
gazdasági trendeket, illetve 
az ügyfelek és a vásárlók 
számára előrejelzéseket 
készíthet. 
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