
 

 
 

 „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  

  

 2015. október 

OKTÓBER 
A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

 

„Taníts engem az ismeretre 
és a helyes felismerésre!” 

 

(Zsolt 119:66/a.) 
 

Az oktatás és Isten rendje évében, melyet az Ökumenikus 
Tanács meghirdetett, kiemelkedik az Istennek való szolgá-
lat az Október a reformáció hónapjában (Zsolt 119:66/a.).  
Az oktatás számunkra, keresztyén emberek számára egy 
különleges kötődést jelent a tudományon keresztül Isten-
hez. Minél jobban féljük az Urat, annál bölcsebbé válunk.  
A Zsoltáros gondolata minket is elgondolkodtat, hogy felis-
merem-e a helyeset életem során? Ő képes volt arra, hogy 
az Istentől kérje a helyes felismerését. Vajon képes vagyok-
e én is arra, hogy a helyes felismerését kérjem az Istentől? 
Ebben a folyamatban segít nekünk Jézus Krisztus is, hiszen 
Ő képes volt a tisztánlátásra. 
Az Isten rendje része a keresztyén ember életének, mely 
magában foglalja az oktatást, tanítást és a Teremtő iráni 
elköteleződést, hiszen az Isten ismerete a bölcsességem 
kezdetét jelenti. Az Isten rendje azt is jelenti a keresztyén 
ember számára, hogy felfedezem folyamatosan a terem-
tett világ értékeit és Isten kinyilatkoztatását. 
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Isten is hív bennünket, és az isteni hívásra adott válaszunk az enge-

delmességben kell, hogy megmutatkozzon. A hit által pluszerőt 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 élmé-
nye is lehet. Ez a szerves összefüggés is indokolja, hogy 2015-ben az Októ-
ber a reformáció hónapja rendezvény főtémáját az Ökumenikus Tanács a 
Zsoltárok könyvéből választotta. 
 

(folytatás a 2. oldalon) 

Illyés Gyula 
 

A REFORMÁCIÓ GENFI EMLÉKMŰVE ELŐTT 
 

(részlet) 
 

Száznegyvenhármat léptem: ez a hossza 

a szobor-sornak. Hírnök, ki megölt 

milliók végső tisztelgését hozza, 

úgy mentem el rajvonaluk előtt. 
  

Kálvin, Knox, Farel, Béza! S bika-fővel 

a hadrakelt hit zord hadnagyai, 

a Vilmosok! és Coligny és Cromwell 

– ők néztek rám – s a szablyás Bocskay!... 

Hátrálnom kellett közelükből: mindet 

nem fogta össze csak messzibb tekintet. 

Fölhúzódtam a kert felé, a fákig 

s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. 
  

S most mintha ők 

álltak volna kaszárnya-számadáson 

az én szemem előtt, 

feszesen-katonásan 

kilépvén éppen akkor 

a hátterül kapott nagy szikla-falból 

s abból a másik, épp oly teli tömbből, 

a mögéjük kövesedett időből. 



 

 „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; 
 a régiek  elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 
 (2Kor 5:17.) 
 

Amikor az Egyházat Isten eltervezte, bizonnyal nem vallá-
si felekezetek, szekták, különféle keresztyén vallási cso-
portok felszínes kapcsolatának hálózatában gondolko-
dott. Bár tudta, hogy ez (is) lesz belőle.  Azonban azt is 
tudta már, amit mi legfeljebb még csak gondolunk vagy 
álmodunk felőle: a szentek gyönyörű és tökéletes közös-
sége. 
Amikor sok évvel ezelőtt lelkészként útnak indultam, ve-
retes véleménnyel voltam más felekezetekről. Bár nem mondtam ki (s talán magam előtt sem vallottam be, 
mert alázatnak gondoltam), de örültem annak, hogy ’én nem vagyok olyan, mint ők…’ Emlékszem, amikor 
hamarosan Isten elkezdett a lelkemmel beszélgetni más felekezetbeli keresztyénekkel kapcsolatosan. Kér-
dezte, hogy egy adott felekezet adott tagját vajon hívő embernek tartom-e? Annak tartottam. Ugyanezt kér-
dezte egy másik felekezet másik tagjáról. Őt is annak tartottam – ismertem őket. Ezután már csak azt kérdez-
te meg, hogy milyen alapon tartom magam különbnek azoktól, akik hozzám hasonlóan az Ő megváltott gyer-
mekei? Hiszen akik ugyanattól az Apától származunk, testvérek vagyunk. Ez a találkozásom Istennel mélyen 
belém égett, ma is eleven. 
Amikor azt kérdezzük, hogy ki is a felebarátom (testvérem), gyakran az irgalmas szamaritánusra gondolunk – 
jogosan. Ugyanakkor vannak olyan felebarátok is, akik Krisztushívő, megváltott emberek, csak nem igazán 
tudunk kijönni velük valamiért. Köztünk voltak – de otthagytak; névlegesen itt vannak – de nem szerves ré-
szei gyülekezetünknek. Netán egy másik gyülekezet tagjai – felénk pedig nem igazán barátságosak. Tudjuk, 
hogy szeretni kéne őket, de még az érettük való, tiszta szívből való imádság is komoly kihívás. 
Gyakran tanácstalanok vagyunk, vajon mi mindent kellene (még) tenni ahhoz, hogy a krisztusi egység közöt-
tünk láthatóvá váljék. A magam élete és döntései rajtam múlnak. Miközben a másik helyett nem léphetek, 
magamat meg tudom újból abban erősíteni, hogy a testvérem a Krisztusé. Ő egy új teremtmény benne. 
Ahogy Ő elfogadja, tegyem én is. Lehet, hogy a viszonyunk még sokáig nem változik, de a szívem, a hozzáállá-
som igen. 
 

 

Áhítatok 
 
 

 Írta:  D. Nagy József, 
 a Magyar Pünkösdi Egyház Északkeleti régió vezetője 
 

(folytatás az 1. oldalról) 

 
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 egyszerre 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 az oktatás és Isten rendjét kívánja hirdetni. 
 

                                                                                                                               Dr. Fischl Vilmos 
                                                                                                                                       főtitkár 



 

 „… mert Isten a maga képére teremtette az embert.” 
 (1Móz 9:6.) 
 

Van egy alapvető különbség az ember, és Isten minden más teremtménye között. 
Ezt a különbséget nem a hasznosságunk, fejlettségünk vagy éppen szocializáltságunk 
okozza. A lényege az, hogy mi vagyunk egyedül, akiket Isten a maga képére terem-
tett. Ez akkor is igaz, ha külső tulajdonságaink, képességeink vagy éppen sok hibánk, 
bűnünk nem ezt tükrözi. A megváltás is csak az emberre terjed ki az összes teremt-
mény közül. Embernek lenni nagy rangot, lehetőséget és komoly felelősséget is je-
lent. A kérdés az, hogy vajon ezzel mi mit is kezdünk. 
Sok mozgalom van társadalmi, politikai szinten, melyek a földünket, és annak élővilágát segíteni, sőt megmen-
teni akarják. Ezek a próbálkozások gyakran nemes szándékból, jóindulatból és társadalmi felelősségvállalásból 
fakadnak. Bár felmerülhet a kérdés alkalmanként ezen szerveződések New Ages vagy okkult háttere és motivá-
ciója miatt, azt azonban eltanulhatjuk tőlük, hogy az értéket bátran képviselni és védeni kell. S ebben a terem-
tett világban a legnagyobb érték kétség kívül az ember. Legjobb befektetéseinket emberek felé tehetjük meg. 
Vonatkozik ez az oktatásukra vagy a jólétükre is; ugyanakkor érvényes ez mindenek előtt arra, hogy visszatalál-
janak az Istenhez Jézus Krisztus által. Évekig figyeltük helyi szinten, hogy a gyülekezetek nem kerültek érdekel-
lentétbe, amikor egymással összefogva hirdették az evangéliumot. Ahova az egyik gyülekezet missziós tevé-
kenységével elért, az a többieknek többnyire érintetlen terület volt. És ez igaz volt egyszerre több gyülekezet 
esetében is. Számomra nagy felismerés volt, hogy lehet együtt dolgozni másokkal úgy, hogy mindenki jól jár; 
egymásnak nem vagyunk konkurensei. Gyülekezeteink háttere, vezetése, és egyéb körülményei behatárolnak 
bennünket egy adott társadalmi és földrajzi szegmensre. Ezen valamennyit ugyan tudunk tágítani, de alapvető-
en nem tudjuk megváltoztatni. Kiderül, hogy egymásra van szükségünk, ha valóban értéket akarunk teremteni. 
Jézus nagy missziós parancsát a többi gyülekezettel együtt tudjuk elvégezni. Akkor is, ha dogmáink teljesen 
nem fedik egymást – mert a Krisztus ugyanaz. 

  

 „A farizeus megállván, ily módon imádkozott magában: 
 Isten! Hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek…” 
 (Lk 18:11.) 
 

Gyakran találkozom olyan emberekkel, akik nem ahhoz a felekezethez tartoznak, ahova én. Sőt, sokakkal még 
csak nem is egy az országban lakunk. Természetesen van köztük nagyon sokféle: képzettségben, bőrszínben, 
nyelvben és szokásokban nagyban különbözünk. Eleinte számomra egyfajta garanciát jelentett, ha az a másik 
ember azonos, de legalábbis nagyon közeli keresztyén családból származik. Aztán kezdtek előjönni a kérdések: 
kinek is van jobban igaza: a hangosabbnak, a képzettebbnek, a gazdagabbnak? Amint az idő haladt, egyre vilá-
gosabbá vált a felismerés, hogy sem a szolgálatunk, sem az eredményességünk szempontjából nem bír jelentő-
séggel a felezeti címke. S mennél inkább valóban szolgálatnak volt nevezhető a keresztyén színezetű tevékeny-
ségünk, annál inkább épültek le a határok közöttünk. Másként kezdtem tekinteni azokra, akik a maguk lehető-
ségei szerint, tiszta szívvel tették azt, amire megbízást kaptak az Úrtól, bár nagyon különböztünk egymástól. 
Közben kezdtem rájönni, hogy a fenti fariezusi ima bennem is megtalálható (volt): ’én nem vagyok olyan – hála 
Istennek’. Látom, hogy mennél inkább azt teszem, amivel Isten megbízott, és mennél inkább azt teszi a másik 

szolgálattevő is, annál inkább tovatűnik a különbözőségünk jelentősége, és emelkedik fel 
az, hogy mi valóban testvérek vagyunk: az Isten gyermekei. S ilyenkor fel szoktam tenni a 
kérdést: lehet, hogy csak az a baj, hogy keveset teszek (teszünk) abból, amire valójában 
szól a mandátumunk? Lehet, hogy falakon belüli, önigazult farizeus vagyok, aki ’valóban 
nem olyan, mint amazok…?’ 
Azok a friss kihívások, amelyek országunkat érintik – a migránsok helyzetére gondolok– 
olyan feladatokat állítanak elénk, amit falaink között, vagy csak magunkra támaszkodva 
megoldani nem tudunk. Kell, hogy kialakuljon a krisztusi válaszunk, és be tudjuk mutatni a 
nagy titkot: szeretet és egység a sokszínűségben; hiszen Isten is ezt teszi a Szentháromság-
ban.  És el fogja hinni a világ, hogy Krisztust elküldte az Atya. 



 

 „Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát; 
 mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, 
 zsidónak először meg görögnek.” 
 (Rm 1:16.) 
 

Érdekesnek tartom az ’életbiztosítás’ kifejezést. Nem rossz gondo-
lat, sőt gyakorlat, ha emberek ilyen biztosítást kötnek. Jó szolgála-
tot tehet elsősorban szeretteinknek – de nevével ellentétben éle-
tet nem biztosít. Nagyon sok termék és szolgáltatás kínálkozik, 
hogy életünket könnyebbé, gyorsabbá, netán biztonságosabbá te-
gye. Azonban mindezek a földi létünkre korlátozódnak. Beszél a 
Biblia egy olyan ’szolgáltatásról’, ami ugyan már ezen a földön is valóságban érezteti a hatását, teljességben 
azonban csak akkor találkozunk vele, amikor már nem ebben a testben élünk. Az üdvösségről van szó, amelyet 
Isten kínál fel az embernek. Nem csak felkínálja, hanem az egyetlen utat is megmutatja, hogyan juthatunk hoz-
zá; tehát nem vagyunk tanács és lehetőség nélkül. Több olyan bizonyság is megjelenik különböző fórumokon, 
amikor a teljes sötétségben élő embereknek Jézus maga jelenik meg, megmutatva az igazság útját számukra. 
A legtöbb esetben azonban nem ez a módja annak, ahogy emberek üdvösségre jutnak. Bennünket, követőit 
rendelte Jézus arra, hogy a róla szóló igazságot és örömhírt továbbadjuk. De vajon tesszük-e? És amennyiben 
igen, akkor hogyan? Pál úgy beszél az evangéliumról (a Krisztusról szóló örömhírről), mint Istennek hatalmá-
ról. Gyakran nem is igazán hisszük, vagy tudatában sem vagyunk annak, hogy mekkora fegyverrel rendelke-
zünk. 
Kollégista voltam, amikor egyik csoporttársamnak beszéltem valamennyit Jézusról. Nem igazán vettem komo-
lyan a témát, el is felejtkeztem róla. Jóval később azonban ő megkereset azzal, hogy meg akar térni. Én meg 
csak néztem: nem értettem. Elmondta, hogy a beszélgetésünk óta figyelt engem; és neki ez kell. (Én meg arra 
gondoltam, ha tudtam volna, hogy ilyen szemmel figyel, bizony másként viselkedtem volna.) 
Az evangélium egy erőteljes fegyver, amit Isten ránk bízott. Ez a békéltetés szolgálata, amikor Krisztusért kö-
vetségben járunk az embereknél, hogy Istennel megbékéljenek. Merjünk hinni benne; használjuk bölcsen, sze-
retettel és határozottan! Ez az egyetlen valódi életbiztosítás! 

JEGYIGÉNYLÉS – REFORMÁCIÓI GÁLAEST 
Budapest, URÁNIA Nemzeti Filmszínház 

2015. október 18. (vasárnap) 17 óra 
 
 
Név: _____________________________________ Cím: ___________________________________________ 
 
 
 
Telefonszám: ______________________________ E-mail: _________________________________________ 
 
 
 

Az Ünnepi Gálaestre ………… db jegyet kérek. 
 
 
 
                                                                                                       ............................................................. 
                                                                                                                                aláírás 
 

Kérjük a jelentkezési lapot 2015. szeptember 20-ig a  
MEÖT címére  1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3., faxon a 06 1-371-2691-es telefonszámra, 

vagy az oikumene@meot.hu e-mail címre szíveskedjék elküldeni! 
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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 Egyházak Világtanácsának főtitkára 
tájékozódott a migránsok helyzetéről  
 

Magyarországra látogatott Olav Fykse Tveit, az Egy-
házak Világtanácsának (EVT) főtitkára, hogy tájéko-
zódjon a migránsok helyzetéről és a közöttük vég-
zett egyházi szolgálatról, valamint a kormányzati 
szerepvállalásról - közölte a Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) vasárnap az MTI-
vel. 
 

Olav Fykse Tveit szombati egynapos látogatása során találkozott Fabiny Tamás diakóniai kapcso-
latokért felelős evangélikus püspökkel, Veres Andrással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
megválasztott elnökével és Bogárdi Szabó Istvánnal, a Magyarországi Református Egyház zsina-
tának lelkészi elnökével - olvasható a MEÖT közleményében. 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hivatalában fo-
gadta az EVT főtitkárát. 
 

Azt írták: Olav Fykse Tveit látogatása végén nagyra értékelte az egyházak és a magyar kormány 
szerepvállalását a migránsok és menekültek között végzett feladatok ellátásában. Elmondta, 
hogy a külföldi sajtó más képet mutatott a magyar helyzetről, mint amit az általa vezetett dele-
gáció tapasztalt. 
 

Az EVT főtitkára ígéretet tett arra, hogy a nemzetközi szervezetek a jövőben valamilyen formá-
ban segítik a Magyarországon átvonuló menekültek közötti egyházi szolgálatot - tették hozzá. 
 

A genfi székhelyű EVT magyarországi szervezete az 1943-ban alakult MEÖT. A MEÖT széles körű 
nemzetközi kapcsolatokat tart fenn öt kontinens nemzeti egyháztanácsaival és nemzetközi egy-
házi szervezeteivel, és koordináló szerepet vállal a magyar egyházak nemzetközi munkájában. 
 

A MEÖT-nek tizenegy tagegyháza van, és számos felekezet - például a Magyar Katolikus Egyház - 
együttműködő státussal vesz részt a munkájában. 
 

forrás: MTI 

Október a Reformáció Hónapja (2015. október 1-31.) 

helyi szervezésű programjainak bejelentése 
 

a program megnevezése:……………………………………………………………………..…... 
 

helyszín.…………………………………………………………………………………..………. 
 

cím:…….……………….…………………………………………………………………..…….. 
 

időpont:…………...……………………………………………………………………..………... 
 

kezdési idő:………………...…………………………………………………………..…………. 
 

a szervező neve és telefonszáma:……………………………………………………..………….. 



 

 



OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA - 2015-BEN IS! 
 

A központi események plakátja, valamint a helyi gyülekezetekben is 
használható „biankó” plakát letölthető a www.meot.hu honlapról! 

 
A sorozat főbb állomásai a következők: 
 

• Október 1-jén, csütörtökön 18 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődnek a rendezvények Budapesten, a 
Deák téri evangélikus templomban, zenés istentisztelet keretében. A megnyitó jó alkalmat ad – a főtéma 
megfontolásán túl, illetve ahhoz kötődően – a fenntartható életformára hívó üzenet kifejtésére, annál is in-
kább, hiszen ebben az időszakban egyházaink sokfelé a teremtésvédelem hetét ünneplik. 
• Október 3-án, szombaton 10 órától – szintén a reformációs események részeként – rendezzük meg Győr-
ben a területi női találkozót. A főtéma: Oktatás és Isten rendje Nyitóáhítatot vezeti: Pálfi Zsuzsanna reformá-
tus lelkész, köszöntőt mondanak: P. Tóthné Szakács Zita házigazda, az Ökumenikus Tanács Női Bizottságának 
elnöke és Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára. Előadók: Kovács Ildikó, baptista lelkészfeleség, 
Pálfi Zsuzsanna református lelkésznő, Csorbáné Farkas Krisztina evangélikus lelkésznő 
• Október 11-én, vasárnap 17 órakor a békési baptista imaházban a reformáció hónap részeként ökumenikus 
istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Dr. Fekete Károly református püspök. Tagegyházaink missziói bi-
zottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.  
• Október 18-án, vasárnap 17 órakor kezdődik a szokásos ünnepi reformációi gála a budapesti Uránia Nem-
zeti Filmszínházban. A gazdag programban – egyebek mellett –a Vox Nova baptista férfikar, az Újpesti Baptis-
ta Harangzenekar valamint az Orosházi Evangélikus Gyülekezet Alföld Kvartettje szolgálatában gyönyörköd-
hetünk. Fő előadásra Dr. Trócsányi László igazságügy miniszter urat kértük. Előadásának címe: „A reformáció 
és rend”. Műsorukkal a Mezőtúri Református Kollégium diákjai mutatkoznak be. Köszöntőt mond Steinbach 
József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke. A házigazda Bényi Ildikó lesz. 
• Október 25-én, vasárnap 17 órakor a balatonalmádi Református templomban lesz az országos reformációi 
istentisztelet. Igét hirdet Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, a MEÖT alelnöke. Az úrvacsorás istentiszte-
let liturgiájában az ökumenikus tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak. 
• Október 31-én, szombat 17 órakor ünnepi megemlékezést tartunk a budapesti Reformációi emlékparkban 
(Bajza utca és Városligeti fasor sarka). Ezen az Üdvhadsereg fúvószenekara szolgál. Ünnepi beszédet Dr. 
Szűcs Zoltán a Magyarországi Baptista Egyház Presbiteri Tanácsának Elnöke mond. Imádságot Steinbach Jó-
zsef, az Ökumenikus Tanács elnöke mond, s a megjelent egyházi vezetők áldást mondanak. 
Szeretetteljes bizalommal buzdítjuk a gyülekezeteket, intézményeket és szervezeteket, hogy lehetőleg profil-
juknak megfelelően, de nem kizárólagosan e főtémához kapcsolódva szervezzék meg a maguk helyi program-
ját/programjait, s erről a lehető legrövidebb időn belül szíveskedjenek tájékoztatást küldeni a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon/fax: 1/371-2690; 
1/371-2691; e-mail: oikumene@meot.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript 
használatát, hogy megtekinthesse. . A hozzánk beérkező programok listáját közzétesszük honlapunkon, és 
részvételre buzdítunk. 
 

Bizalommal kérem, hogy az október 18-án, vasárnap 17 órakor az Urániában megrendezendő ünnepi gálára 
– tekintettel az intézmény befogadóképességére – a jegyeket szíveskedjenek megrendelni (a jegyigénylés 
szövege letölthető hírlevelünk 4. oldalán!), valamint jegyenként 500 Ft/fő adományt is remélünk legkésőbb 
szeptember 20-ig a fenti elérhetőségek egyikén. 
 

Az Október a reformáció hónapja rendezvénysorozat programjain minden ér-
deklődő imádságos, aktív részvételét kérjük (a helyi programbejelentő lap le-
tölthető hírlevelünk 5. oldalán!), a jegyigényről és a helyi programokról a tájé-
koztatást bizalommal várjuk. 

                                                                          
                                                                                           Dr. Fischl Vilmos főtitkár 
 


