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

2015. szeptember
A gyülekezeti évadnyitó előtt

Nyár végi reggel
Borzongva tartja a fűszál
a hűvös harmatcseppet.
Lassan már közeleg az ősz.

Nem csak az iskolás gyerekek és fiatalok számára az év egyik
Most még a pillangó is
legmeghatározóbb hónapja a szeptember, de a gyülekezeti vezetők,
dermedt szárnyakkal repked,
gyülekezeti munkatársak, aktív gyülekezeti tagok számára is. A nyári
mígnem a nap melege győz.
szünet után a legtöbb helyen újra „sűrűsödik” a gyülekezeti program,
amit persze —reménység szerint — komoly lelki, közösségi és terveÉs én is, Uram,
zésbeli előkészületek előznek meg.
mint az a görnyedt fűszál,
… és ennyi az egész? Tervek és ráhangolódás? Vagy valami
vagy mint az a bágyadt lepke,
más is? Vagy valami több is?
csak roskadok,
Bennem, mint gyülekezeti lelkészben így szeptember elején
fáradtan vonszolom magam,
valami különös izgalom lappang. Kicsit — bár talán furcsa lesz a hasonlat — olyasmi, mint amit a karácsony előtti napokban éltem át
de tudom, hogy jelenléted fénye,
kisgyerekkoromban. Az jár a fejemben, de a szívemben és a lelkemlélek szerinti ragyogása
ben is, hogy vajon mit készített el Isten számunkra ebben az előttünk
még engem is átmelenget,
álló időszakban? Vajon mit tartogat — és itt emberek, gyülekezeti
ahogy az örök tervedben
csoportok, munkaágak jutnak eszembe —, ami a személyes hitünk,
írva van.
de a gyülekezeti közösségünk épülését, lelki erősödését is szolgálja
ÁMEN
majd?
Benned is ott van ez az izgalom? Rád is jellemző ez a bizakodó
pozitív várakozás? Esetleg tudsz, akarsz a motorja lenni annak a gyülekezetedben, hogy ez a tettekre inspiráló hangulat, érzület, lelkület másokra is, a csüggedőkre, a túl
óvatosakra, vagy a passzívan visszahúzódókra is „ráragadjon”?
Nem csak én bíztatlak erre! Ézsaiás könyvében maga az
Úr szól hozzád, és a rád bízottakhoz is: „… én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az
utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok (…), hogy
inni adja a választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézs 43:19., 20/b21.)
Igen, én hiszem, hogy Ő, akinek személy szerint is és közösségeinkben is fontosak vagyunk, ezt készítette el a számunkra! És ez most, 2015. szeptemberében is egy izgalmas lehetőség, mi több: perspektíva , az Isten szándéka
szerinti irány, iránymutatás előttünk. … úgyhogy ne habozzunk, hanem induljunk el. Bátran, mert Ő fog vezetni bennünket!
Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor

Áhítatok szeptember hónapra
Az áhítatokat írta: Kiss Tibor Péter
baptista lelkipásztor, a Körösvidéki Baptista Egyházkerület elnöke

„…Isten elküldötte Fiának a Lelkét a mi szívünkbe…”
(Gal 4,6)
Jó helyre küldte. Nem tévedt el. Éppen oda került, ahol a legnagyobb szükség volt rá. Jól címzett
az Isten. Nem tévedett, amikor az apostolok és a Jézusban hívők – így mi is, a mában élők, függetlenül attól, hogy melyik egyházhoz, közösséghez, gyülekezethez, néphez tartozunk – Pünkösd napján és azt követően folyamatosan az Isten Fiának a Lelkével betöltekeznek. Isten már
csak ilyen! Egyik legfőbb ismertetőjegye az, hogy nem elvesz – legfeljebb a bűneinket – hanem
ad. Adta a Fiút, a világ üdvözítőjéül és adja Fiának Lelkét is, hogy
fiúi állapotunkban legyen, aki felerősíti bennünk az „Abba, Atya”
kiáltáson keresztül azt, hogy kihez, s hova tartozunk.
Isten nem bánta meg, hogy elküldte Fiának Lelkét. Nem járt úgy,
mint mi egy-egy átgondolatlan levél, SMS, e-mail kapcsán, amikor legszívesebben semmisnek nyilvánítanánk – ha lehetne – a
küldött információt. De nem tévedett abban sem, hogy hol lesz
rá a legnagyobb szükség. Oda küldte, ahol az érzelmi döntések
születnek, bele egyből lényünk közepébe, a szívbe. Lényünk
egyik legjobban használt pontját kívánta ezzel megerősíteni. A
szívünket célozta meg Vele, azt a helyet, amire a világ fejedelme
is, ha tehetné, igényt tartana. Oda, ahová már Jézus egyszer befogadottá vált, hogy a földről való távozása – mennybe menetele– után se maradjunk egyedül nélküle.
Uram!
Köszönöm,
hogy fiadként tartasz számon engem is.
Köszönöm,
hogy Fiadnak Lelke
az én szívemben is ott él.
Kérlek, munkáld,
hogy maradjon is ez így, amíg csak élek!
Ámen

„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz:
Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok,
jövevény voltam, és befogadtatok, …”
(Mt 25:34-35.)

„…másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké:”
(Jn 14,16)
Jézus személyében olyan pártfogó lett kirendelve
az Atya akaratából az apostolok mellé, aki nem
azon volt, hogy különféle teljesíthetetlen szabályokat állítson eléjük, hanem olyat, aki minden időben és élethelyzetben az övéi pártjára állt. Jézus,
türelemmel és szeretettel tanította mindvégig az
elhívott tizenkettőt és minden embert. Nyugtalanságuk pillanatában is abban erősítette őket, hogy
nincs okuk a félelemmel teli aggódásra. Jézus távozása, nem ellenükre, hanem érdekükben fog történni, azért, hogy ahol Ő van, ott lehessenek az
övéi is. Jézus Tamást és Fülöpöt és a többi tízet is arról nyugtatta, hogy lesz mindenkinek lakóhelye az Atyánál. Még Júdásnak is lett volna, ha meg nem tagadja Mesterét, s önkezűen, végett
nem vet az életének.
Az Úr Jézus érzékelve a rá váró közelgő szenvedést és elköltözésének idejét, arról tájékoztatta a
tanítványait, hogy kérni fogja az Atyát és másik Pártfogót ad majd nekik. Olyan pártfogót, aki
soha el nem hagyja őket, aki mindörökké velük lesz.
Ez az ígéret, nemcsak a múltra és némelyekre nézve állt meg, hanem ugyanúgy ma is, minden
Jézusban hívőre igaz! Az út, maga Jézus, a ma embere számára is lehetőség arra, hogy ne egyedül legyen, céltalanul, értelmetlenül bolyongva ebben a világban. Nem kell mást tenni ehhez,
csak hinni Benne, s bízni ígéretében!
Uram!
Köszönöm, hogy rám is gondoltál.
Köszönöm, hogy engem is képviselsz az Atyánál.
Köszönöm, hogy pártfogolod az életem.
Kérlek, ne hagyd soha magára egyházad, néped, s engem sem!
Ámen

„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel…”
(ApCsel 2,4)
Nem maradt ki közülük egy sem. Mindenkinek jutott az Isten küldte Lélekből. A házban tartózkodók mind egytől-egyig részesültek a
pünkösdi csodában, a Szentlélek ajándékában. Nem tett kivételt
közöttük az Isten. Nem tartotta egyiküket sem arra alkalmatlannak. Nem mérlegelt az Isten. Nem azt nézte, hogy ki méltó rá, s ki
nem, hanem azt, hogy a Szentlélek nélkül mennyire hiányos, szegény lenne az életük.
Mi az Isten helyébe (Még jó, hogy ilyen nem lehet!) nem lettünk
volna ennyire bőkezűek! A mi érdemes, érdemtelen megkülönböztetésünk más elosztást hozott
volna. Bizonyára lett volna olyan – talán éppen a szeretett másik tanítvány, János – aki bőven
kapott volna a Lélekből. Mások meg, pl. a kételkedő Tamás, nyilván kevesebbet. Egyesek meg,
talán egyáltalán nem, mint pl. Péter, mert a mi fogalmunk szerint nem méltó rá. A tagadóknak,
mi nem osztogatnánk ajándékot, s nem bíznánk meg bennük. Hála Istennek, ennek eldöntése
nem a mi kezünkben van!
Milyen jó, hogy Isten egészen másként gondolja mindezt! Annak sem ad kevesebbet, de többet
sem, akinek mi más mérték szerint adnánk! Az Isten, Pünkösdkor is bizonyította, hogy a teljesség Istene. Mindenki megtelt Szentlélekkel, méghozzá csordultig teljesen. Annyira, hogy különféle nyelveken szólt. Bátran felmerte vállalni hitét mások előtt. Igen, minden itt kezdődik el, s
ezáltal nyer értelmet!
Uram!
Köszönöm, hogy nekem is jutott
a Szentlélek ajándékából.
Köszönöm, hogy még ma is adod annak,
aki a Fiúhoz tartozik.
Kérlek, tedd üressé egészen a szívem,
hogy teljesen megteljek a Te Lelkeddel!
Ámen

Jézus ezt mondja:
„Aki az ilyen kisgyermekek közül
egyet is befogad az én nevemért,
az engem fogad be;
és aki engem befogad,
az nem engem fogad be,
hanem azt, aki engem elküldött.”
(Mk 9:37.)

A hírlevél címe

„A Pártfogó pedig a Szentlélek,
…ő tanít majd meg titeket mindenre…”
Belső cikk főcíme
(Jn 14,26)
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Ez a cikk 75-125 szót tartalmazhat.
A képek vagy ábrák kiválasztása fontos lépés a hírlevél tartalmának összeállítása során.
Képhez vagy ábrához tartozó felirat

A kép kiválasztásánál
ügyeljen arra, hogy a kép
összhangban legyen a cikkel
és emelje ki annak mondanivalóját. Kerülje a tartalomtól eltérő témájú képeket.
Oldal 5

A Microsoft Publisher több
ezer ClipArt képet tartalmaz, amelyeket importálással beilleszthet a hírlevélbe,
emellett számos eszköz áll
rendelkezésre saját ábrák
és szimbólumok létrehozásához is.
A képet kiválasztás után
helyezze a cikkhez közel.
Ügyeljen arra, hogy a képfelirat a kép mellett legyen.

is.

Október a Reformáció hónapja - 2015
„Taníts engem az ismeretre és a helyes felismerésre!”
(Zsolt 119,66a)
Központi rendezvények programtervezete
Megnyitó Ünnepség
Október 1-jén, csütörtök 18 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban
Zenés istentisztelet
Templom előtt szolgál a
Bocskai István Református Oktatási Központ
Egressy Béni Művészeti Szakközépiskola Fúvószenekara
Igét hirdet és köszöntőt mond Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke
A liturgiában részt vesz a
református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyház egy-egy főpásztora
Református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezeti kórusok
szolgálnak a zenés istentiszteleten
Területi Női Találkozó
Október 3-án, szombaton 10:00 óra Győrben
Fő téma: Oktatás és Isten rendje
Nyitóáhítatot vezeti: Pálfi Zsuzsanna lelkész
Köszöntők: P. Tóthné Szakács Zita házigazda, a Bizottság elnöke
és Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára
Előadók: Kovács Ildikó, baptista lelkészfeleség, Pálfi Zsuzsanna református lelkész, Csorbáné Farkas Krisztina evangélikus
lelkésznő
Békési Ökumenikus Missziói Nap
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.
A tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten
Reformációi Gála
Október 18-án, vasárnap Budapesten 17:00 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban
A Gálaest házigazdája: Bényi Ildikó
A gazdag zenei programot a Mezőtúri Református Kollégium, a Vox Nova baptista férfikar, az Újpesti Baptista Harangzenekar valamit az Orosházi Evangélikus Gyülekezet zenei együttese az Alföld Kvartett biztosítja.
Köszöntőt mond Steinbach József püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke
Ünnepi előadásként Dr. Trócsányi László igazságügy miniszter nyert felkérést bizonyságtételre
„A reformáció és rend” címmel
Ráth Mátyás díj átadása a Protestáns Újságírók Szövetsége által
Reformációi Istentisztelet
Október 25-én, vasárnap 17:00 órakor a balatonalmádi Református templomban
Igét hirdet Gáncs Péter, evangélikus elnök-püspök
Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács
tagegyházainak főpásztorai szolgálnak
A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja
Reformációi Megemlékezés
Október 31-én, szombat, Budapesten, 17:00 órakor a Reformációi Emlékparkban (Fasor)
Ünnepi beszéd elmondására
Dr. Szűcs Zoltán, az MBE Presbiteri Tanácsának elnöke nyert felkérést
Imádságot Steinbach József az Ökumenikus Tanács elnöke mond
Közreműködik az Üdvhadsereg fúvószenekar, vezetésével
A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak

I. évfolyam, 1. szám
Belső cikk főcíme

Ez a cikk 150-200 szót tartalmazhat.
A hírlevél reklámeszközként
történő használatának egyik
előnye, hogy újra felhasználhatók a különböző marketinganyagok, például a
sajtóközlemények, a piackutatások, illetve a beszámolók.
Bár a hírlevél fő célja, hogy
eladja a terméket vagy
szolgáltatást, a sikeres hírlevél kulcsa az olvasók hasznos információkkal történő
ellátása.

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

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

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

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

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

Belső cikk főcíme

„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN
IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY
IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.”

Ez a cikk 100-150 szót tartalmazhat.
A hírlevelekben közzétehető
témák listája gyakorlatilag
végtelen. Írhat a saját szakterülettel kapcsolatos legújabb technológiákról vagy
újításokról.
Ismertetheti az üzleti vagy
gazdasági trendeket, illetve
az ügyfelek és a vásárlók
számára előrejelzéseket
készíthet.

Ha a hírlevelet belső körökben kívánja terjeszteni, részletesebben bemutathat néhány, a saját szakterületre
vonatkozó új eljárást vagy
fejlesztést. Készíthet értékesítési grafikonokat vagy
bevételi statisztikákat, amelyek jól érzékeltetik az üzlet
fejlődését.

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

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

Belső cikk főcíme

Ez a cikk 75-125 szót tartalmazhat.
A képek vagy ábrák kiválasztása fontos lépés a hírlevél tartalmának összeállítása során.
A kép kiválasztásánál
ügyeljen arra, hogy a kép
összhangban legyen a cikkel
és emelje ki annak mondanivalóját. Kerülje a tartalomtól eltérő témájú képeket.

A Microsoft Publisher több
ezer ClipArt képet tartalmaz, amelyeket importálással beilleszthet a hírlevélbe,
emellett számos eszköz áll
rendelkezésre saját ábrák
és szimbólumok létrehozásához is.

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

A képet kiválasztás után
helyezze a cikkhez közel.
Ügyeljen arra, hogy a képfelirat a kép mellett legyen.
Oldal 8

