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Kedves Gyülekezet! Kedves Közösség! 
Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Ezúton is örömmel megerősítem, hogy „…
kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik 
az ígéreteket.” (Zsid 4:12.) 
Hittel és türelmes várakozással tekintünk az Október 
a reformáció hónapja 2013 programsorozat meg-
rendezése elé, ezzel is csatlakozva az Ökumenikus 
Tanács által meghirdetett „Hit és tolerancia” évéhez. 
Ami a közvetlen törekvésünket illeti, az – egyebek 
mellett – központi rendezvényeinkben nyer kifeje-
zést, különös tekintettel Budapesten, Hernádnémeti-
ben, Szóládon, valamint a környékbeli közösségek-
ben élők számára, hiszen idén e települések adnak 
otthont a fő rendezvényeknek. Bizalommal várjuk a 
gyülekezetek és minden érdeklődő részvételét e 
programokon. 
Reményteljes várakozással tekintünk a helyi, gyüle-
kezeti, intézményi, szervezeti programok elé. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan nagy bizalommal buzdítjuk 
mindannyiukat, hogy minden gyülekezet, intézmény, szervezet – a protestáns autonómia és 
szolidaritás elve alapján – szervezzen olyan helyi kulturális, spirituális, oktatási, művészeti vagy 
sporteseményeket, amelyek hitelesen és meggyőzően képviselik a protestantizmus értékeit. 
Hisszük, hogy a hónap folyamán valamilyen rendezvényre minden protestáns közösségben sor 
kerülhet. 
Október a reformáció hónapja! Kívánjuk, hogy a rendezvénysorozat által a magyar protestán-
sok hitelesen továbbítsák a maguk és az egész társadalom számára a nagyon szükséges buzdí-
tást: „…kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” 
 

Dr. Fischl Vilmos főtitkár 

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. 



1. A gyülekezet és Krisztus 
 

Jézus így válaszolt: 
 „Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
 senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.”  
 (Jn 14:6.) 
 

Éltem a fővárosban, a Dunántúlon, Csongrád és Békés 
megyében, s mindenhol láttam jól működő közössége-
ket. Szervezettek és lelkesek voltak, kiváló összejövetele-
ket tartottak gyerekeknek, házasoknak, időseknek. Ilyenkor mindig előkerültek a közös érdek-
lődés középpontjában álló dolgok: a bélyegek, az érmék, társasjátékok, kedvenc receptek, re-
pülőmodellek, s még rengeteg dolog, ami miatt emberek közösségeket, egyesületeket vagy 
klubokat hoznak létre. 
S láttam keresztény gyülekezeteket is szerte az országban. Volt köztük jól szervezett és volt 
meglehetősen elhanyagolt is. Náluk is voltak összejövetelek, táborok és programok, de vajon 
– s itt jön a legfontosabb kérdés! - LÁTSZIK-E VALAMI TÖBBLET A GYÜLEKEZETEK ÉLETÉBEN ÉS 
CÉLJÁBAN EGY VILÁGI KÖZÖSSÉGHEZ KÉPEST? 

Egy világi közösségnél a cél, hogy a tagok jól érezzék magu-
kat – s jobb esetben – tanuljanak egymástól. Óriási problé-
ma, ha azt gondoljuk, hogy egy keresztény közösségnek is 
ilyen célokat kell megfogalmaznia! 
Egy közösség csak akkor keresztény közösség, ha Krisztus áll 
a középpontjában! Nem csak névleg és szavakban, hanem 
valóságosan, a közösség életét meghatározva, a döntések-
ben, szavakban és tettekben egyaránt! 
 

(folytatás a következő oldalon!) 

 

Áhítatok 
 

Írta: Deák László evangélikus lelkipásztor 
egyházkerületi missziói lelkész 

 
 

Krisztus jól szervezett szolgálata (a gyülekezet élete) 
 

Egy négyrészes minisorozaton keresztül szeretnék eljutni a címben kapott témához. 
 

A cél világos: 
Gyülekezeteink minél hatékonyabban és minél többeknek adják tovább az evangélium 
örömhírét, valóban Krisztus jól szervezett szolgálatát tudják végezni. 
De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, legalább három területnek rendben kell lennie a kö-
zösségek életében. 
Nézzük ezeket sorban! 



Ha ez nincs így, akkor nem is beszélhetünk gyülekezetről. Krisz-
tus nélkül értelmét, célját veszti minden keresztény közösség, 
ha Ő nincs jelen, akkor már a kezdésnél elbukott minden. Nem 
lehet továbblépni, gyümölcsöket keresni, feladatokat adni, ha 
Krisztus nincs jelen! 
Fontosak az épületek, templomok, anyagi keretek, alkalmak, de 
mindez másodlagos. Az első a Krisztussal való élő kapcsolat, s 
ha ez megvan, akkor kezdhetünk az összes többi dologgal foglal-
kozni. 
S milyen jó megtapasztalni, hogy mindez valóság lehet! 
 

Imádság              
 

Úr Jézus Krisztus, Téged kérünk, 
hogy gyülekezeti életünk minden területét hassa át a Te jelenléted! 
Előtted harcoljuk meg harcainkat, 
Tőled kérjünk útmutatást, áldást és vezetést. 
ÁMEN 

2. A gyülekezet és a lelkipásztor 
 

 „Legyen gondod önmagadra és a tanításra, 
 maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, 
 megmented magadat is, hallgatóidat is.” 
 (1Tim 4:16.) 
 

Nem azért tartom fontosnak, hogy külön beszéljünk a lelki-
pásztorokról, mert magam is evangélikus lelkész vagyok, s 

így a lelkészek fontosságát akarnám hangsúlyozni. Inkább azért írok erről a témáról, mert fon-
tosnak tartom, hogy mindenki pontosan értse a lelkipásztorok szerepét, felelősségét, s betekin-
tés kapjon szolgáltuk méltóságába és nehézségeibe. Nehéz Krisztus szolgálatát végezni, ahol fe-
szültségek vannak a gyülekezet és a lelkész között, vagy a gyülekezet nincs tisztában azzal, hogy 
mi a lelkész feladata és felelőssége. 
Rengeteg dolgot lehetne írni erről a témáról, és most két területről szeretnék szólni röviden: 
 

Elhívás 
A lelkipásztor Isten külön elhívását kapja erre a szolgálatra. Ettől nem lesz több, mint a gyüleke-
zeti tagok, de más lesz a felelőssége és az életpályája. S itt kezdődik minden! Eleven tűzzel él-e 
még ez a csodálatos esemény a lelkipásztorok szívében? „Engem elhívott az Isten a legcsodála-
tosabb szolgálatra, s azt ígérte, hogy mindig velem is marad.” 
A lelkipásztor elhívásának fontos része, hogy miként tud másokat is bevonni ebbe a szolgálatba, 
miként tudja „tűzbe hozni” a gyülekezetet, hogy annak minden tagja érezze: neki is van feladata 
az evangélium szolgálatában. Pál apostol erről így írt a Korinthusi levélben: „Ha pedig a trombi-
ta bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?” (1Kor 14:8.) 
Az elhívott lelkész nem lehet bizonytalan hangszer, úgy kell szólnia, hogy más is harcba induljon 
Krisztusért! 

(folytatás a következő oldalon!) 



Hűség 
Az elhívott lelkész is rengeteg bajjal találkozik, és renge-
teg támadás éri. Ez kikerülhetetlen.  
Egyrészt a lelkészt őszintén megkeresik a gyülekezet tag-
jai és elmondják életük ezernyi nyomorúságát, s ezt a lel-
késznek napról-napra hordoznia kell. 
Másrészt őt is érik nehézségek, hiszen a Sátán nem nézi 
jó szemmel, ha valaki másokat Istenhez vezet. Rengeteg 
lelkipásztor tud beszámolni arról, hogy milyen támadá-
sok, problémák érték őket egy-egy evangelizáció előtt, de 
arról is, hogy miként volt velük ezekben a nehézségekben a kegyelmes Isten. 
Sokszor talán azt is érzi a lelkipásztor, hogy nem bírja tovább, összeroppan. Ilyenkor fontos a 
hűség! Hűség ahhoz az Istenhez, aki mindvégig hűséges hozzánk! „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű 
marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2:13.) 
Nem szabad elfelejteni: Isten hűsége megmarad a nehézségek, fogyó gyülekezetek, emberi 
nyomorúságok közben is! Akkor is, ha rengeteg a szenvedés, a fájdalom, amit ember okoz ér-
telmetlenül a másik embernek. Isten hűsége örök felénk! 

 
 Imádság 
 Urunk, áldd meg lelkipásztorainkat, 
 Szentlelkeddel újítsd meg elhívásukat, 
 s rajtuk keresztül ébreszd gyülekezeteinket és az egész világot! 
 ÁMEN 

3. A gyülekezetek sokszínűsége 
 

 „Ti pedig Krisztus teste vagytok, 
 és egyenként annak tagjai.” 
 (1Kor 12:27.) 
 

Minden gyülekezet legalább kétféle sokszínűséget hordoz: emberit és 
szolgálatokban megnyilvánulót. 
A hétköznapokban  kulcsfontosságú kérdés, hogy mennyire sikerül ezeket kezelni, mennyire si-
kerül elérni, hogy a sokszínűség ne pártokra szakítsa a közösséget, hanem inkább egymást erő-
sítsék a tagok. 

Az első sokszínűség: az emberi. Más életkorú, más nevelte-
tésű, más kegyességű, szóhasználatú, zenei ízlésű ember 
tartozik mindegyik gyülekezethez. Ne becsüljük le az ebből 
fakadó nehézségeket, de még inkább lássuk, hogy mekkora 
áldás fakadhat abból, ha ezek a különböző emberek egyek 
tudnak lenni Krisztusban és – a saját talentumaikat az Isten-
nek adva – tudnak szolgálni! Meg kell őrizni az egyéni 
„színeket”, ajándékokat, örökségeket, s meg kell találni, 
hogy ezekkel kik felé lehet a leghatékonyabban szolgálni. 
 

(folytatás a következő oldalon!) 



  

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.” 

S itt jön a másik sokszínűség: a szolgálatok sokszínűsége 
Imádkozni másokért és másokkal, meglátogatni az elesetteket, gyerekekkel foglalkozni, az al-
kalmakra készülni, a gyülekezetbe betérőket szeretettel fogadni, ezernyi áldott feladat.  
Isten célja az, hogy a sokféle háttérből érkező, sokféle tanítvány Krisztusban egy legyen és 
sokszínűen tudja továbbadni az evangéliumot!  
 
Imádság 
Köszönjük Urunk, hogy mindannyian kapunk feladatokat Tőled. 
Egyet kérünk Istenünk: add, hogy meglássuk a saját feladatunk, 
s azt hűségesen elvégezzük a te dicsőségedre! 
ÁMEN 

4. Gyülekezet és misszió 
 

 „Menjetek, álljatok fel a templomban, 
 és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét."  
 (ApCsel 5:20.) 
 

Így jutunk el az áhítatsorozat eredeti címéhez: Krisztus jól szervezett szolgálata (a gyülekezet 
élete).  
Fontosnak tartottam a három alapvetés leírását, mert áldott gyülekezeti élet elképzelhetetlen 
ott, ahol nem Krisztus van a középpontban, nem egyértelmű a lelkipásztor elhívása és felada-
ta, valamint a különböző tagok nem tudnak – egymást megbecsülve, Isten iránt alázattal – 
szolgálni. Ahol ezek megvannak, ott a gyülekezetek meg fogják hallani Isten szavát – ahogy 
Péterék is meghallották a börtönben: „Menjetek, álljatok fel, hirdessétek!” 
Erre van ma is szükség! Elindulni, kilépni a megszokott keretek közül, elhagyni a templomok 
biztonságos világát, elindulni az egyre mélyebb depresszióba süllyedt, egyre jobban zuhanó 
testvéreink felé, s hirdetni nekik „ennek az életnek minden beszédét.” 
Krisztus szolgálatának ez az igazi célja: bizonyságot tenni, hogy ebben a világban nincs egye-
dül az ember, lehet találkozni az Isten végtelen – életeket megváltoztató – szeretetével. Hir-
detni kell, hogy ebben a világban nem a halálé az utolsó szó, s meg lehet tapasztalni az anyagi 
nehézségek között is az Isten gondviselő szeretetét! 
Milyen jó olvasni az alapigénk utáni folytatást: „Ők engedelmeskedtek...” (ApCsel 5:21.) Eny-
nyi. Mentek és tették, ami a dolguk, nem megijedve, félve, kétségeskedve. Mentek, mert nem 
tehettek mást, mert szorongatta őket Krisztus szeretete, és hevítette őket a megváltásuk örö-
me. 
„Ők engedelmeskedtek …” Adja meg az Úristen, hogy ez tudja mondani a 
mi gyülekezetünkről is! 
 

Imádság 
Urunk, kérünk, segíts, hogy bátran bizonyságot tegyünk rólad! 
Olyan örömöt és tüzet adj a szívünkbe, amely nem hagy minket hallgatni, 
hanem bátran szól a te végtelen szeretetedről! 
Mutasd meg, hogy ma, holnap és holnapután kinek kell bizonyságot tennem Rólad! 
ÁMEN 



 

OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA—2013-BAN IS 
 

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



 

Nyilatkozat 
 

A Magyarországi Egyhá-

zak Ökumenikus Taná-

csának (MEÖT) Valláskö-

zi és Dialógus Bizottsága 

(VDB) elítéli a pakisztáni 

Pesavarban az All Saints 

protestáns templom el-

len elkövetett öngyilkos 

merényletet, mely - az eddigi hírek szerint - 75 halálos és 120 sebesült 

áldozattal járt. Kérjük a Békesség Urát, adjon erőt, hogy közösen mun-

kálkodhassunk a hasonló esetek megelőzésén. 

 

Dr. Szentpétery Péter  VDB elnöke       Dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkára 

 

(A Church of Pakistan 1970-ben jött létre, az anglikánok, metodisták, 

skót presbiteriánusok és az evangélikusok egyesülésével, 800 ezer 

taggal, akik nagyobbrészt anglikánok.) 

 

 
 

Döbbenetes, hogy milyen sok-
szor csak a magunk életének 
problémái foglalják le a gondola-
tainkat! 
Eszünkbe sem jutnak azok, akik 
az életük kockáztatásával vállal-
ják fel a Megváló Krisztusba ve-
tett hitüket! 

Imádkozzunk 
• azokért a Krisztusban Testvére-

inkért, akik üldöztetéseket 
szenvednek a világ több pont-
ján! 

• a Teremtő, és Teremtett világá-
ról gondot viselő Istenhez, 
hogy állítsa meg a gyűlölet fé-
kevesztett pusztítását! 


