
 

 
 

 „Az Úr közel!” 
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 Fogod a kezem ... 
 
 „De én mindig veled leszek, 
 mert te fogod jobb kezemet. 
 Tanácsoddal vezetsz engem, 
 és végül dicsőségedbe fogadsz.” 
 (73. zsoltár 23-24. vers) 
 

 „Ezt a zsoltárt sokáig tankölteménynek tartották, 

mely a bölcsességirodalomhoz tartozik: a bűnösök és az 

igazak sorsával foglalkozik. Azonban itt nem csupán ta-

nok találhatók, hanem egy ember lelki harcai és az 

azokra kapott isteni kijelentés, tehát olyan történet, 

mely Isten és ember között ment végbe.” (H. Schmidt) 
 

 „De én mindig veled leszek…” Ugyanaz a kötőszó, amely a 22. vers végén még negatív 
értelemben állt („veled”, ti. veled szemben, ellened), itt már szép hitvallást fejez ki: „De én 
mindig veled vagyok” (Károli). Ez nem csupán emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten 
ajándéka: „én fogom a kezedet” úgy, mint valami királyét (v. ö. Ézs 42:6., 45:1.).  

 Az Úr kézen fogva vezeti őt, végül dicsőség(é)be fogadja. Ez a szó az Isten által történő 
elragadtatás ismert szava (v. ö. 2Kir 2:1. kk.).  A zsoltáríró itt az Istennel való közösségről beszél. 
Ezt a közösséget a halál sem veheti el tőlünk (v. ö. Rm 8:35–39.). Azt állítja a 25. vers, hogy a 
mennyben sincs senki és semmi, ami ezzel felérne, és a földön sincs. A bűnösök földi gazdagsá-
ga eltörpül emellett. Közben a hívő embert szenvedések is érhetik: elfogy, elmúlik „teste és szí-
ve” (26. v.) Ilyenkor nem földi segítségben kell bízni, hanem abban, hogy Isten az osztályré-
szem (v. ö. 26. v.). 
 Ez eredetileg lévita hitvallás. A léviták nem kaptak részt az országból: nekik az Úr a ré-
szük (4Móz 18:21.). Sőt a zsoltáríró ezt magasabb értelemben mondja el magáról. Neki nem 
úgy „osztályrésze” az Úr, hogy az Úr szolgálatáért földi javakat kap, hanem „örökké” (26. v.): 
kegyelemből.  
 

(folytatás a 2. oldalon) 



 A zsoltáros átélte és tapasztalata volt erről a belső harcról, amely a Jézust követőknek 
majdnem minden napi küzdelme. Veszélybe kerül a hitben járó ember, ha elengedi az Úr ke-
zét. Elengedni Jézus kezét nem jelent más, mint nem bízni Benne. Mert hinni Benne azt jelen-
ti, feltétel nélkül rá bízom magam, a kezét fogom, a kezére támaszkodom. 
     Ha a tekintetemet leveszem a hit fejedelméről, Jézusról, akkor annak következménye 
lesz. Van amikor nem azonnal, de később igen. A következmény lehet súlyosabb is, mint amit 
a zsoltáros átélt: „De az én lában majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.” (2. 
v.) .  
     De a megoldás csak egy lehet, amit a zsoltáros megtalált és tapasztalatát leírta: „míg be 
nem hatoltam az Isten titkába”, addig nem láttam tisz-
tán, értelmem nem tudta felfogni. Ez következménye 
annak, amikor az ember nem bízik az Ő Urában. De 
amikor „behatol”, „bemegy a szentéjben”, „a belső szo-
bába” és bezárja az ajtót, akkor az értelmében világos-
ság gyúl és a sötétség eltűnt, és „megértettem: a vé-
güket kell néznem.” (17.v., kar. ford.)    
      Behatolni az Isten titkaiba csak hit által a Szent-
lélek vezetése alatt lehet. Ez nem egy egyszeri bibliaol-
vasást, vagy egy ima elmondását jelenti, hanem ez egy 
komoly imaharcot jelent: méghozzá önmagammal. Ha meg tudom alázni magam Isten előtt, 
akkor a Lélek bevezet engem a titkokban. Tanácsaival igazgatja lépteimet és megerősíti lábai-
mat. A gondolataimban kell döntést meghozni és a döntés meg cselekvéséhez erőt kérni ez a 
gyakorlata az Isten titkainak felismerésnek és megértésének.   
       Bízni ígéretébe és kutatni az Szentírást. Ahogyan a zsoltáros tanítja az első zsoltárban: 
„… az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal” (Zsolt 1:2. 
v.) – az ilyen embert boldognak mondja Isten.  
       Ha egy alkalommal győztem ez még nem ad semmi biztosítékot arra, hogy holnap nem 
kerülhetek újra a támadások össztűzébe. De az biztos, hogy minden győzelemmel könnyebb 
lesz a harc, ahogyan minden vereséggel csak megnehezítem a következő harc kimenetelét.  
      Fontos ezt az igét elménkben bele vésni és 
emlékeztetni magunkat: 
 

 „De én mindig veled leszek, 
 mert te fogod jobb kezemet. 
 Tanácsoddal vezetsz engem, 
 és végül dicsőségedbe fogadsz.” 
 (73. zsoltár 23-24. vers) 

 

  A hírlevél 1. és 2. oldalán olvasható 

  bevezető áhítatot  

  Gyurkó József 
  metodista lelkész írta 



 
A 

Múzeumok Éjszakája 
 

Elnevezésű impozáns és in-
tenzív kulturális program ke-
retében került sor –  első íz-
ben ebben az évben – a 
„Folyóiratok Éjszakája” című,  

nagy érdeklődést, látogatottságot és részvételt élvező programra június 
20-21. éjszakáján az Iparművészeti Múzeumban. 
 

Az ötletgazda és lebonyolító Múzeum több mint száz kulturális, tudomá-
nyos, társadalmi, politikai, szakmai és generációs folyóirat sorában helyet 
biztosított az alapításának éppen 90. évfordulóját ünneplő Theologiai 

Szemlének. 

Az ökumenikus, tudományos szakfolyóiratot az 
est folyamán Kádár Zsolt a szerkesztőbizottság 
elnöke, Bóna Zoltán főszerkesztő, Reuss And-
rás szerkesztőbizottsági tag valamint a laptulaj-
donos Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa főtitkáraként Fischl Vilmos képviselte. 
A Paneldiszkusszióban – a múlt, a jelen és a 

tervezett számok írásaira is utalva – olyan témák is szóba kerültek, mint a 
halálbüntetés, keresztyénüldözés, migráció, vallásközi-párbeszéd etc.. 
 

A Folyóiratok Éjszakája programon való aktív részvétel bizonyára nem 
csak a jeles évfordulóját megélő lap tekintélyét öregbítette, hanem a tár-
sadalmi jelensé-
gekre adott teoló-
giai reflexiók legi-
timitásának az el-
fogadását, sőt el-
várását is talán 
erősítette.  
 
Forrás: 
www.meot.hu 



ÖKUMENIKUS LELKÉSZI /MUNKATÁRSI MISSZIÓI KONFERENCIA 
RÉVFÜLÖPÖN 

 

„Ti vagytok a föld sója! … Ti vagytok a világ világossága!” 
(Mt 5,13-16) 

 

 Csodálatos a Hegyi beszéd tanításán keresztül, szemlélni és végezni a missziót. A nyolc 
boldogság (Mt 5,3-12) tanításán át tekintve analizálni a gyülekezet küldetését, funkcióját, Is-
tentől rendelt szerepét a világban, küldetést erősítő meggyőződéssel tölt el. 
  

Mi is a küldetésünk? Ki is küld bennünket? Ki munkálkodik?  
 

 Ezekre a kérdésekre /aspektusokra próbált választ keresni és adni a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsának 2015. évi konferenciája, ökumenikus testvéri közösségben. 
 2015 június 22-én, mint az „igazságra éhező és szomjazó” lelkek, úgy érkeztünk szolga-
társak újból, az ország több pontjáról, Révfülöpre.  Már hagyománnyá vált június utolsó heté-
ben évről évre találkozni a testvéri lelkipásztori-munkatársi közösséggel, csodálatos termé-
szeti környezetben. Idén is, az Ordass Lajos Oktatási Központ adott otthont a hetes konferen-
ciának. Visszajárók és új résztvevő munkatársak, már a hétfői vacsorán találkozhattunk és is-
merkedhettünk. Az első esti istentisztelet mélyítette az egymás megismerését. Majd beveze-
tést kaptunk a heti témába. Ismerkedhettünk nagyszerű előadóinkkal és a vezető-szervező 
testvéreink ismertették a programot. Konferenciánk témája, mottója ez volt: 
 

A missziói gyülekezet – teológiája, gyakorlata 

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” 
( Jn 20,21) 

 

 A konferencia műhelymunkája elismert főelőadónk Dr. Johannes Reimer németországi 
missziológia professzor mély előadásai, és tartalmas igehirdetései mentén történt. Bár teoló-
giai tudósnak ismerhetjük el őt, mégis szolgai alázattal, evangéliumi lelkülettel osztotta meg 

tudását és tapasztalatait velünk. Az élet próbáinak 
kohójában, a szenvedések tüzében megedzett, ki-
forrott bibliai és gyakorlati üzenetével átitatta a 
résztvevők szívét, lelkét és értelmét.  Az előadók 
sorában kell, említenem Dr. Galsi Árpád református 
lelkipásztort, a Kálvin Kiadó igazgatóját, Ungvári 
Csabát, a Pünkösdi Teológiai Főiskola 
rektorhelyettesét, valamint Dr. Hecker Frigyes nyu-
galmazott metodista szuperintendenst.  

(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.” 

 Kedves Vendégtanítónk által a  téma résztémák szerint került feldolgozásra, úgymint:  
• Gyülekezet a világért – az egyház és küldetés;  
• Gyülekezet a településért, - Az egyház és a helyi meghatározottsága; 
• A gyülekezet és munkatársai – A gyülekezetben rejlő lehetőségek;  
• Gyülekezet és szolgálata – Egyház és feladatai. 
 

 Ezekhez a témákhoz kapcsolódtak a többi igetanulmányok a már említett előadóink 
bibliai fejtegetései.  
 Természetesen előadók és hallgatók meggyőződéssel valljuk, hogy mindez a Szentlélek 
ma is jelenlevő munkája következményeként történhetett így. Nem maradhatott ki azonban, a 
hét sikeres és tartalmas munkájából a mindennapi áhítat, imaközösség, ami indította, megha-
tározta a mindennapokat, és háttért adott a napi programunknak. A szolgatársi közösséget 
Szeverényi János evangélikus missziói lelkész, Prókai Árpád református lelkész, Dr. Hecker Fri-
gyes metodista szuperintendens, valamint Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor a BTA do-
cense buzdították, az imádkozásra. Ők vezették felváltva a napi programokat, amihez Lukács 
Tamás baptista lelkipásztor segítséget nyújtott. A reggeli éneklés, magasztalás az evangélikus 
énekeskönyv alapján, a mindegyik felekezet hívei által jól ismert hagyományos énekek éneklé-
sében fejeződött ki. 
 Az előadások között és az esteli alkalmakon válogatott evangéliumi énekekkel dicsőít-
hettük Mennyei Édesatyánkat és az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Az éneklés vezetésére Horváth Ist-
ván, az OM misszió munkatársát, a Magyarországi Aliansz főtitkárát kérték fel a szervezők. A 
német nyelven elhangzott előadásokat Dani Eszter református lelkész, missziói irodavezető 
tolmácsolta. A konferencia úrvacsorai istentisztelettel zárult Bozorády Zoltán nyugalmazott 
evangélikus lelkész igei szolgálatával és az általa vezetett liturgia szerint. 
 A meghitt közösségben kapott üzenet: Az úrvacsora, Krisztus áldozata, megtisztító vére, 
sebeiben való gyógyulás és áldozatából merített erőforrás. Lelkileg feltöltődve indulhattunk 
haza a pénteki ebéd után.  
 

 Írásom végén mindannyiunk nevében, Istenünk iránti hálánk mellett ki kell fejezzem kö-
szönetünket a szervező munkatársaknak, a MEÖT Missziói Bizottságának, Dr. Fischl Vilmos 
MEÖT főtitkár és Nemeshegyi Zoltán Missziói Bizottság elnök testvéreinknek, szolgatársaink-
nak. Az  Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Vezetőségének, Gondnokságának és az 
egész kiszolgáló személyzetnek is elismeréssel és köszönettel adózunk. Nem utolsó sorban fo-
gadják azok is elismerésünket, akiket, itt nem említettem, azok is, akik teljesen név nélkül dol-
goztak a konferencia áldásáért és sikeréért. 
 Közös szolgálatunk legyen fény, utat 
mutatva e világban az embernek!  Soli Deo 
Gloria!    
 

2015. június 29. 
 

Bódis László 
nyugalmazott baptista lelkipásztor 



 

Az európai keresztyénség 

megízetlenült? 
 

Diagnózis – terápia - rehabilitáció 
 

Meghökkentő beszámolót hallgattunk egy világot já-

ró missziológus professzortól Révfülöpön. Az már ön-

magában hírértékű, ha Európában olyan helyen jön 

létre gyülekezet, ahol eddig nem volt. Ennél is külö-

nösebb, ha a gyülekezet nagy része korábbi muszli-

mokból áll. Olyan németországi településen született 

ez a gyülekezet, ahol a lakosság nyolcvan százaléka 

muszlim, ahol az elmúlt években keresztyén templo-

mok zártak be, gyülekezetek szűntek meg. 
 

A missziói gyülekezet teológiája és gyakorlata címmel 
rendezett konferenciát a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának missziói bizottsága június 22-től 26
-ig. A nyolcvanas évek második felében, a rendszerváltás 
előtt indult ez az évenkénti találkozó. A misszió iránt ér-

deklődő, illetve a missziót végző protestáns lelkészek és gyülekezeti munkatársak egy héten át 
imádkoznak, tanulmányozzák a Bibliát, előadásokat hallgatnak, a felvetődő kérdéseket megbe-
szélik, és esténként evangelizációs igehirdetéseket hallgatnak. 
Idén Johannes Reimer a missziológia világszerte ismert professzora volt a vendégünk. Ő nem 
csak tanítja a missziót, hanem „csinálja” is. A huszonöt gyülekezetet alapító lelkipásztor számta-
lan missziós szervezet, bibliaiskola és konferencia résztvevője, munkatársa. Német származású-
ként a Szovjetunióban született.  Családja nem volt keresztyén. Ennek ellenére megtért és már 
hívőként hívták be katonának. Mivel hite alapján megtagadta, hogy  fegyvert fogjon, büntetőala-
kulathoz osztották be. Rendszeresen verték, kínozták, egy időben kísérletet tettek likvidálására. 
A hetvenes években családjával együtt kiutasították a birodalomból. 
Nem először találkoztunk Johannes Reimerrel Magyarországon. Két alkalommal szolgált már a 
BalatonNet-en is. 
Érdekes, lelkesítő beszámolót 
hallottunk tőle a világegyház 
növekedéséről és küzdelmei-
ről. Tapasztalata szerint jelen-
tős ébredések vannak iszlám 
országokban is, mint például 
Iránban, Indonéziában. Hang-
súlyozta, hogy nem az iszlám-
tól tart, hanem a megízetlenült 
egyháztól. 



 

 

Az elmúlt hónapokban két konferencia mottója is a jézusi ige volt: Ti 

vagytok a világ világossága, a föld sója. Az egyik találkozó Brazíliában 
volt. Az ottaniak ébredésről, megelevenedésről számoltak be, és boldo-
gan vallották: igen, mi vagyunk a világ világossága. A másik konferen-
ciát Norvégiában tartották huszonkét európai nemzet egyházi képvise-
lőivel. A mottó ugyanaz, de a légkör, a tartalom egészen más volt: fo-
gyunk, erőlködünk, nehezen megy a misszió… Előadónk szerint ez 
azért van, mert az európaiak már nem szegények lelki értelemben. A 
Boldogmondás tanítása szerint csak azoké az Isten országa, akik „lelki 
szegények”, alázatosak, nyitottak, akiknek az igazi kincse az Isten és az evangélium. A boldog-
ság áldott állapotot is jelent a bibliai kifejezés értelme szerint. Európa távol került ettől a sze-
génységtől, áldott tapasztalattól. Példaként említette a professzor, hogy a keresztyén hagyomá-

nyú  nyolcvanmilliós Németországban, a lakosság töredéke, mintegy 
nyolcvanezer ember határozza meg a párkapcsolatokkal, a családdal 
kapcsolatos irányvonalat. Például a kétes értékű gender irányzat ha-
tására egyre több oktatási intézményben biztosítanak a férfi és a női 
WC mellett egy harmadik helyiséget is azok számára, akik még nem 
döntötték el, hogy milyen neműek lesznek… Közfürdő férfi zuha-
nyozójában lepte meg a missziológia professzort egy kamaszlányok-
ból álló csoport, akik így tanulmányozták a nemek közötti különbsé-
get. A meglepett lelkész kérte, hogy hagyják el a fürdőt a leánykák, 
hiszen rajta nincs ruha. A lánycsoport vezetője, egy pedagógus hölgy 

ezt kikérte magának. A sok értékes programmal ellátott Kirchentag is évek óta teret ad a homo-
szexuális mozgalomnak. Idén  szado-mazo standot is nyitottak megfelelő irodalommal, prospek-
tusokkal. „A stuttgarti Kirchentag egyértelmű szolidaritását és toleranciáját fejezi ki az azonos 
neműeket szerető emberek felé.” (evangélikus.hu)  
 

A révfülöpi találkozónak mindazonáltal pozitív tartalma 
és kicsengése volt: Isten szereti ezt a világot és munka-
társakat választ magának, akik hűségesen követik őt az 
embermentés, emberhalászat útján. A főelőadó mellett 
nagyszerű bibliatanulmányokat tartott Dr. Galsi Árpád 
református lelkipásztor, a Kálvin Kiadó igazgatója, 
Ungvári Csaba a Pünkösdi Teológiai Főiskola 
rektorhelyettese, Hecker Frigyes, ny. metodista szuper-

intendens. Az úr-
vacsorás záróistententisztelet igehirdetője Bozorády Zol-
tán evangélikus lelkész volt. 
 

A konferencia közössége sokat imádkozott az üldözött ke-
resztyénekért is és pénzadományt is gyűjtöttek megsegíté-
sükre. 

Szeverényi János 


