
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2021. október

A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.

Az Október a Reformáció Hónapja anyagai megtalálhatóak a honlapon:
http://meot.hu/index.php/reformacio-m/orh-letoltheto-dokumentumok-2021

Szeptember 26-október 3.: Teremtés hete.

Október 1. péntek 16.00: Elnökségi  ülés  (MEÖT
székház)

Október 1. péntek 18.00: Október  a  Reformáció
Hónapja,  nyitó  istentisz-
telet.  Igét  hirdet:  Stein-
bach  József  (Deák  téri
evangélikus templom)

Október 2. szombat: Területi  Női  Találkozó
(Szeged,  Kálvin  téri  re-
formátus templom)

Október 10. vasárnap: Missziói Nap. Igét hirdet:
Steinbach József  (Szom-
bathely,  evangélikus
templom)

Október 17. vasárnap 17.00: Reformáció  Gálaest
(Uránia  Nemzeti  Film-
színház)

Október 24. vasárnap 17.00: Reformációi  ünnepi  záró
istentisztelet.  Igét  hirdet:
Pataky Albert  (Magyaror-
szági  Metodista  Egyház
Központja, Kiscelli u. 73.)

Október 31. vasárnap 17.00: Reformációi  Megemléke-
zés.  Előadó:  Molnár  Já-
nos  (Reformáció  Park,
Fasor/Bajza u. sarok)

Az ősz

Úgy látszik, mintha a hideg ősz
kitépne minden gyökeret,
mely számtalanszor sarjasztott már
gyümölcsöt hozó életet.

Ám az enyészet rőt sarlója,
amely sok szépet letarolt:
a tavasz örök szentélyéig
nem hatolhat, nem is hatolt.

Ott nincs hatalma, mert a rögben,
amit hóval borít a tél:
a rózsaillatos tavasznak
varázsa mélyen benne él.

Hiába hullnak szét a lombok,
hiába lesz csupasz az ág:
a zord időket átszenvedve
ismét kihajt a kis virág.

És újra felcsillan a napfény,
elűzve árnyat és ködöt,
hogy kék palástban tündököljön
a nyíló természet fölött,

amely virághímes szőnyegen
hirdeti Igédet, Urunk:
a halál kapuján átlépve
örök tavaszra virradunk.

Piován Győző

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf
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http://meot.hu/index.php/reformacio-m/orh-letoltheto-dokumentumok-2021
http://meot.hu/index.php/reformacio-m


Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Pintér Imre

a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze, alelnöke

írta

Hála Istennek, aki előmenetelünket akarja

Bármilyen forró is volt, bármilyen hosszúnak is tűnt a nyár, elérkezett az ősz, és vele együtt a gyümöl-
csök betakarítása. A bőséges gyümölcstermés az embert akaratlanul is hálára indítja. Gyülekezeteink-
ben is az elmúlt évtizedekben hagyománnyá nemesedett, hogy ebben az időszakban a vasárnapokat a
hálaadás jegyében töltik, a környékbeli gyülekezetekkel egymást kölcsönösen meginvitálva, együtt ün-
nepelve. Ilyenkor a hála különböző aspektusai az igehirdetés témái. Aktualitásként, néhány gondolat -
ban szeretném én is a hálaadás egy számomra érdekes vonatkozására felhívni a figyelmet, a Zsoltá-
rok 35,27b alapján: „Nagy az ÚR, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik.” (Rev. Károli)

Az előmenetel kifejezés héber eredetije a közismert „salom” szó, amit leggyakrabban köszönés formá-
jában használnak, s általában és egyszerűen csak békességnek szokták fordítani. Azonban jelent nyu-
galmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert, de vigasztalást is. A
salom szó viszont a „salam”-ból származik, s ennek jelentése: teljesség, kiteljesedés. A származtatott
szó, illetve a jelen szövegösszefüggés azt sejteti, hogy a salom nem annyira egy instant, készen kapott
állapot, mint inkább egy fejlődési folyamat eredménye. Ezt a fejlődési folyamatot valószínűleg jól adja
vissza a revideált Károli fordítás az előmenetel kifejezéssel. Ezen értelmezés szerint az Úr kedvét leli
szolgái fejlődésében, kiteljesedésében. Hálásak lehetünk tehát egyrészt magáért az előmenetel lehető -
ségéért,  másrészt azért,  hogy ennek megléte szolgái életében kifejezetten tetszik az Úrnak, illetve
azért is, hogy nagy az Isten, aki ezt akarja.

1. Hála az előmenetelért

Dávid, a zsoltár írója felismerte saját éle-
tében, hogy Isten az előmenetelét akar-
ta.  Mikor  harcai  szünetében  arra  gon-
dolt, hogy házat épít az Isten ládájának.
Az Úr azonban úgy látta jónak, hogy Dá-
vid ne építsen templomot, viszont azzal
a nagyszerű ígérettel ajándékozta meg,
hogy ő fog házat, dinasztiát építeni Dá-
vidnak. Egyúttal emlékeztetve őt arra is,
hogy „Én hoztalak ki téged a kunyhóból,
a juhok mögül, hogy légy fejedelem az én
népem felett” (2Sám 7,8). Dávid is erre
reflektál,  mikor  válaszul  Isten  jelenlété-
ben leborul:  „Micsoda vagyok én,  Uram
Isten! és micsoda az én házam népe, hogy
engem ennyire elővittél?” (2Sám 7,18). S valóban, Dávid életében tényleg világosan nyomon lehet kö-
vetni a fejlődést, a növekedést, az előmenetelt. Az egykori pásztorfiú Góliát legyőzése után előbb a ki -
rály veje, majd pedig Júda, végül egész Izrael királya lesz.

Az Úr ma is szolgái előbbre jutásában gyönyörködik. Örül, annak is, ha valaki anyagi, pénzügyi terüle -
ten kiteljesedik. Főképp akkor, ha az anyagi bőségéből a rászorulóknak is juttat: „Az Istennek pedig van
hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel



rendelkezzetek,  és bőségben éljetek minden jó cselekedetre… Mert ennek a szolgálatnak az ellátása
nemcsak  a szentek  szükségleteit  elégíti  ki,  hanem sokakat  hálaadásra is  indít  az Isten iránt.” (2Kor
9,8.12). Örül annak is, ha valaki karrier tekintetében előre jut. Hasonlóképp különösen, ha nem csupán
saját javát keresi vele, hanem befolyását mások életének megkönnyítésére is használja.

Leginkább azonban valószínűleg abban gyönyörködik, ha előbbre jutásunkat az ő szeretett Fia (akiben
gyönyörködik!) képmására való átformálódásunk területén tapasztalja.  „Mi pedig,  miközben fedetlen
arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az
Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18) Az átformálódásunk is egy kiteljesedési folyamat te-
hát. Dicsőségről dicsőségre.

S magában a hálaadásban is lehetséges, sőt, kell a fejlődés. A Zsoltár 50,14-15 szerint: „Hálaadással
áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat! Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-
jén! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” Az 5 lépés a hálaadástól a dicsőítésig önmagában is
fejlődési folyamat. Azonban azt tapasztaljuk, hogy ez a sorozat maga is ismétlődik az életünkben. S jó
esetben ezek az ismétlődések nem önmagába visszazáródó köröket jelentenek, hanem egy felfelé tar-
tó spirált.

2. Hála a nehézségekért az előmenetel során

Gyakran megfigyelhetjük azonban, hogy az előmenetel nem egy folytatólagos emelkedő egyenes, ha -
nem vannak benne felemelkedő szakaszok,  de vannak stagnálások,  sőt néha visszaesések is.  Ha
azonban húzhatnánk egy láthatatlan képzeletbeli eredőt, akkor azt látnánk, hogy a kvázi fűrészfogak
közt mégiscsak fellelhető egy folyamatos növekedés.

Miért vannak ezek a szakaszok az éle-
tünkben? Miért jelenik meg a „nyomorú-
ság” újra és újra az életünkben? Azért,
mert mikor egy-egy szintet elérünk, ak-
kor  egy  áttörési  plafon  van  előttünk.
Amit viszonylag könnyen meg lehet kö-
zelíteni,  viszont a határvonalon átjutás-
hoz  az  addiginál  sokkal  nagyobb  erő-
összpontosításra  van  szükség.  Mint
amikor  a  nagy sebességgel  haladó re-
pülőgép  megközelíti  a  hanghatárt.  El-
kezd feltorlódni a levegő előtte, és sok-
kal nagyobb erőfeszítésre van szükség
a további gyorsításhoz. Ha a repülő sár-
kányszerkezete  megfelelően  van  kiala-
kítva,  és elegendően erős hajtóművek-
kel felszerelve, akkor egyszer csak áttö-
rik a hangfal, és utána újból könnyebbé
válik  a  sebesség  további  növelése.

Azonban a repülőgép már egy másik dimenzióban jár: a szubszonikus helyett a szuperszonikusban ha -
lad előre.

Dávid ugyanezt élte át. Amikor nyomorúságokon ment keresztül, a Saultól el elszenvedett üldöztetés
során, az tulajdonképpen a dimenzióváltást, az áttörést megelőző állapot tipikus jellemzője volt. Mai ki-
fejezéssel jó értelemben vett gerillavezérből éppen királlyá készült válni. Bár maga is megingott bizo -
nyos pontokon, amikor úgy gondolta, hogy egy napon úgyis el kell vesznie Saul kezétől, és elmenekült
a filiszteusokhoz. De látjuk, hogy az elmenekülés éppen nem könnyítette meg igazából az életét, sőt
csak még jobban fokozta a nehézségeket. Mikor a családját elhurcolták, és az emberei is azt fontolgat-
ják, hogy megölik őt.

Mikor hálát adunk Istennek azért, hogy javunkat akarja, ne felejtsük el hogy attól még lesznek az éle-
tünkben nehézségek, nyomorúságok, amiken az Úr segítségével át kell küzdeni magunkat. De hála Is-
tennek, mikor feltorlódnak a bajok. Azt jelenti, hogy áttörés-közeli állapotba jutottunk. S ha kitartunk,
szintugrás következik az életünkben. Nagyon sokan nem is vállalják az áttörést. Úgy érzik, ők már ele-
get értek el, vagy pedig az gondolják az előttük tornyosuló nehézségekről, hogy Isten jelzései, misze-



rint nem ebbe az irányba akarja őket tovább vezetni. Sose dőljünk azonban be: az Isten fiait Isten Lel -
ke vezérli, nem pedig a körülmények!

3. Hála, hogy az Úr szolgái lehetünk

Azonban nem elegendő csupán deklarálni, hogy mi Isten szolgái vagyunk, hanem Isten szolgáiként kell
élnünk az életünket, végezni tennivalóinkat. Ne felejtsük el sosem, hogy a szolga nem a maga ura, ha-
nem a szolga mindig a gazdájának az akaratát viszi véghez. Dávid Isten szolgája volt, akiről az Úr így
nyilatkozik „Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat”
(ApCsel 13,22). Dávid nem a saját előmenetelén dolgozott, hanem hű szolgájaként az Úr előmenete-
lén. Isten szolgájaként mindig ügyelt arra, hogy ne a saját jó elképzelései irányítsák, hanem többnyire
prófétai kijelentés által megmérte, hogy valóban Isten akarata-e az, amit tenni akar. Nagyszerű dolog
lett volna egy gyönyörű templomot felépíteni, de Dávid Isten szolgája volt, és kész volt arra, hogy a po-
tenciális „nagy építő” hírnévről lemondjon, mikor Isten ezt kívánta tőle. Szolgája maradt Istennek, és ta -
lán ez volt életének a legfőbb titka. Hiszen Góliátot sem azért győzte le, mert hírnevet, megbecsülést
akart szerezni magának, hanem egyszerűen nem tudta eltűrni, hogy a körülmetéletlen filiszteus az ő is -
tenének a nevét szidalmazza.

Engedelmességben  járni,  Urunknak  akaratát
cselekedni ma sem könnyű dolog. Mindaddig,
amíg Isten akarata megegyezik a mi elképze-
léseinkkel  is,  addig  szívesen  és  viszonylag
könnyen engedelmeskedünk. De mikor az Úr
akaratunk ellenére, vagy akaratunktól függet-
lenül  kér  tőlünk  dolgokat,  nagyon  nehéz  az
engedelmesség. Túlságosan is szolgáljuk sa-
ját programjainkat. Hagyjuk, hogy diktáljanak
nekünk, hagyjuk, hogy a magunk, vagy má-
sok által támasztott elvárások irányítsák éle-
tünket. Várjuk az áttörést, várjuk, hogy Isten
mögénk áll  és segít bennünket.  Aztán mikor
elmarad, akkor csodálkozunk, hogy miért tör-
tént mindez. De ha mi engedelmességben szolgáljuk az Urunkat, akkor biztosan lehetünk benne, hogy
a nehézségek között nem fog magunkra hagyni bennünket. Végig jön azon az úton, aminek az ered-
ményeképpen áttörés következik az életünkben, és egy magasabb szintre jutunk.

4. Hála, hogy nagy az Úr, aki előmenetelünket akarja

Amikor a mi erőnk már elfogy, amikor a motivációink már nem elegendőek, akkor jön az Úr. Beavatko -
zik, segít bennünket áttörni azokon a falakon, átmenni a nyomorúságon, ami után egy magasabb szint-
re tudunk jutni.

Az Úr harcol értünk, harcol velünk, de semmit nem végez el helyettünk, amit mi magunk is meg tudunk
tenni. Nem fog dönteni helyettünk, az elhatározásainkat nekünk kell meghozni. De ha mi úgy döntünk,
hogy a nehézségek ellenére is folytatjuk tovább utunkat előre, akkor mellettünk fog állni, támogat ben-
nünket, és segít bennünket áttörni a nehézségek falát. Amikor azonban feladjuk, visszavonulunk, akkor
nem fog tovább lökdösni bennünket. Mindaddig, amíg mi megtesszük a magunkét, az Úr is megfogja
tenni azt, amit mi már nem tehetném meg.

Hála,  hogy  nagyobb  az  Úr  minden  mi
látható  és  láthatatlan  ellenségünknél!
Megtette helyettünk, hogy legyőzte a fe-
jedelemségeket, hatalmasságokat. Mert
erre  mi  képtelenek  lettünk  volna.  Ő
azonban  nagyobbnak  bizonyult  náluk.
Megtette helyettünk, hogy magára vette
bűneinket,  hiszen mi nem tudtunk sza-
badulni  azoktól.  S  megteszi  ma  is  ér-
tünk, hogy akadályok, problémák, ellen-
ségeskedések ellenére segít  minket az
előrejutásban.



Szentmisével zárult az eucharisztikus kongresszus
Az egyházak vezetőivel is találkozott Ferenc pápa

A városért és a világért bemutatott, úgynevezett sta-

tio orbis szentmisével zárult Budapesten az 52. Nem-

zetközi  Eucharisztikus  Kongresszus  (NEK).  Ez  alka-

lomból hazánkba érkezett Ferenc pápa is, aki a szer-

tartás előtt találkozott ÁDER JÁNOS köztársasági elnök-

kel és ORBÁN VIKTOR miniszterelnökkel, valamint a Ma-

gyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsának

(MEÖT) delegációjával is.

A NEK záró szentmiséjét megelőzően Ferenc pápa a

Szépművészeti Múzeum Román csarnokában fogadta az állami és egyházi méltóságokból álló delegá-

ciókat.

Protokolláris találkozó szívélyes légkörben

Az első találkozón a Magyar Köztársaság részéről

ÁDER JÁNOS köztársasági elnök, ORBÁN VIKTOR minisz-

terelnök és  SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes,

Ferenc pápa kíséretében pedig PIETRO PAROLIN bíbo-

ros-államtitkár és  PAUL RICHARD GALLAGHER érsek,  az

Államközi Kapcsolatok Részlegének vezetője vett

részt. A Vatikán közlése szerint a „szívélyes légkö-

rű” találkozó mintegy negyven percig tartott. A je-

lenlévők  az  egyház  magyarországi  szerepéről,  a

környezetvédelem iránti elkötelezettségről,  vala-

mint a családok védelméről és támogatásáról beszélgettek. A miniszterelnök sajtófőnöke úgy nyilat-

kozott: ORBÁN VIKTOR arra kérte Ferenc pápát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot.

Az ajándék kötelez

A MEÖT tizenkét tagegyháza nevében a tanács elnöke, dr.  STEINBACH JÓZSEF köszöntötte a pápát.  „Az

eucharisztia ― amelyben ott szerepel a kharisz, a kegyelem és öröm kifejezés is ― hálaadást jelent”  ―

emlékeztetett beszédében a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, majd 2Kor 9,15-öt idéz-

te: „Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”

Ez az ajándék pedig ― tette egyértelművé az egy-

házvezető  ―  Megváltónk,  a  feltámadott  Jézus

Krisztus. Ő az, akiben „a »túlnani« teljessége betöl-

ti  az  »innenit«,  földi  életünk  minden  percét”.

STEINBACH JÓZSEF hangsúlyozta:  „Ez az ajándék köte-

lez  bennünket,  hogy  mi  is  megajándékozzuk  egy-

mást  ezzel  az  isteni  szeretettel,  hogy  vigyázzunk

egymásra, becsüljük meg az életet, Isten teremtési

rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és csele-

kedjünk  egymásért,  hogy  értelmes,  szép  életet  él-

jünk, ahol minden emberi élet kiteljesedhet az Isten dicsőségére, és a másik ember javára.”



Ferenc pápa egyebek mellett arról szólt:  „Mi arra kaptunk meghívást, hogy hagyjuk magunk mögött

egymás múltbeli meg nem értését, a ragaszkodást a magunk igazához a másik rovására, és induljunk el a

megígért béke irányába, mivel Isten tervei mindenkor a békéről szólnak, és sohasem a csapásokról”.

Jézus csodálóiból váljunk a követőivé

A Hősök terén ― a NEK Titkárságának tájékoztatása alapján ― több százezren gyűltek össze, hogy

élőben kövessék a záróceremóniát, és hallhassák Ferenc pápa szentbeszédét. A katolikus egyházfő

Mk 8,27-30 alapján tartott homíliájában abból indult ki, hogy a tanítványok ugyan „tanúi voltak számos

csodájának, ámulattal hallgatták tanítását, és mindenhová elkísérték”, mégis „hiányzott még a döntő lé-

pés, amely elvezet Jézus csodálásából Jézus követésére”. Ebből kiindulva a pápa emlékeztetett: az Úr

mindannyiunktól személyes, az életünkön is megmutatkozó választ vár arra kérdésre, ki ő valójában

számunkra.

A tanítványi  kapcsolat megújításának három lép-

csőjét  ― Jézus  hirdetése,  döntés  Jézussal,  vala-

mint Jézus követése ― kifejtve Ferenc pápa emlé-

keztetett például arra, hogy „mindig fenyeget a ve-

szély,  hogy  az  emberek  és  nem  Isten  elképzelése

szerinti  Messiást  hirdetünk”.  Utalt  arra  is,  hogy a

kereszt, „az alázatos szeretet” útja nem divatos, és

Jézus azt várja, tisztítsuk meg a vallásosságunkat.

Engedjük meg neki, hogy ő  „kigyógyítson a bezár-

kózásból, megnyisson az osztozásra, feloldja a me-

revségeinket és magunkba zárkózásunkat, hogy megszabadítson abból a bénító szolgaságból,  amikor

csak a saját képünket védjük, és elvezessen oda, ahova ő akar”.

Amikor pedig Jézus nyomában járunk, az azt jelenti, hogy megvan bennünk az a bizalom, hogy Isten

szeretett gyermekei vagyunk. „Ne elégedjünk meg kevéssel: ne érjük be egy olyan hittel, amely csak a

szertartásokból és az ismétlésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten botrányos újdon-

ságára, aki megtört kenyérként életét adja a világért. Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk min-

denhová” ― zárta szentbeszédét Ferenc pápa.

Az  Úrangyala  imádságban  (Angelus)  a  katolikus

egyház  vezetője  úgy  fogalmazott:  legyen  a  ke-

reszt híd a múlt és a jövő között.  „A földbe szúrt

kereszt nemcsak arra indít bennünket, hogy jól gyö-

kerezzünk meg,  hanem a magasba is nyúlik,  és ki-

tárja a karjait mindenki felé. Arra hív, hogy ragasz-

kodjunk a gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ez-

zel; hogy merítsünk a forrásból, és adjunk inni mind-

azoknak, akik szomjaznak a mi korunkban”. Áldásá-

val különösen is a gyermekeket és a fiatalokat, az

időseket és a betegeket, a szegényeket és a kirekesztetteket kívánta elérni. Imádságát ezekkel a sza-

vakkal fejezte be: „Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a magyart!”

Szerző: Evangélikus.hu; Fotó: MTI, Miniszterelnökség, NEK

(További beszámolók: RefDunántúl.hu, Református.hu, Baptist.hu, Metodista.hu,

VaticanNews, VaticanNews – YouTube)

https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/papai-szentmisevel-zarult-az-eucharisztikus-kongresszus
http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22961/
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/a-reformatus-egyhaz-vezetoit-is-fogadta-ferenc-papa/
https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2021-09/papa-talakozoja-a-magyarorszagi-kereszteny-egyhazakkal-zsidokkal.html
https://www.youtube.com/watch?v=jBRe5V3lbxc
https://www.baptist.hu/a-meot-kuldottsege-is-talalkozott-ferenc-papaval/
https://metodista.hu/2021/09/13/a-remeny-es-a-beke-visszhangjava-lenni/


Megkezdődött a reformáció hónapja

Isten közelsége fészek és erőforrás egyéni és egyházi életünkben is ― mondta STEINBACH JÓZSEF

püspök  igehirdetésében  a  reformáció  hónapjának  nyitó  istentiszteletén.  A  Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa októberben országszerte számos rendezvénnyel hívja fel a
figyelmet a méltó ünneplés fontosságára. Cikkünkben videós összeállításunkat is megtalálja.

Ünnepi zenés istentisztelettel nyitották meg pénteken a reformáció hónapját a Deák téri evangélikus
templomban. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) programsorozatának nyitó al-
kalmán STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnöke hirdette az igét.  „Az Isten jelenléte oltal-
mazó fészek, amely megtartó szeretettel körbeveszi az életünket. Ha kirepülünk, hogy elvégezzük a fel-
adatainkat, akkor sem távolodunk el, hanem visszatérhetünk oda, mert szükségünk van Isten közelségé-
nek fészekmelegére” ― emelte ki prédikációjában STEINBACH JÓZSEF.

„A reformátorok is  felismerték:  azzal,
hogy  Jézus  Krisztus  közel  jött  az  em-
berhez, megtartó szeretetének minden
melegét  és  áldását  megtapasztalhat-
juk,  még ha a hétköznapokban olykor
kalitkának  is  érezzük” ―  folytatta  a
Dunántúli  Református  Egyházkerület
püspöke, aki a 84. zsoltár alapján tar-
tott  igehirdetésében hangsúlyozta:  Is-
ten közelsége erőforrás az ember élet-
útján.  „Nap  és  pajzs  az  Úristen  igéje,
amely minden helyzetben utat mutat,
hogy haladhassunk az üdvösség kitelje-
sedése felé.” A püspök arról is beszélt,
hogy  a  zsoltáros  figyelmeztet  is:  ha
testi  szemeinkkel  akarjuk  észrevenni,

ami ezen a világon jónak tűnik ― amelyet LUTHER így fogalmaz meg: hírnév, nő, család, jószág, test, vi-
lág ―, akkor az életünk könnyen lesz düledező sátorrá. Azonban, ha az életpiramisunk csúcsán az élő
Isten áll, akkor minden a maga helyére kerül. STEINBACH JÓZSEF hangsúlyozta: az az Isten üzenete, hogy
boldogok vagyunk minden körülmények között, mert az Ő kiválasztottjai vagyunk.

Az ünnepi istentiszteleten a Lutheránia Énekkar, a Psalterium Hungaricum kórus, a Pünkösdi Zenei
Misszió Égi Szólamok Kórusa és a  Budafoki Baptista Énekkar szolgált. A megnyitón részt vettek a
tagegyházak főpásztorai is, akik közös imádsággal zárták az istentiszteletet.

YouTube.com – Megkezdődött a reformáció hónapja

Somorjai-Bencze Zsófia; fotó: Bazánth Ivola
Forrás: Református.hu – Megkezdődött a reformáció hónapja

Kedves Testvéreink!

Havi  hírlevelünkbe,  amely számos felekezet gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut el

elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan

ismerősük,  aki  havonta  szeretné  megkapni  a  hírlevelet,  akkor  a  MEÖT  e-mail  címére

(oikumene@meot.hu) küldött levélben adják meg az e-mail címet, és a következő hónaptól eljuttatjuk

a hírlevelünket!

Testvéri szeretettel:

„Az Úr közel!” hírlevél szerkesztői

mailto:oikumene@meot.hu
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/megkezdodott-a-reformacio-honapja/
https://www.youtube.com/watch?v=TnTwoerL_6U


Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Október a reformáció hónapja 2021.

„… figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra” (Zsid 3,1b)
Központi rendezvények programtervezete:

Megnyitó Ünnepség
Október 1-én, pénteken 1800 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban

Zenés istentisztelet, a templom előtt szolgál az
Egressy Béni Református Művészeti Középiskola

Igét hirdet és köszöntőt mond
Steinbach József református püspök, MEÖT elnök

A liturgiában részt vesz a református, az evangélikus,
a baptista, a metodista és a pünkösdi egyház egy-egy főpásztora.

A zenés istentiszteleten ezen egyházak gyülekezeti kórusai szolgálnak.

Területi Női Találkozó
Október 2., szombat 1000-1500 óra Szeged, Kálvin téri református gyülekezet

(Cím: 6721 Szeged, Kálvin tér 2.)
Fő téma: „… figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra” (Zsid 3,1b)

Nyitó igehirdetés: Mándi Kitti helyi református lelkipásztor.
Előadás témája: A közösség krisztusi olvasata – az úrvacsora asztala.

Előadó: Gerőfiné Dr. Brebovszky Éva evangélikus lelkész
Köszöntő: Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.

Záró úrvacsorai istentisztelet: vendégfogadó egyházközségek lelkészeinek szolgálatával.

Szombathelyi Ökumenikus Missziói Nap
Október 10-én, vasárnap 1700 órakor a szombathelyi evangélikus templomban

(9700 Szombathely, Körmendi út 2.)
A Reformáció Hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet

Steinbach József református püspök, MEÖT elnök.
A MEÖT tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

Reformáció Gálaest
Október 17-én, vasárnap Budapesten 1700 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban

(Cím:1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
A Gálaest házigazdája: Bényi Ildikó.

A gazdag zenei programot a Lutheránia Ének- és Zenekar,
Czabán Angelika szólóénekes, Pálházi Bence Bandája, valamint a gimnáziumi kórus biztosítja.

A bemutatkozó iskola a Mezőtúri Református Gimnázium lesz.
Köszöntőt mond Steinbach József református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke.

Ünnepi előadó: Magyar Levente külügyminiszter-helyettes.
Előadásának címe: „A reformáció nemzetközi hatása”

Rát Mátyás-díj átadása – Protestáns Újságírók Szövetsége.

Reformációi Istentisztelet
Október 24-én, vasárnap 1030 -kor

a Magyarországi Metodista Egyház Központjában
(Cím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73.)

Igét hirdet: Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnök.
Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács

tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.
A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.

Reformációi Megemlékezés
Október 31-én, vasárnap 1700 órakor lesz Budapesten, a Reformáció Parkban.

Ünnepi beszéd elmondására Molnár János,
a református Zsinat világi elnöke kapott felkérést.

Imádságot mond: Steinbach József az Ökumenikus Tanács elnöke.
Közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar.

A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.


















