
„Az Úr közel!”
A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

2022. október

A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2022akt/2022-program.pdf.

Október 1-31. Október a Reformáció Hónapja (ORH)

Október 1. szombat: Területi Női Találkozó (Pécs)

Október 1. szombat 15.30: Elnökségi ülés

Október 1. szombat 18.00: ORH nyitó istentisztelet (Budapest-Kálvin téri református templom)

Október 9. vasárnap: Nyíregyházi Ökumenikus Missziói Nap

Október 14. péntek 18.00: Theológiai  Szemle  Szerkesztőbizottság  konferenciája.  (Bécsi  Magyar
Kulturális Intézet)

Október 16. vasárnap 17.00: Reformáció Gálaest (Uránia Nemzeti Filmszínház)

Október 30. vasárnap 9.30: Reformációi ünnepi záró istentisztelet (Budafoki Baptista Gyülekezet)

Október 31. hétfő 17.00: Reformációi Megemlékezés (Reformáció Park)

November 7. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

November 10. 10.00-15.30: MEÖT Szociáletikai Nap

Keresek Valakit

Tele vágyakkal zokog a lelkem,
szerető szívre sohase leltem,
zokog a lelkem.

Keresek Valakit s nem tudom, ki az?
A percek robognak, tűnik a Tavasz
s nem tudom, ki az.

Csüggedő szívvel loholok egyre,
keresek valakit a Végtelenbe,
loholok egyre.

Könnyim csorognak ― majd kiapadnak:
vágyak magukkal messzebb ragadnak ―
majd kiapadnak!

Búsan magamnak akkor megállok,
szemem csukódik, semmitse látok ―
akkor megállok.

Lelkem elröppen a végtelenbe,
tovább nem vágyom arra az egyre,
a Végtelenbe.

József Attila

http://meot.hu/dokumentumok/2022akt/2022-program.pdf
http://meot.hu/index.php/szocial-m
http://meot.hu/index.php/thszemle-m/thszkonf-m
http://meot.hu/index.php/noi-m
http://meot.hu/index.php/reformacio-m


Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Pintér Imre

lelkipásztor, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke

írta

Jöjjetek közelebb

Október a reformáció hónapja. Ebben a hónapban végső soron az egyház helyreállítását ünnepeljük.
Ebben a rövid áhítatban azonban nem annyira egyház, mint inkább a kapcsolatok re-formációjának ak-
tualitásával szeretnék foglalkozni. Alapigéül az 1Móz 45,4a-t választottam: „József erre így szólt testvé-
reihez: Jöjjetek közelebb hozzám!” Ez a mondat akkor hangzik el József szájából, mikor a testvéreinek
felfedi önmagát. Hosszú, érzelmileg felfokozott időszak lezárása ez az egy mondat: „Jöjjetek közelebb
hozzám!”

1. lépés: Isten gyakran szükséghelyzetekkel kezd vezetni

Az első lépést a testvérek megtették azzal, hogy az éhínség idején elindultak Egyiptomba. Napjaink-
ban, amikor legalábbis éhségről ugyan nem beszélhetünk itt Európában, azért mindenkit megdöbbent,
hogy rövid időn belül szinte duplájára emelkedett az élelmiszerek ára. Erre rátesznek még a szomszé-
dunkban zajló indokolhatatlan háború pusztításai, s a fegyverként ható energiakrízis. Egész kontinens-
nek kell szembenézni annak lehetőségével, hogy választhatunk: eszünk, vagy melegszünk.

Érdekes,  hogy  a  nélkülözés,  a  válság-
helyzet a történelem során aztán mindig
mozgásokat,  vándorlásokat  generált.  A
források tartós nélkülözése, a felriasztott
túlélő ösztönök arra serkentik a lakosság
egy részét, hogy elvándoroljon vélt, vagy
valós forrásvidékekre.  Így indultak meg
apjuk, Jákób unszolására fiai  is  Egyip-
tomba  gabonát  vásárolni,  s  valószínű,
hogy érdekes mozgások várhatóak ná-
lunk is, ma is.

Amúgy  meg  a  forráskeresésen  túl  a
szükséghelyzetben az egymáshoz köze-
ledés ösztöne is felébred. Bizonytalan időszakokban egymás társaságát keressük ― néha már az is vi -
gasztaló, hogy nem egyedül vagyunk a bajban. Bátorítást ad a többiek közelsége. A Jákób-fiak, a szo-
rongató körülmények nyomására kerekedtek fel, s fogalmuk sem volt róla, hogy micsoda egész életü-
ket megváltoztató útra indultak el.

Lehet, mi sem örülünk a nehézségeknek, de sokszor megtapasztaltuk, hogy még a rossz dolgokból is
Isten jót tud kihozni, s a romlásunkra törő helyzeteket jóra tudja fordítani. Szükséghelyzetekben meg
szokott nőni az egy főre jutó jótevők száma, csodák sorozatai történnek az Úr kegyelméből az ellehe -
tetlenültek  megtámogatására.  Mikor  megsokasodik  a  nehézség,  túlárad a  segítség!  A nehézségek
rendre hősöket teremnek, s a jó cselekedetek lehetősége krízishelyzetekbe van beágyazva. Saul apja
elveszett szamarainak keresésére indult, s királyságot talált! Sose dühöngjünk miatta, sose pusztán el -
kerülni akarjuk a nehézségeket, nem tudhatjuk, mit rejtett el az Úr bennük!

2. lépés: Jöjjetek közelebb



Egy dolog azonban, hogy a szükség közelebb hoz bennünket egymáshoz, s javaink megosztásával se-
gíthetünk is egymáson. Amikor azonban elég hosszan, elég közel tartózkodunk egymáshoz, egy más-
fajta szükség támad: a másik igazi valója jobb megértésének szüksége.

József a hozzá gabonát vásárolni érkező torzonborz kánaáni férfiakban nem csupán rég elszakadt
testvéreit ismerte döbbenten fel, akik alantas irigységüktől vezérelve gonoszul és ostobán bántak vele,
hanem Isten szabadításának alanyát is meglátta bennük. És rajtuk keresztül saját szerepének, egész
addigi hányatott sorsának megfejtését is: az ő megmentésük érdekében küldte Egyiptomba előre őt az
Úr!

Ugyanakkor a testvéreknek is hátra volt
még a házi feladat: közelebb menni ah-
hoz  a  furcsa,  előkelő  egyiptomi  úrhoz,
aki az elmúlt hónapokban különös tréfái-
val a frászt hozta rájuk. Akitől megtanul-
tak félni, s felismerni, hogy mit is követ-
hettek el annak idején gyűlölt testvérük-
kel, ami miatt lám ekkora kelepcébe ke-
rültek.  S  hogy  semmit  sem lehet  csak
úgy  megúszni,  nincs  következmények
nélküliség.

A  közös  étkezés  közepén,  az  érzelmi
hullámvasút  csúcspontján  először  fel
sem fogják a  sírás-fojtogatta  egyiptomi
szavait:  én a testvéretek vagyok! Csak
mikor már elég közel merészkedtek hoz-
zá,  akkor  oldódott  fel  egy drámai döb-

bent-sírás-örvendezés katarzisában az elmúlt másfél évtized minden feszültsége és elnyomott bűntu -
data.

Gyakran mi is előítéleteinken, elfojtott negatív érzelmeinken keresztül méregetjük és látjuk egymást.
Gyakran mintegy szemüvegen keresztül, a másoktól hallott vélemények megvezetése által kialakított
valóságidegen képet a valós személyiség helyett. S ha elég közel kerülünk a másikhoz, s ha elég bát -
rak vagyunk egymás előtt megnyílni, rádöbbenünk, hogy az a másik nem is olyan rossz, mint ahogy mi
korábban elkönyveltük magunkban. S mindezen túl felismerjük, hogy az Úr valami rejtélyes módon ösz-
szekötötte sorsunkat vele, rádöbbenünk arra, hogy az elmúlt időszakban Jézus az ő szívében is na-
gyon sokat dolgozott, s együtt tervezte a közös üdvösségre juttatni bennünket.

3. lépés: elvenni az útból az akadályokat

S ha már eljutottunk lépésről-lépésre, hogy felismertük a mellettünk levő testvér igaz valóját,  akkor
gyakran jön a következő logikus lépés is, miszerint el kell rendeznünk vele előítéletes viselkedésünket,
bántásainkat.

Tíz-tizenöt  évvel  ezelőtt  ép-
pen  külföldön  tartózkodtam,
amikor egy szintén velem le-
vő barátom, ismerősöm nagy
érzéketlenül  belegyalogolt  a
kis  lelkivilágomba.  Nagyon
megvoltam bántva, rendkívüli
módon  haragudtam  rá,  úgy
annyira, hogy éjszaka órákon
keresztül nem tudtam elalud-
ni.  Éjfél  után  2  óra  lehetett
már, amikor egyszer csak Is-
ten  szólt  hozzám:  te  harag-
szol rá, aki téged megbántott,
mikor odahaza Magyarorszá-
gon jó  sok  ember van,  akik-



nek te léptél bele a lelkébe, és soha nem kértél tőlük bocsánatot? Éreztem, hogy az Úr választ vár a
kérdésre, de még egy órán keresztül forgolódtam ágyamban, mire ki tudtam mondani: ha hazajutok, s
találkozom velük, azonnal bocsánatot kérek tőlük. Összeszámoltam hány ember lehet, aki neheztelhet
rám odahaza. Ahogy hazaértem, különös módon néhány héten belül úgy alakult, hogy mind a nyolc
emberrel, akit Isten ott éjszaka megmutatott, találkoztam. Módom nyílt arra, hogy bocsánatot kérjek tő-
lük. Ki így, ki úgy is reagált, de mindenki elfogadta a bocsánatkérést. Volt egy idősebb vezető, aki azt
mondta: Imre, tíz éve várok erre a pillanatra! Átölelt és az elmúlt évek fájdalmát, keserűségét tudtuk ki -
sírni egymás vállán.

Ahhoz, hogy gördülékenyen tudjunk együttműködni, nekünk is ki kell venni a küllők közül a beszorult
dolgokat.

4. lépés: közelebb kerülni az Úrhoz, és ígéreteinek megvalósulásához

Mikor már elvettük azokat az akadályokat, amik a testvéri kapcsolat útjában álltak, törvényszerűen kö-
zelebb jutunk nemcsak egymáshoz, hanem az Úrhoz is. A fent említett biciklikerék hasonlat tovább
használható része, hogy a küllők a kerékagyhoz közeledve egymáshoz is egyre közelebb kerülnek. A
hasonlat szerint a küllők mi vagyunk, a központ Jézus maga. S úgy szoktuk magyarázni, ha közelebb
kerülünk Jézushoz, közelebb kerülünk egymáshoz is. Én inkább megfordítanám ezt a sorrendet, mert
azt gondolom, ha mi testvérek közelebb kerülünk egymáshoz, akkor fogunk közelebb kerülni az Úrhoz
is!

Túlságosan is individualista a gondolkodásunk. Rengeteg energiát fordítunk az egyéni kegyességünk-
re, hogy személyes életünk közelebb jusson az Úrhoz, s többnyire félsikereket érünk el. Szerintem
több lehetőség van a közös kegyesség gyakorlása által közelebb kerülni az Úrhoz az előbbi lépések
szerint. A reformátorok, a régebbi idők ébredési mozgásai is mindig testvéri és tanítványi csoportokhoz
köthetők. Még ha általában közülük egy ember nevével fémjelzi is azt az utókor.

Mert  amikor  eljutunk  erre  a  negyedik
pontra akkor tud megvalósulni a Zsoltár
133. ígérete: ahol együtt vannak a test-
vérek, oda küldd áldást és életet az Úr
örökké. Mikor már nem csupán fizikális,
de igazi megismerési és elfogadási egy-
ségbe kerülünk egymással. József és a
testvérek egymásra találása tette  lehe-
tővé, hogy a 70 fős Jákób háza Egyip-
tomban sok százezres néppé váljon.

Igazán méltó módon akkor ünnepelhet-
jük a reformációt,  ha megéljük azt!  Le-
het, az elkövetkező nehéz időszak kihí-
vásai elindítanak bennünket a kapcsola-

tok megreformálásának útján. Nem könnyű út, nem is lehet egyetlen ugrással megtenni, csak lépésről
lépésre. De ha a múlt szép hagyományainak megőrzésén, a keresztyén értékek oltalmazásán túl a
kapcsolatok megerősödése útjára késztet minket ez a krízis időszak, ki tudja milyen nagyszerű dolgok
történnek az eklézsiában?

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


Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Október a Reformáció Hónapja 2022.

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

Központi rendezvények programtervezete:

Területi Női Találkozó
Október 1., szombat 1000-1500 óra Pécsi Baptista Gyülekezet

(Cím: 7627 Pécs, Bokor u. 52.)
Fő téma: „Boldogok, akik békét teremtenek” (Mt 5,9a)

Nyitó igehirdetés: Németné Hess Márta református lelkipásztor.
Előadás témája: A békességteremtés a gyakorlatban.

Előadó: B. Pintér Márta evangélikus lelkész
Köszöntő: Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.
Záró úrvacsorai istentisztelet: Egri Krisztina baptista lelkészné,
a vendégfogadó egyházközségek lelkészeinek szolgálatával.

Megnyitó Ünnepség
Október 1-én, szombaton 1800 órakor Budapesten, a Kálvin téri református templomban

Zenés istentisztelet, a templom előtt rézfúvós zenével szolgál
az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium

Igét hirdet és köszöntőt mond
Kondor Péter evangélikus püspök, MEÖT alelnök

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.

Nyíregyházi Ökumenikus Missziói Nap
Október 2-án, vasárnap 1700 órakor a nyíregyházi evangélikus templomban

(4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.)
A Reformáció Hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen

igét hirdet Dr. Fekete Károly református püspök.
A MEÖT tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

Reformáció Gálaest
Október 16-án, vasárnap Budapesten 1700 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban

(Cím:1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
A Gálaest házigazdája: Nagy Katalin.

A gazdag zenei programot a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus,
a Credo együttes, valamint a gimnáziumi kórus biztosítja.

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

Ünnepi előadó: Prof. Dr. Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
Előadásának címe: Egyháztól távolodó emberek, emberektől távolodó egyház?

Rát Mátyás-díj átadása – Protestáns Újságírók Szövetsége.

Reformációi Istentisztelet
Október 30-án, vasárnap 930-kor a Budafoki Baptista Gyülekezetben

(Cím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 17.)
Igét hirdet: Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, 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, hétfőn 1700 órakor lesz Budapesten, a Reformáció Parkban.

Ünnepi beszéd elmondására Prőhle Gergely,
evangélikus országos felügyelő kapott felkérést.

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

A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.



NYITÓ ISTENTISZTELET
OKTÓBER 1. szombat 17:30-tól

Helyszín: Kálvin téri református templom
Igét hirdet: Kondor Péter evangélikus püspök

a MEÖT alelnöke

Közreműködnek:
Baptista Egyház Központi Énekkar

Központi Református Kórus
Pünkösdi Zenei Misszió Égi Szólamok Kórusa

a miskolci metodista Esterházy Kórus
az evangélikus Lutheránia Énekkar



NYÍREGYHÁZI

ÖKUMENIKUS MISSZIÓI NAP
Igét hirdet: Dr. Fekete Károly református püspök

2022. október 9. vasárnap 1700 óra
Helyszín: Nyíregyházi evangélikus nagytemplom

(4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.)
A szolgálatban részt vesznek a MEÖT tagegyházak missziói bi-

zottságának lelkészei.



Szerkesztőség:
Tel.: +36-20-914-3893, 
E-mail: drbonazoltan1@gmail.com
Főszerkesztő: dr. Bóna Zoltán
Szerkesztőbizottsági elnök: dr. Kádár Zsolt
Olvasószerkesztő: Jakab László Tibor

Kiadja és terjeszti:  A Magyarországi 
Református Egyház Kálvin János Kiadója 
Cím: 1113 Bp., Bocskai út 35. 
Tel.: 386-8267, Fax: 386-8277

THEOLOGIAI SZEMLE
Ökumenikus Lektorált Teológiai Szakfolyóirat

Alapítva 1925, Debrecen

Laptulajdonos:
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

1117 Bp., Magyar tudósok körútja 3.

Meghívó
A Theologiai Szemle

szerkesztőbizottsága, mint egy szerény teológiai műhely, ökumenikus konzultációra hívja az érdeklődőket

Európa és az egyházak
címmel. 

E magyar nyelvű konferenciának a

Bécsi Magyar Kulturális Intézet – Hollandstraße 4, 1020 Wien, Ausztria – ad otthont 

2022. október 14-én, 18 órai kezdettel.

Programtervezet:
Köszöntések: Bóna Zoltán, főszerkesztő, Budapest – 3 perc

Megnyitó: Kádár Zsolt, szerkesztőbizottsági elnök, Budapest – 5 perc
Előadások: Gáncs Péter, nyugalmazott püspök, Budapest – 20 perc

Thomas Mark Németh, teológus, egyetemi tanár, Bécs – 20 perc
Karvansky Mónika, teológus, lelkipásztor, Bécs – 20 perc

Deák Ernő, történész, lapszerkesztő, Bécs – 20 perc
Korreferátum/reflexió: Prőhle Gergely, diplomata, országos felügyelő, Budapest – 12 perc

Fórum – 17 perc
Zárszó: Fischl Vilmos, főtitkár, a laptulajdonos képviselője, Budapest –  3 perc

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a szerkesztőbizottság!



REFORMÁCIÓ GÁLAEST
2022. október 16., VASÁRNAP 17:00

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
Előadó: Prof. Dr. Hafenscher Károly,

a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke.
Előadásának címe:

„Egyháztól távolodó emberek, emberektől távolodó egyház?”
Programot

a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus, a Credo együttes
és a gimnáziumi kórus biztosít.

A bemutatkozó iskola a Fasori Evangélikus Gimnázium lesz.
Köszöntőt mond Steinbach József református püspök,

az Ökumenikus Tanács elnöke.
Rát Mátyás-díj átadása - Protestáns Újságírók Szövetsége.



Reformációi Istentisztelet
Október 30. vasárnap 930

Igét hirdet:
Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens

MEÖT alelnök
Helyszín: Budafoki Baptista Gyülekezet

(1221 Budapest, Péter Pál u. 17.)

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács
tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.



Reformációi Megemlékezés
Október 31. hétfő 1700 óra

Ünnepi beszédet tart: Prőhle Gergely
evangélikus országos felügyelő.

Helyszín: Budapest, Reformáció Park

Köszöntőt mond: Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke
Közreműködik a Fóti Baptista Fúvóskar.
A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.




