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A MEÖT közelgő eseményei:

Szeptember 4. kedd 15.00: Október a Reformáció Hónapja Bizottsági ülés

Szeptember 21. pént. 12.00: Vallásközi Dialógus Bizottság kihelyezett ülése (Szigetvár)

Október 1. hétfő 16.30: Elnökségi ülés

Október 1. hétfő 18.00: Október a Reformáció Hónapja megnyitása (Kálvin téri református temp-
lom)

Október 6. szombat 10.00: Női Bizottság Regionális Női Találkozója (Paks)

Szeptember

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
Legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílnak.

Neves betűbirodalomban
most biztosan nagy vigalom van.
Találni ott csodát sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
― hogy kinek adják, nem is nézik, ―
osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
oda is bekukkanthatunk.
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
s lehet sok jó napunk.

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla…
― iskola sok van ám nagyon. ―
Ahol az Úr Jézus a mester,
s ahol az ősz öreg se restell
gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozzál be. Add át néki
gyorsan a szívedet.

De jó lesz mindig vele menni,
mindent az Ő kedvére tenni.
De könnyű lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még hogy megijedne:
ott a Mester! Segít nekünk!
Ő ad erőt és Ő ad áldást,
hiányunk nem lesz semmiben,
csak rá figyeljünk, vele járjunk,
s kövessük Őt híven!

Túrmezei Erzsébet



Hírlevelünkbe a szeptember havi áhítatokat

D. Szebik Imre
evangélikus nyugalmazott püspök

írta

Jézus sajátos pedagógiája

Négy olyan példázat lesz elcsendesedésünk textusa, amelyeken
átragyog Jézus legbensőbb isteni szándéka az emberrel.  S ez
igazában nem más, mint a feltétel nélküli szeretet, a minden élet-
helyzetben való megértés, a legmélyebb empátia, és az újrakez-
dés felkínálása.

Közismert a tékozló fiú példázata (Lk 15,11kk.). Elgondolkozta-
tó üzenete mellett abban sajátos, hogy az apa gondolkodás nél-
kül  odaadja a kisebbik fiúnak ― igazában csak az apa halála
után ― őt megillető részt. Hadd menjen világgá, próbálja meg a
saját  fantáziája  szerinti  életformát.  Micsoda  türelem,  mekkora
nagyvonalúság!  Némelyek  azt  is  mondhatnák:  felelőtlenség.  A
példázat üzenete azonban ott  keresendő, ahol elüt a döntés a
mindennapokban elvárttól. Hiszen itt nem is az apa, hanem a té-
kozló Isten maga cselekszik így. Hagyja, hogy a magunk elkép-
zelte s nagyon vágyott élet életstílust kipróbáljuk, hogy aztán be-
lecsömörödjünk és a disznóvályútól visszataláljunk a szülői ház-
hoz, igazi otthonunkba. És csak Isten tud oly feltétel nélkül meg-
bocsátani, magához ölelni, ahogy azt Rembrandt holland festő-
művész megrendítően elénk tárja. Hány eltékozolt élet talált me-
nedéket, erőt, újrakezdést Isten magához ölelő karjaiban? Eset-
leg Te magad is? Legyen érte áldott az Isten!

Jézus másik példázata ugyancsak két fiúról szól (Mt 21,28kk.). Az apa megkéri mindkét fiát, menje-
nek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt válaszolja: nem. De aztán mégis elmegy, s végzi a maga dol-
gát. A másik könnyedén igent mond, de végül otthon marad, nem megy ki a szőlőbe. Az apa Istent
szimbolizálja a történetben. A fiak Jézus egykori és mai hallgatói, azaz mi vagyunk. Isten akaratára for -
málisan igent mondunk, de aztán nem tartjuk be ígéretünket, s nem is cselekedjük azt, amit Isten elvár
tőlünk. Máskor mások nemet mondanak, s végül mégis megteszik, amit Isten vár tőlük. A vallásosak

könnyen  mondanak  igent,  de  nehezen
teljesítik a kimondott  szó ígéretét.  Hitelt
vesztetté válnak. Mások talán nemet kiál-
tanak, s aztán igenné válik tetteikben a
nem.  Megszégyenítik  az  „uram-uram”-
ozókat.  Mindegyikünknek  van  ilyen  ta-
pasztalata.  Mit  akar  Jézus  a  szívünkre
helyezni?  Azt,  ahogyan  Ő  viselkedett,
harmadik fiúként. Igent mondott az Atya
kérésére,  engedelmeskedett  Néki  és
megcselekedte  akaratát.  „Atyám,  ha le-
hetséges,  múljék el  tőlem e keserű po-
hár, de ne úgy legyen, amint én akarom,
hanem, amint Te.” ― Ezt kimondani, el-

fogadni  korántsem könnyű, de mélyen jézusi,  egészen hiteles tanúságtétel.  Vagyis szavunk legyen
igen Isten hívására, s tetteink legyenek összhangban elkötelezett szavunkkal. Jézus tükröt tart elénk,
amelyben vizsgálhatjuk döntéseinket, kimondott ígéreteinket és gyakran kifogásolható tetteinket. Köny-
nyen beláthatjuk az Ő hiteles életének értékét, amelyet követhetünk.



A harmadik példázat, példatörténet a gaz-
dag és  a  Lázár  esete (Lk  16,19kk.).  Kont-
raszt  elbeszélés  igénk.  A  gazdag  bíborban,
bársonyban jár. Nagy lakomát rendez. A sze-
gény Lázár a lakása ajtaja előtt várja az ala-
mizsnát, néhány betevő falatot. S a halál utá-
ni állapot: a szegény Ábrahám ölében Isten-
nél  ―  a  gazdag  az  Istentől  elhagyatottság
poklában.  Mert  mindenki  megkapja  a  maga
jutalmát?!  Ez az ókori  ptolemaioszi  világkép
szakkifejezéseivel  drámaian megszerkesztett
történet  két  üzenetet  hordoz:  a)  mindegyi-
künknek megtalálható a maga Lázára a saját
környezetében.  Egy  szinte  kizárólag  anyagi
haszon növelésére berendezkedett gazdasági
rendszerben növekszik  a  Lázárok száma ―
gyakran saját emberi gyengeségükből adódó-
an is ― ez azonban nem ment fel minket a segítés kötelezettsége alól. b) Közönyünknek mélyreható
következményei lesznek, még ha nem is jó cselekedeteink miatt leszünk egykor Isten közelében, ha-
nem Krisztus haláláért és feltámadásáért. De akinek nem esik meg a szíve a nyomorulton saját jóléte
élvezetében, akár tehet a szegény szerencsétlen elesettségéről, akár nem, annak nehéz órái lesznek
ama napon.

Méltán mondja Jézus: szegények mindenkor lesznek veletek. Józan felismerése ez Urunknak egyfelől
az ember önsorsrontó adottságáról, másfelől az ember másik gyenge pontjáról: kapzsiságáról. A ke-
resztény élet felelős életforma magunkért és a másikért, egy lélegzetvételre.

Nincs kétségünk, hogy Jézus Lázár mellé áll, akinek neve ennyit jelent: Isten segíts! A gazdag nevét
nem jegyzik. Csak mi emlegetjük a 100 leggazdagabbat, pedig a 100 legszegényebb névsorát kellene
közzé tenni, hogy juttassunk nekik kenyerünkből és kalácsunkból, életünkből s gondolatainkból, hitünk-
ből és együttérzésünkből.

A negyedikként a talentumok példázatát kell említenünk
(Mt 25,14kk.). A példázatbeli ember elmegy idegenbe, s ki-
osztja vagyonát szolgái között. Az egyik kapott öt talentumot,
a másik kettőt, a harmadik egyet. Mindegyiknek az lett volna
a feladata,  hogy a kapott  összeget  kamatoztassa.  Az első
kettő megtette. A harmadik elásta, s amikor Ura visszatért, az
egy talentumot Ura rosszalló, elmarasztaló megjegyzései kö-
zepette visszaadta. Sokat vitatott,  mi a talentum jelentése?
Egy bizonyos. Mi sokféle ajándékot kapunk születésünk óta.
Képességeinket,  tehetségünket,  szorgalmunkat,  tudásunkat,
anyagi  javainkat.  Mire használjuk őket? Mit  teszünk velük?
Kamatoztatjuk, továbbadjuk, elrejtjük, magunknak őrizgetjük?
Jézus pedagógiájában nemcsak a nemes altruizmus, a szent
önzetlenség gondolatát hangsúlyozza, hanem a földi és örök-
kévaló  felelősség  és  számadás  bekövetkező  eseményével
szembesít. Ez igazán isteni pedagógia. Kérdezzük meg ma-
gunktól: mit hagyunk magunk után?

Egyik evangélikus egyházi énekünk első sora így kezdődik:
„Gyorsan folyó időmet az Úr nem adta hiába...” (Evangélikus
Énekeskönyv 450.  ének) A példázat  üzeneteként  mélyíti  el

szívünkben a felelős és fontos üzenetet. Szerzője hitelesen írta e sorokat. Egyszerű Sopron megyei
(Rábaszentandrás) falusi földműves szülők gyermekeként látta meg a napvilágot. Gyűjtötte ismereteit,
kamatoztatta tudását, s lett egyházunk tudós püspöke, Kis János (1770-1846), a Magyar Tudós Társa-
ság tagja, Berzsenyi Dániel költőnk felfedezője. 100 kötetnyi műve jelent meg, köztük 14 hitvalló egy-
házi ének.

Segítsenek a jézusi példázatok elmélyült és felelős életre, hiteles és hűséges szolgálatra bennünket,
hogy általunk is szebb legyen a föld, boldogabb s reménytelibb a jövendő.



Irányba állít

Csakis Isten áldásainak köszönhető-
en építhetünk maradandó közössége-
ket, egyházat és hazát – hangsúlyoz-
ták a magyarországi keresztyén egy-
házak vezetői a szokásos augusztus
19-i  ökumenikus  istentiszteleten.  Az
államalapítás  ünnepének  előestéjén
Budapesten idén több  százan adtak
hálát  az  új  kenyérért  és  imádkoztak
közösen Magyarország jövőjéért.

„Isten  jó  rendje  szerint  különbséget
teszünk munka és ünnep,  fáradozás
és hálaadás ideje között” ― köszön-
tötte Bogárdi Szabó István református

püspök a budai református gyülekezet templomában összegyűlt híveket, egyházi és állami vezetőket,
diplomatákat. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hozzátette: Isten meg-
engedi, hogy megszenteljük hétköznapjainkat, a „szentet viszont nem tudjuk hétköznapivá tenni, csak
profanizálni”.

Arra biztatott mindenkit,  szentelje meg
azzal a hétfői ünnepet, hogy imádkozik
az Olaszországban összedőlt völgyhíd
áldozataiért,  a háborúk elől  menekülő,
hontalanná  váló  emberekért,  valamint
adjon hálát országunk békéjéért, a min-
dennapi kenyérért,  „legfőképpen pedig
Jézus  Krisztus  ismeretéért  és  az  üd-
vösség reménységéért”.

„Az áldott  megáld  minket,  hogy  ál-
dássá legyünk”

― így foglalta össze Steinbach József
református  püspök  azt  az  üzenetet,
amit Isten ezúttal a szívére helyezett a
127.  zsoltár  alapján.  A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke prédikációjában az áldott Istenről beszélt, aki mindenható
és örökkévaló, aki múlt, jelen és jövő, egyén, egyház, világ és az egész kozmosz ura, és aki úgy mutat -
ta meg szeretetét nekünk, hogy lehajolt hozzánk és Jézus Krisztusban mindent nekünk ajándékozott.

„Többet ad, mint amennyiről magunk-
tól álmodnánk. Ahogy a zsoltáros fo-
galmaz:  álmunkban  is  eleget.  Pont
annyit, se többet, se kevesebbet, ne-
hogy telhetetlenek  legyünk vagy ke-
vesebbel is beérjük” – hangsúlyozta a
püspök. Isten nélkül csak ideig-óráig
lehetünk  sikeresek,  az  ő  áldása  az,
amivel nem hiábavaló, hanem mara-
dandó dolgokat  lehet  alkotni  – ezért
Steinbach József arra biztatott, nyújt-
suk  mindig  a  tőlünk  telhető  legjobb
teljesítményt, de soha ne felejtsük el-
kérni  Istentől  az  áldást.  Ha  így  te-
szünk,  átélhetjük  annak  valóságát,
hogy  „Isten  kézbe  vesz  minket  és
örökkévaló, üdvösséges irányba állít-
ja az életünket” ― tette hozzá.



„Megáld  minket,  hogy  áldássá  le-
gyünk ― fűzte tovább ezt a gondolat-
menetet az igehirdető ―, hogy eszkö-
zeiként építsünk, ne romboljunk, hogy
őrizzük, ne pedig kizsigereljük a Föl-
det, hogy építsünk házat, egyházat és
hazát, hogy e sokszínű világban éljük
és hirdessük az ő evangéliumát.”

Hálaadás és dicséretmondás

A MEÖT tagegyházainak  vezetői  az
istentiszteleten  közösen  imádkoztak
Magyarország lakosságáért  és veze-
tőiért, valamint a keresztyének testvé-
ri viszonyáért és együttes tanúságté-
teléért.  Emellett  hálát  adtak  az  idei
termésért  és az abból készült  új  ke-
nyérért.

„Amellett, hogy hálát adunk, dicsére-
tet is mondunk” ― fogalmazott az ün-
nepségen  Kondor  Péter  evangélikus
püspök.  Mindkettővel  köszönetünket
fejezzük ki,  de  az  utóbbi  azt  jelenti,
hogy az adományokról az adományo-
zóra fordítjuk a tekintetünket  ― ma-
gyarázta. „Hálásak vagyunk a kenyé-
rért,  ugyanakkor  csodáljuk  is  Istent,
amiért  a földből  gabonát  sarjaszt és
búzát érlel.  Hálásak vagyunk a bűn-
bocsánatért,  amit  kaptunk,  ugyanak-
kor  csodáljuk  és  dicsérjük  Jézus
Krisztust megváltó munkájáért” ― tet-
te hozzá.

A  különböző  magyarországi  keresz-
tyén felekezetek liturgiájának nyelvén ― magyarul, románul, görögül ― elhangzó áldások közé ezúttal
héber és arab szavak is vegyültek, mert az alkalmon részt vett és áldást mondott Róna Tamás főrabbi
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége képviseletében, valamint Béchara Boutros Al-Rai liba-
noni maronita pátriárka, aki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes meghívására érkezett három napra
hazánkba.

Béchara Boutros Al-Rai bíboros, Anti-
óchia és egész Kelet maronita pátriár-
kája Szent István ünnepe alkalmából
látogatott Magyarországra, útja során
nemcsak  a  magyarországi  katolikus,
református,  evangélikus,  anglikán,
baptista,  metodista,  ortodox  és  pün-
kösdi  egyházi  vezetőkkel  imádkozott
együtt,  hanem Áder János köztársa-
sági elnökkel, Kövér László házelnök-
kel és más állami vezetőkkel is talál-
kozik,  augusztus  20-án  pedig  részt
vesz  a  Szent  István-napi  ünnepi
szentmisén  és  a  Szent  Jobb-körme-
neten.

Fekete György; fotó: Vargosz
Forrás:

http://reformatus.hu/mutat/15503/

http://reformatus.hu/mutat/15503/










Kedves Testvérek!

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa  október 21-én, va-
sárnap 17:00 órai kezdettel szervezi a Reformációi Gálaestet az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Ezen a kiemelt ökumenikus rendezvényen a református, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi és a
metodista egyház vezetői mellett budapesti és vidéki gyülekezeteink képviselői, valamint határon túli
magyar egyházak püspökei lesznek jelen.

Az idei Reformációi Gálaestet megtiszteli előadásával Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum fő -
igazgatója. Előadásának címe: „501. év ― reménységgel tekintünk a cselekedve alakított jövőbe”.

Az ünnepi műsorban a Baptista Központi Énekkar, a Calandrella Kamarakórus, és az In Medias Brass
szolgál, valamint a Szentendrei Református Gimnázium diákjai lépnek fel.

Tisztelettel kérem, hogy az egyszerűbb ügyintézés érdekében a jegyeket a google dokumentum-
ra kattintva legyen kedves értelemszerűen kitölteni.

Sok szeretettel várjuk a Gálaesten!

Kedves Testvéreink!

Havi hírlevelünkbe,  amely számos felekezet gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut el
elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves fgyelmüket, 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://docs.google.com/forms/d/1NB8IsnCZxZZWilk4BtocCWnIC8OiOCZ9TrH1meddN9M/viewform?edit_requested=true

