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A MEÖT közelgő eseményei:

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

Szeptember 12. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

Szeptember 16-18.: „Tanuljunk egymástól!” Női Bizottság konferencia (Albertirsa)

Szeptember 19. hétfő: Vallásközi Dialógus Bizottság kihelyezett látogatása Zalaszántón

Szeptember 25-október 2.: Teremtés Hete

Szeptember 30. péntek 18.00:Női bizottsági ülés (Pécs)

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, igét hirdet: Kondor Péter (Bp-Kálvin téri refor-
mátus templom)

Az Október a Reformáció Hónapja anyagai megtalálhatóak a honlapon:
http://meot.hu/index.php/reformacio-m/2022-orh-letoltheto-dokumentumok

Miért nem?

Jézus kérdi: „Miért nem érzed
szeretetem árját
mindig, mely megváltott téged,
s oly epedve vár rád?

Nem mutatja minden tettem,
hogy nagyon szeretlek,
hogy teérted rabja lettem
időnek s a testnek?

Így éltem ember alakban.
Kár, hogy még nem érted:
a halált is elvállaltam
a Golgotán érted.

Bár te sokszor elfeledtél,
más gondjaid lettek,
szeretném, ha úgy szeretnél,
ahogy én szeretlek!”

Balog Miklós
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nyugdíjas metodista lelkész
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Kedves hírlevél olvasó testvérek!

Az üzenet, amit szeretnék tolmácsolni, olvasható a Zsidókhoz írt levél harmadik rész tizenötödik versé-
ben. Olvassuk el az előtte található verseket: „Vigyázzatok, Testvéreim! Ne legyen közületek senki, aki-
nek a szíve gonoszul és hitetlenül elfordul az élő Istentől! Inkább bátorítsátok egymást minden nap. Biz-
tassátok egymást, amíg még tart a „mai nap”, hogy közületek se makacsolja meg magát a bűn hamissá-
ga miatt! Mert mi mindannyian részeseivé lettünk Krisztusnak, feltéve, hogy mindvégig szilárdan meg-
tartjuk azt a bizalmat, amely kezdetben bennünk élt. Az Írás ezt mondja: »Ma, ha meghalljátok Isten
hangját, ne makacskodjatok, mint amikor Isten ellen fellázadtatok!«” Ámen. (Zsid 3,12-15., EFO)

A 46. zsoltárt szeretném a mai
tanúságtételemhez  segítségül
hívni.  Ez a  zsoltár  bőségesen
beszél az Örökkévaló hozzánk
intézett  szavairól.  Azt  is  kiol-
vashatjuk, hogy mi a helyes vá-
lasz,  amikor  meghalljuk  az
Örökkévaló  szavát.  Nézzük
meg  ennek  a  zsoltárnak  a
szépségét,  hisz  Isten  szava
gyönyörűség azoknak, akik az
övéi, mint a vőlegény szava a
menyasszonyhoz.  Sajnos van-
nak,  akiknek  az  Ige,  amely  a
Szentírásban  található,  mint
„beszélő  könyv”  érthetetlen,
nekünk örömhír és új életünk ereje és tápláléka! A mai tanúságtételem igéje: „Ma, ha meghalljátok Is-
ten hangját, ne makacskodjatok.”

Hadd tegyek fel egy pár kérdést: Mikor volt az elmúlt időben, hogy Isten szava „eltalálhatott” téged?
Mikor volt, hogy hallottad az Ő szavát és a szíved „gerjedezett”, mint az Emmaus felé menekülő tanít-
ványoknak, akiknek utánuk ment a Feltámadott, és felismerték, amikor megtörte a kenyeret! Megmutat-
ta magát, hogy Ő él és ma is munkálkodik! Mikor történt meg a Krisztus-követésedben, hogy a Mester
hangja gyönyörűség volt számodra? Mikor tettél tanúságot valakinek, hogy a Szentlélek hogyan veze-
tett, vagy intett meg azért, mert hallgattál, pedig szólni kellett volna? Mikor csodálkoztál rá arra, hogy
Isten hogyan végzi a munkáját az üdvösséged érdekében? Mikor nyílt meg a szemed látni, hogy Isten
hogyan munkálkodik mások üdvössége érdekében?

Hadd olvassak erről a csodálatos munkájáról Istennek egy páli tudósítást!  „Ti is szellemileg halottak
voltatok a bűneitek miatt és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok.  Isten azonban
Krisztussal együtt nektek új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Adósság-listánkat
― amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Isten törvénye ellen elkövetett vétkeinket ― oda-
szegezte a Keresztre, s ezáltal azt véglegesen eltörölte. Ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és
uralkodóit Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tet-
te őket, mint győztes hadvezér foglyait!” (Kol 2,13-15.)



Most válaszoljunk néhány kérdésre: Ki végzi a munkát? Mi, vagy Isten? Kinek köszönhetjük az üd-
vösségünket? Magunknak, vagy Istennek? (MAX LUCADO)

Kedves Testvérek, akkor van okunk egyáltalán valamitől vagy valakitől félni? Ez nem azt jelenti, hogy
nincsenek félelmet és rettegést kiváltó események, amelyek keresztezik az utunkat vagy szembe jön-
nek velünk. Gondoljunk csak a „pandémiára”, a háborúk híreire ― amely most egészen közel van hoz-
zánk, a Globális válságok, éteren keresztül a féligazságok, a csúsztatások vagy a teljes megtéveszté-
sek, szellemi terrorizáló hírözönére! Vagy látva ezeket az egymásnak feszülő ellentéteket, a sokféle
frontvonalat. Kinek higgyek? ― teszik fel a kérdést az emberek tömegei.  Te honnan informálódsz
kedves testvérem? Te mit teszel, mint vallásos ember? Vagy mit teszel te, aki Krisztusban új
életet nyertél? Akarsz-e békekövet lenni, mint aki tudod, hogy minden háborúnak ki a gerjesztője? Tu-
dod-e hogy először az embernek kell az Istennel békét kötni, hogy az ember az emberrel békére talál -
jon? ― olvashatjuk a Korinthusi levélben.

Hadd ne szóljak most csak azokhoz, akik „újonnan születtek”! Mert a vallásos embereknek fülük van,
de nem hallanak, szemük van, de nem látnak, mert nincs meg nekik a Jézus Krisztusban való hit
ajándéka, amely által megnyílik a belső látás és hallás. Ezáltal valóság lesz a „láthatatlan”, és a Jó
Pásztor gyönyörűségessé! „Akik az Én juhaim közül valók, azok hallgatnak rám, ismerem őket, és követ-
nek engem”! (Jn 10,27.)

Ez nem azt jeleni, hogy nincsenek gondjaik, harcaik, betegségük, sőt még több van, mert az ellenség
céltáblájává lettek,  amikor  megtértek és a bűnös életüknek hátat  fordítottak!  Nincs ígéretünk arra,
hogy nem lesznek megpróbáltatások, sőt Jézus azt mondta: „Ezt azért mondom néktek, hogy teljes bé-
kességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedé-
sek várnak rátok, de legyetek bátrak: én már legyőztem e világot!” (Jn 16,33., EFO)

De azzal, hogy  elfogadtuk és
hittel megragadtuk, a szabadí-
tó felénk kinyújtott átszegezett
kezét,  kiszabadultunk a  mi
rabtartónk karmai közül  hit ál-
tal  Kegyelemből.  Örömmel
énekeltük:  Vége  van  már  a
szolgaságnak,  Sion  foglyait
várja kész örökség, Vigadozz,
a szívünk,  szánk örök éneket
mond azért mit a csoda hű Ura
tett… De fontos tudni azt, hogy
az  egyetlen  biztos,  sziklaszi-
lárd,  amelyben  változásnak
még az árnyéka sem található
meg,  ez  az egyetlen  az  Isten
kijelentett  Igéje  a  Bibliában.
Boldog  az  az  ember,  aki  a

„Biblia embere!”, aki életének iránytűje, egyetlen tanácsadója a Szentlélek által adott Ige! Mennyi időt
szakítasz ki a napi idődből, hogy tájékozódj a biztos hírforrásból, amely ma így szól hozzánk: „Ma, ha
az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket.”

Az Isten szava „…sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső
időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.”  (Zsid
1,1-2.) Megtérésre van szüksége minden embernek, hogy újjászületve megtapasztalhassa a szelle-
mi világ valóságát a szerető Édesatya éltető szavát, és Jézus Krisztust, az Ő egyszülött Fiát!! Péter
apostol írja erről az Isteni szóról: „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól te-
szitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag
szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyará-
zatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólal-
tak meg az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1,19-21.)

Ma olyan időket élünk, amelyek nehéz idők ― olvassuk 2Tim.3,1-től ― nagyon aktuális üzenet: „Jól
teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag



szívetekben.” Fontos  hangsúlyozni  azt  is,  amire  Péter  apostol  figyelmeztet:  „Legyetek  józanok,  ki-
egyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-
körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárdan hittel álljatok meg vele szembe, hi -
szen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon.” (1Pt
5,8-9.)

Fontos döntés, hogy megvizsgáljuk magunkat:  „Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-
e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek
van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok.” (2Kor 13,5) Krisztusban való hit által látunk jól és
nem esünk a megtévesztő szellem hatása alá, aki mint ordító és éhes oroszlán szerte jár, félelmet és
rettegést munkál. Szellemi hadszíntér az egész világ, de főleg az emberek gondolatvilága. Ahogyan
Pál apostol írja a korinthusiaknak: „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk
fegyverei  ugyanis nem testiek,  hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.  Ezekkel
rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek,
és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni
minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.” (2Kor 10,3-6.)

Ebben  a  szellemi  háborúban
élt Dávid és Isten népe már az
ÓSZ-ben,  mennyivel  inkább
most, amikor Jézus visszajöve-
tele közelebb van, mint amikor
megtértünk:  „De mindezt  való-
ban tegyétek is,  mert tudjátok
az időt, hogy itt van már az óra,
amikor  fel  kell  ébrednetek  az
álomból.  Hiszen  most  köze-
lebb  van  hozzánk  az  üdvös-
ség, mint amikor hívőkké let-
tünk: [Ef  5,8-16  ]  az  éjszaka
múlik, a nappal pedig már egé-
szen közel van. Tegyük le tehát
a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.  Mint nappal illik, tisztességben járjunk:
nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban
és irigységben,  hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondozzátok,
hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Rm 13,11-14.) Pál mintha a mai időkről írna, és hangsú-
lyozza a veszélyt, amit az ellenség támadásban végez, amely a szellemi világban történik ― három-
szoros nem ―, de felragyogtatja a biztos menedéket, amikor azt írja: hanem öltsétek magatokra az Úr
Jézus Krisztust!

„Ma, ha meghalljátok Isten hangját”. Amikor Dávid a 46. Zsoltárt írja, érzékelteti a szellemi harcot ―
Luther egy himnuszt is ír: „Erős vár a mi Istenünk…” ― Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása!
Ő mindig biztos segítség a bajban! Milyen jó ezt ma most hallani! Hittel rá állni, mert csak ez ad békes-
séget és nyugalmat miközben szembesülünk a támadásokkal, és saját erőtlenségünkkel. Amikor bajok
és betegségek váratlanul ránk törnek. Ma különösen is aktuális ez a helyzetkép. Ebben a mai szel-
lemi háborúban teljesen védelem nélkül van az ember, ha nincs kapcsolata az Élő Istennel. De ha a
kapcsolata élő az Istennel, akkor azt mondja: Ezért nem félünk, még ha meg is rendül a föld, és a he-
gyek a tengerbe omlanak. Különös, hogy többes számban vallja meg a hitből való tanúságtételét. Ezért
nem félünk…

Látja az okot a félelemre, tudatában van az ellenség erejének és céljának. Az ellenség képes a hatal -
mával megrendíteni! Látja azt is, hogy a hegyek a tengerbe omlanak. Megismétli újra: Nem félünk, mi-
kor zúgnak a tenger hullámai és megremegnek a hegyek. Tudnunk kell, hogy itt jelképes értelemben áll
a tenger: az mindig a démoni világot jelenti. Olvashatjuk a Jelenések könyvéből: A Sárkány a tengerből
jön föl, mert ott van az ő uralmának a székhelye. A hegyek a hatalmasságokat jelképezik, az emberi
uralkodókat, királyokat, nagyságokat, akik embereken uralkodnak. A tenger zúgása és hullámai a földi
gőgös uralkodótól elveszik az erőt és összeomlanak. A tenger hatalma a félelemkeltésben van. De aki-
nek a menedéke az Örökkévaló az nem fél, mert tudja, hogy nagyobb az, aki benne van, mint aki elle-



ne van. Az ellenség „mint ordító oroszlán szerte jár” és hangerejével le akarja uralni azokat, akiket Is-
ten Krisztus drága vérem megvásárolt magának.

„Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket”. Az első olvasmányunk így kezdődik:
„Vigyázzatok, Testvéreim!” ― különös szakasza ez a levélnek. Nem akarok most írásmagyarázatot írni,
ahelyett ma az evangéliumot, más szóval az örömhírt szeretném tovább adni, amit ebből szívünkre
akar helyezni Jézus Lelke. Tudjuk, hogy mi az evangélium? TIMOTHY KELLER azt írja: az evangélium há-
rom fő pontból áll. Ezek a pontok nem hanyagolhatók el, mert ha valamelyik a háromból hiányzik, akkor
erőtlenné válik. Elveszíti az erejét, nincs hatása a hallgatókra.

1) Istennek van egy eredeti terve, amely jó és tökéletes.
2) Ez a terv (vagy kapcsolati állapot) elromlott a bűn miatt.
3) Fontos hallani és tudni, hogy ebből az állapotból van kiút!

Lehetőséget adott az Isten, mert Jézus földre jötte, halála, feltámadása és mennybe menetele által
megnyílt a helyreállítás. Örömhír az, hogy  „Elvégeztetett!” ― megtörtént, csak a hallgatókon múlik,
hogy hittel ezt megragadják vagy nem. Istennél minden kész!

Hogy  szól  az  üzenet:  Ma….
Ezzel  pontszerűvé  és  határok
közzé kerül  az,  akit  a  Kegye-
lem körül vesz, helyzetbe hoz
és a felelősséget  ―  amit ma
nem  nagyon  szeretünk,  az
az, ha emlegetik, pedig bizony
veszélyes  felelőtlenül  élni!
Nem élni azzal, amit 1) Isten a
teremtés  kezdete  előtt  eldön-
tött  felőlem,  felőlünk;  2)  szá-
molnunk kell az ellenséggel, az
állandó kísérőnkkel, a Kísértő-
vel,  a  Hazugság  Atyjával,  aki
feltámasztja  bennünk  a  „Pató
Páli” lelkületet és azt suttogja
― „ej, rá érünk arra még!” Saj-
nos szembe kell  nézni még a

Tamáskodó szellemiséggel is,  amelyet  szeret  beinjekciózni  a  hazugság  atyja,  hogy feltételekhez
szabjuk a „Ma” aktualitását. Hidd el, hogy igaz: amit ma megtehetsz, azt ne halaszd holnapra, mert
csak magadat fosztod meg attól, amit ajándékozni akar neked az, aki nagyon szeret!

Az üzenetünk így folytatódik:  „...ha az Ő szavát halljátok…” Kinek van füle a hallásra? Közben annyi
hamis Krisztus van jelen ebben a mai világban, akik azzal az igénnyel vannak felénk, hogy nekik hig y-
gyünk. A megtévesztések és a hitetés megnyomorító erőszakossággal támadnak ránk.

Milyen felfoghatatlan esemény számomra az, hogy elküldi hozzám az Ő szavát! A világmindenség Ura
lehajolt és megszólít, nem is akárhogyan: „a nevemen szólít!” Ez a szó nem emberi szó, hanem terem-
tő szó! Ezzel a szóval teremtette a mindenséget, előhívta a láthatatlanból a láthatót! Káoszból a rendet!
A sötétből a világosságot! Ez a szó „testté lett és sátrat vert közöttünk”. Ő munkálja, hogy meghalld
az Ő szavát, mert különben nem hallanánk meg, mert olyan távol mentünk Tőle!

A pogány százados megsejtette ennek a szónak a hatalmát, és amikor a szolgája megbetegedett, Jé -
zust hívta segítségül, de azt üzente neki: Nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj csak szólj egy szót és
meggyógyult a szolgám! Jézus, amikor hallotta a pogány százados vallástételét, ünnepélyes szófordu-
lattal dicséri meg: Bizony mondom néktek, még Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. (Mt 8,10.)

Az Ő szavát hallani és annak engedelmeskedni a hit titkai közzé tartozik. Ez a százados a hit mel-
lett döntött. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyő-
ződés.” (Zsid. 11.1.kk) A hit az, amikor elhisszük, hogy Isten valóságos jó. A hit döntés: úgy döntünk,
elhisszük, hogy aki az egész világot teremtette, nem hagyta azt magára; fénye ma is beragyog a legsö-
tétebb helyekre is, a hitben megtett lépéseket pedig nem hagyja válasz nélkül. A hit az, amikor elhisz-
szük, hogy Isten helyesen és igazságosan fog cselekedni. Isten azt mondja, hogy  „ahol megnöveke-



dett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem”. (Rm 5,20.) Minél reménytelenebb a helyzetünk,
annál őszintébbek az imádságaink. Minél sötétebb van a szobában, annál nagyobb szükség van a
fényre. Isten segítsége közel van és mindig elérhető – döntsünk úgy, hogy elhisszük. (MAX LUCADO)

Befejezésül hadd ismételjem a figyelmeztetést a zsoltárból: „Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének
népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint
Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek,
bár látták tetteimet. Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre és ezt mondtam: Tévelygő szívű
ez a nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyé-
re!” (Zsolt 95,7-11.) Ámen.

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

Ökumenikus istentiszteletet tartottak az augusztus 20-ai ünnep előestéjén
Ökumenikus istentiszteletet tartottak az államalapítás ünnepének előestéjén, pénteken Budapesten, a
Szilágyi  Dezső  téri  református  templomban  a  Magyarországi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsának
(MEÖT) szervezésében.

FABINY TAMÁS, a  Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház elnök-
püspöke  köszöntőjében  ki-
emelte:  augusztus  20.  egy-
szerre egyházi és nemzeti ün-
nep,  a kettő  összetartozik  és
kiegészíti  egymást.  A  Szent
István-i  örökség  a  Nyugat
melletti  elkötelezettség  a  tár-
sadalomban és  az  egységért
való munka az egyházban. Az
ünnep  egyházi  vonatkozásá-
ról szólva kiemelte: Szent Ist-
ván  működése,  a  Szent  Ist-
ván-i csoda még a nagy egy-
házszakadás  előtt  történt.  Jó
visszaemlékezni  az  egyház-

szakadás előtti időre, és „azért vagyunk együtt ökumenikus keretek között újra és újra, egyre több alka-
lommal, hogy az egyház ma még hiányzó, látható egységén munkálkodjunk” ― mondta az evangélikus
püspök. A nemzeti ünnepről szólva kiemelte, Szent István egyértelműen a  Nyugat mellett tette le a
voksát, nyugati irányultságú, ugyanakkor független államot akart. Magyarország nyugatos elkötelezett-
sége azóta is fontos, még ha a mai Nyugatot nézve fel is tehetjük a kérdést, „biztos, hogy ilyen Nyu-
gatról álmodtak eleink?” Kritikusan kell nézni a Nyugatot, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a nemzeti
tragédiákat újra és újra a „keleti veszedelmek okozták” ― jegyezte meg.

KONDOR PÉTER, a  Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke igehirdetésé-
ben arról beszélt: a legsürgetőbb politikai, társadalmi és általános emberi feladat ma minden hívő em-
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ber számára a békéért való munka. „Nemcsak jól felfogott érdekünk, hanem keresztény mivoltunkból
következő kötelezettségünk (...), hiszen mi mindnyájan egy nagy békekötés által lettünk Isten gyerme-
kei” ― emelte ki az evangélikus püspök. Jézus halálával Isten békejobbot nyújtott a földnek az égből
― mondta, hozzátéve, annyira szívügye volt a békesség, hogy „önmaga egy darabját”, Jézust áldozta
fel érte. Ez a tény meghatározza a keresztény ember magatartását. Isten fiai éppen azáltal bizonyulnak
Isten fiainak, ha ők is „szenvedélyesen munkálkodnak a békéért” ― mondta. KONDOR PÉTER rámutatott: a
keresztény ember speciális feladata a békéért folytatott küzdelemben, hogy szívből könyörögjön érte.
Az imádkozni tudó embernek nem magánügye az imádság, Isten ugyanis a világ kormányzásába min-
dig „belekalkulálja az övéinek az imádságát”, és vannak dolgok, amelyeket csak akkor tesz meg, ha ké-
rik tőle. Így kell ezen az ünnepen odaállni Isten elé a hazánkért, a világért és kegyelemért könyörögve
― tette hozzá az evangélikus püspök.

Az  ünnepi  liturgiában  közre-
működött  STEINBACH JÓZSEF re-
formátus püspök, a MEÖT el-
nöke,  CSERHÁTI FERENC eszter-
gom-budapesti  segédpüspök,
SZEMEREI JÁNOS,  a  Magyaror-
szági  Evangélikus  Egyház
Nyugati  Egyházkerületének
püspöke,  PAPP JÁNOS,  a  Ma-
gyarországi  Baptista  Egyház
elnöke,  KHALED A.  LÁSZLÓ,  a
Magyarországi  Metodista
Egyház szuperintendense,
PATAKY ALBERT, a Magyar Pün-
kösdi  Egyház elnöke,  FISCHL

VILMOS, a  MEÖT főtitkára, va-
lamint  a  magyarországi  orto-
dox egyházak és az anglikán
egyház képviselői. Az istentisztelet végén SZEMEREI JÁNOS megáldotta az új kenyeret.

Az 1943-ban alakult  MEÖT a genfi székhelyű  Egyházak Világtanácsának magyarországi szervezete
és társult  tagja  a szintén  genfi  székhelyű  Európai  Egyházak Konferenciájának,  amelyen keresztül
részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában. A
szervezetnek 11 tagegyháza van, ezenkívül számos felekezet ― köztük a Magyar Katolikus Egyház
― együttműködő státusszal vesz részt munkájában.

Forrás: MTI / Evangélkus.hu – Ökumenikus istentiszteletet tartottak…, Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt
Az istentisztelet visszanézhető a Budai Református Egyházközség YouTube csatornáján

https://www.youtube.com/watch?v=6xjW0-1ij3I
https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/okumenikus-istentiszteletet-tartottak-az-augusztus-20-ai-unnep-eloestejen










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: Bényi Ildikó.

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.


