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A MEÖT közelgő eseményei:

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

November 7. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

November 10. 10.00-15.30: MEÖT Szociáletikai Nap

November 18. péntek 10.00: Felügyelőbizottsági ülés

December 1. csütörtök 15.00: Közgyűlés, 2023. évi költségvetés tervezet elfogadása, beszámolók

És lennék fénysugár…

Most te nem látsz belőlem egyebet,
csak azt a fénylő kegyelemruhát,
mely ráborulva sebre, gyöngeségre,
fehéren, csillogón beföd.
Szövése köd,
de nem látsz rajta át.
Nem látsz belőlem egyebet,
csak ezt a fénylő kegyelemruhát.

Én… én tudom: alatta, rejtve,
fénnyel fedezve, elfelejtve,
én… én tudom, hogy ki vagyok.
Jaj, fekélyes bűnnel megvert,
rab, gyáva, gyönge régi embert
érzem mozdulni annyiszor még
hófehér köntösöm alatt.
De kegyelem borít el lágyan.
Járhatok fénnyel szőtt ruhában,
s ím szemed mást se lát belőlem,
csak a rámhulló sugarat.

Bár mindig, mindig így lehetne:
ne látna engem senki többé…
voltom, valóm mind teljesebben
és mindörökre elfödözné
a kegyelem, mely megmarad…
Ne látna engem senki már,
csak azt az ég felé vezérlő,
örökre fénylő sugarat…
és lennék fénysugár!

Túrmezei Erzsébet

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


Hírlevelünkbe a novemberi havi áhítatokat

Varga László Ottó

a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára

írta

Isten népének láthatósága

Isten gondoskodott arról, hogy népe látható legyen a világban. Ehhez a láthatósághoz nincs szükség
semmilyen földi kincsre. Nem kell hozzá épület vagy anyagi forrás. Az Úr mennyei forrásokról gondos-
kodott. Isten népe sokszor mégis földi kincsekből próbál láthatóvá válni. Ezért írja Pál a római levélben,
hogy „ne igazodjatok e világhoz”, hanem „okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket”. Ez a látha-
tóság a hétköznapokban végzett istentiszteletekben mutatkozik meg leginkább, melyek az egyház leg-
főbb feladatai. Ezek az Istentől kapott mennyei kincsek. A római levél 12. részében (6-21.) hét ilyet ta -
lálunk:

Amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul

„Mert  a  nekünk  adatott  kegyelem  szerint
különböző  ajándékaink  vannak,  eszerint
szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor
a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha vala-
milyen más szolgálat adatott, akkor abban
a szolgálatban  munkálkodjunk:  a  tanító  a
tanításban,  a  buzdító  a  buzdításban,  az
adakozó szerénységben, az elöljáró igyeke-
zettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (6-8.)

Amikor Szentlélek különösen betölt. Pál ké-
sőbb így fogalmaz:  „Mert  semmi  olyanról
nem  mernék  beszélni,  amit  nem  Krisztus
tett általam…” (Rm 15,18-19.) Ilyenkor az
embertársaink  felé  való  cselekedeteink
messze meghaladják az emberi  lehetősé-
geinket, mert isteni irányítás alatt vagyunk.

Amikor önérdek nélkül szeretünk

„A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretet-
ben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, A szentekkel vállaljatok
közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.” (9-10.13.)

Agapé szeretettel szeretjük embertársainkat. Pál később így fogalmaz:  „Senkinek se tartozzatok sem-
mivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt…”  (Rm
13,8-10.) Ez egy a szív mélyéről jövő szeretet az emberek felé, még azok felé is, akik a jelenlegi kultú -
rában „nem szerethetőek”.

Amikor hétköznapi munkánkat Istennek végzett munkaként tesszük

„…a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.” (11.)

Pál az efezusiakhoz írt levélben így fogalmaz: „…dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a
javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.” (4,28.) Illetve később: „Szolgák! Félelemmel és rette-



géssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szol-
gáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akara-
tát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha
valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok
velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Ura-
tok, és aki nem személyválogató.” (6,5-9.)

Amikor békességben kitartunk a nyomorúságban

„A reménységben örvendezzetek, a nyomo-
rúságban legyetek kitartók…” (12a.)

A mai ember igyekszik szenvedésmentes
életet élni. A békesség és a fájdalom ösz-
szeegyeztethetetlennek  tűnik.  Ezért  még
jobban  világít  és  hirdeti  Isten  jelenlétét,
amikor valakinek az életében a szenvedés
nem oltja ki Isten békéjét…

Amikor  állhatatosan  és  őszintén  imád-
kozunk

„…az imádkozásban állhatatosak”. (12b.)

Amikor egy Isten nélkül élő ember komoly
nyomorúságba  kerül,  általában  elfogadja

az imádságot Isten emberétől. Ilyenkor megtapasztalja Isten válaszát és az Őt követő emberek őszinte
szeretetét.

Amikor az ellenségeinket is szeretjük

„Áldjátok  azokat,  akik  üldöznek  titeket;
áldjátok és ne átkozzátok. … Ne fizessetek
senkinek  rosszal  a  rosszért.  Arra  legyen
gondotok, ami minden ember szemében jó.
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, élje-
tek minden emberrel békességben. Ne állja-
tok bosszút  önmagatokért,  szeretteim,  ha-
nem adjatok helyet  az ő haragjának,  mert
meg  van  írva:  »Enyém  a  bosszúállás,  én
megfizetek« ― így szól az Úr. Sőt »ha éhe-
zik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj
innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz
a fejére.« Ne győzzön le téged a rossz, ha-
nem te győzd le a rosszat a jóval.” (14; 17-
21.)

Amikor valóságos egységben vagyunk egymással

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők,
hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.” (15-16.)

János apostol így fogalmaz: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én sze-
rettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34-35.)

Jézus a főpapi imádságban így imádkozik: „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az
ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és
én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a di -
csőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őben-
nük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem,
és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,20-23.)



A reformáció elindítói meghallották Isten üzenetét
A nyitó istentisztelettel elkezdődött a reformáció hónapja

Elkezdődött az  Október a reformáció hónapja
programsorozat  a  szombat esti  nyitó  isten-
tisztelettel, amelyet a Kálvin téri református

templomban  tartottak  meg.  Az  eseményen
KONDOR PÉTER evangélikus püspök, a  Magyar-

országi  Egyházak  Ökumenikus  Tanácsa

(MEÖT) alelnöke hirdetett igét, és öt kórus

szolgált énekével. A Baptista Központi Ének-

kar, A Lutheránia Énekkar, a Pünkösdi Misz-

szió Égi Szólamok Kórusa, a  Miskolci Ester-

házy Kórus és a  Központi Református Kórus

külön-külön  is  előadtak  műveket,  majd  a

szertartás végén mind együtt énekelték a  Zengd Isten nevét című éneket.  Az istentisztelet előtt a

templom előtt az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium Fúvószenekara tartott szabad-

téri koncertet, a templomban pedig FISCHL VILMOS MEÖT-főtitkár köszöntötte a résztvevőket.

Kondor Péter igehirdetéséhez Máté evangéliumából a hegyi beszédet választotta alapigének. A püs-

pök kiemelte, hogy a reformáció Isten igéjére figyelve született, és nagy lépést tett azzal, hogy nem
toldozott-foldozott,  hanem új fejezetet nyitott.  Kondor Péter emlékeztetett,  hogy a reformáció a

maga idejében a legkorszerűbbet alkotta meg, és a kor egyik fő kérdésére, az egyéni üdvözülés mi-
kéntjére adott választ: a hit általi megigazulás hirdetésével Luther és társai meghallották Isten üzene-

tét. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a reformáció nem lezárt folyamat, Isten minden korban mun-
kálkodik, és a mi dolgunk az, hogy meghalljuk hangját, és igyekezzünk követni akaratát.

Meg vagyok győződve róla, hogy ilyen nehéz
időkben, amikor háború, járvány dúl, a rezsi-

kérdésekről  kell  beszélnünk,  menekülteket
kell  segítenünk,  Isten  a  cselekvő  közösség

jobb megértésének és igazabb megélésének
irányába  terel  minket  ―  mondta  KONDOR

PÉTER,  aki  szerint  semmi másra  nincs akkora
szüksége  a  világnak,  mint  a  hegyi  beszéd

szellemében cselekvő emberekre, akik szere-
tik és lefegyverzik az ellenségeiket, és meg-

törik a bűn hatalmát.  Persze ebbe a harcba
nem  pusztán  a  szeretettel,  fegyvertelenül

mennek,  hanem  Jézussal,  aki  azért  jött  a
Földre, hogy előkészítse az embereket a mennyre: ő azt akarja, hogy a menny előbb legyen bennünk,

mint mi a mennyben. „Ez az evangélium az, amit a reformáció újra felfedezett. A boldogok evangéliu-

ma.”

Koldusok vagyunk mindnyájan, mégis gazdagok, boldog örökösök. Mert miénk a mennyek országa,

mindannyiunké ― jelentette ki az evangélikus püspök, aki szerint a reformáció nem a dicsekvésről
vagy a hivalkodásról szól. „Isten igéje kötelez bennünket múltunkat ismerni, és ösztönöz ma is a megúju-

Közös éneklés a Kálvin téri templomban

KONDOR PÉTER: Jézus azt akarja, hogy a menny előbb legyen
bennünk, mint mi a mennyben.



lásra, és bátorít, hogy meghozzuk Isten igéjéért akár a legnagyobb áldozatot is, örvendezve, hiszen mi-
énk az evangélium”.

Az istentiszteleten részt vett STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnöke is.

A zene és az ének összeköt,  hiszen az egy-

házzene  múltjában  is  rengeteg  közös  kincs
van ― mondta el  nekünk az esemény után

BÓDISS TAMÁS református egyházzenei vezető.
A  Baptista Kórus például tudatosan mind a

négy  felekezet  repertoárjából  választott

egy-egy kórusművet. „Ezek ilyen egymás felé
nyújtott kezek”.

Arról is beszélt, hogy az új Református Énekes-
könyv Reformáció, anyaszentegyház része ad

egy  programot  arra,  hogy  most  egy  kicsit
nézzünk efelé a téma felé. Nem csak a refor-

mációban tapasztalt áldásokra gondolva, ha-
nem azért is, hogy legyen egy egyházfogalmunk.

„Nagyon fontos a saját egyéni lelki életünk, a gyülekezetünk, a kis közösségek élete, de éreznünk kell
azt, hogy mi egy nagyobb, ökumenikus közösségbe, a magyarországi, sőt a világkereszténységbe tarto-

zunk bele. És ezt élhetjük át ebben a hónapban, hogyha egy kicsit az egyházról gondolkodunk, és kicsit
kitekintünk.”

BÓDISS TAMÁS szerint azért is jó, hogy ez a program megvalósult, és a reformációról megemlékezünk,
mert erősíti az embert, hogyha rámutatunk a reformáció tanításaira, ajándékaira, és gyakoroljuk kö-

zösségünket a reformáció egyházaival.

Forrás és további képek:

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/a-reformacio-elinditoi-meghallottak-isten-uzenetet/
Szerző: ULICZA TAMÁS, fotók: TODOROFF LÁZÁR.

A reformáció nem lezárt folyamat!
Október a reformáció hónapja

Október 1-jén vette kezdetét a reformáció
hónapjának programsorozata a Kálvin téri
református templomban.

Isten igéjét KONDOR PÉTER evangélikus püspök,
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának alelnöke hirdette Jézus Krisztus he-
gyi  beszédének  igéi  alapján.  A  reformáció
nem  toldozott-foldozott,  hanem  új  fejezetet
nyitott  ― mondta  a püspök.  A reformáció  a
kor központi lelki kérdését jól célozta meg: az
egyén hit általi megigazulását, azaz az üdvös-
séget. A reformáció nem lezárt folyamat, Isten
minden  korban  szól  övéihez,  rajtunk  múlik,
meghalljuk-e a szavát.  A hegyi  beszéd gya-
korlati  tanítás,  Isten  országának  újjáteremtő

Éreznünk kell, hogy egy nagyobb, ökumenikus közösségbe,
a magyarországi,  sőt  a világkereszténységbe tartozunk ―
mondta BÓDISS TAMÁS.

https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/a-reformacio-elinditoi-meghallottak-isten-uzenetet/


ereje jelenik meg az újjászületett emberben. A hegyi beszédben olyan emberekről van szó, akiknek
emberi mércével nem kellene boldognak lenniük, ám Isten Szentlelke által mégis belső béke, egyen-
súly részesei lehetnek.

Az ünnepi  istentisztelet  előtt  szabadtéri  koncertet  adott  a
templom előtti téren az Egressy Béni Református Művésze-
ti Szakgimnázium Fúvószenekara.

Az istentiszteleten öt kórus ― a  Baptista Központi Ének-
kar, a Lutheránia Énekkar, a Pünkösdi Zenei Misszió Égi
Szólamok Kórusa, a  Miskolci  Esterházy Kórus és a  Köz-
ponti Református Kórus ― szolgált.

A zenészek szolgálatai, az énekhangok, azaz a zene össz-
hangja által felvillantották, közelebb hozták a hallgatókhoz
a mennyei világot.

Az ünnepi alkalom liturgusa FISCHL VILMOS, a MEÖT főtitkára
volt, valamint a tagegyházak vezetői ― PAPP JÁNOS, a Ma-
gyarországi  Baptista Egyház elnöke;  KHALED A.  LÁSZLÓ,  a
Magyarországi  Metodista  Egyház szuperintendense;  és
PATAKY ALBERT, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke ― vettek
részt a szolgálatban.

Forrás és további képek: https://www.baptist.hu/a-
reformacio-nem-lezart-folyamat/.

Írta: KOVÁCS VIKTÓRIA.

Imádsággal, énekkel és önvizsgálattal
Az ötszázöt éves reformáció ünnepe az Urániában

„Evangélikus többség” lépett fel a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház színpadára október 16-án az

idei reformációi gálaesten. A reformáció hónapjának hagyományos rendezvénye ― a Magyarországi

Egyházak Ökumenikus Tanácsának szervezésében ― ilyen módon mintegy lutheránus tanúságtétel

is volt.

https://www.baptist.hu/a-reformacio-nem-lezart-folyamat/
https://www.baptist.hu/a-reformacio-nem-lezart-folyamat/


Közös zsoltáréneklés után az ünneplő gyülekezetet STEINBACH JÓZSEF református püspök, a Magyaror-

szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke üdvözölte, rendhagyó módon egy imádság-

gal, amelyet a jelenlegi helyzetben az alkalom legméltóbb nyitányának nevezett. Többek között a kár-
pátaljai testvérekért és a menekülőkért fohászkodtak az egybegyűltek.

A tizenkét éve alakult Szegedi ökumenikus gospelkórus ― BALOGHNÉ KOVÁCS MAGDOLNA vezényletével ―

több, az örömhírt közvetítő spirituáléval és más zenei darabbal hangolta a közönséget az ünnepi es-
tére.

Az est előadója dr. HAFENSCHER KÁROLY, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

volt. A féltő-mentő szeretet hangján szólt,  DIETRICH BONHOEFFER német teológus szavaival  „a másokért
élő” egyház jövőjéről és hitelességéről gondolkodott. Az egyház forrása a kultúrának, de jóval több

ennél: evangéliumhordozó. A népszámlálás aktuális eseménye kapcsán feltette a kérdést: vajon az
önféltés vagy a mások üdvösségéért való aggodalom vezet-e bennünket, mikor a számadatok felett

„kesergünk”?



Az egyház nem csupán a polgári erkölcs képviselője, nem társadalmi vagy civil szervezet, nem „sola

struktura” és főleg nem előjogokat követelő elit csapat ― sorolta dr. HAFENSCHER KÁROLY. Ha mégis, ak-
kor szereptévesztésben van, és nem csodálkozhat azon, hogy sokan nem találják benne lelki otthonu-

kat, elidegenednek tőle. Ezek az emberek úgy érzik, nem ők távolodnak el az egyháztól, hanem az
egyház távolodik el tőlük ― világított rá. Pál erős mondatát idézte: „… miattatok gyalázzák Isten ne-

vét a népek között” (Rm 2,24.), és LUTHER nyomán „megfordulásra”, megtérésre, bűnbánatra hívott. Elő-
adása után a jelenlevők elénekelték a lutheránus himnuszt.

A gálaest második felvonását fasori evangélikus diákok nyitották meg színvonalas műsorukkal. Jövő-
re lesz kétszáz éve, hogy megindult az oktatás az első pesti evangélikus gimnáziumban, amelynek

utódja a mai  Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium is; az intézmény történetét egy diákja ismer-

tette. A jó hírű iskolában, amelynek tanulója volt  NEUMANN JÁNOS és két későbbi  NOBEL-díjas tudós ―
WIGNER JENŐ és HARSÁNYI JÁNOS ― is, a legfőbb értéknek a közös elkötelezettséget és szellemiséget tart-

ják. Három, az életével is példát mutató, bátorságot adó költő neve hangzott el, mindhárman evangé-

likus iskola diákjai voltak Pesten: PETŐFI SÁNDORé, JÁNOSY ISTVÁNé és FALUDY GYÖRGYé. PETŐFItől a Szeptember
végént hallhatták az egybegyűltek, JÁNOSY Esőváró fohászát MÁLITS CILI mondta el a színjátszó kör esőtán-

cával a háttérben,  FALUDY Óda a magyar nyelvhez című remekét pedig TÓTH BENCE szavalta el. A műsor

zárásaként az iskola igazgatója, HAJDÓ ÁKOS osztotta meg a közönséggel a gimnázium nevelési-oktatási

céljait, eredményeit, közösségépítő mérföldköveit.

Negyvenöt évesen írta első újságcikkét a Protestáns Újságírók Szövetségének (PRÚSZ) idei díjazottja.

A RÁT MÁTYÁS-díjat a népszerű, történeti tárgyú könyveiről ismert BÁNÓ ATTILA kapta. A laudációt T. PINTÉR

KÁROLY, a szövetség alelnöke mondta el, a díjat a szövetség titkára, NAGY IMRE adta át. Köszönőbeszédé-



ben a friss díjazott a keresztény szellemiségű újságírás helyét és jelentőségét járta körül, felhíva a fi-
gyelmet a szellemi önvédelem, a bátor és felkészült kiállás fontosságára ― ellenszélben is.

Az esemény zárásaként a kárpátaljai Credo együttes lépett fel; tagjai Kárpát-medencei költők megze-

nésített verseiből hoztak egy csokorra valót. Kárpátalja még ma is elzárt szigete a magyar világnak ―

mondta a tagokat bemutatva NAGY KATALIN, a  PRÚSZ elnöke, az esemény házigazdája. A harmincéves

Credo együttes hittel és hitelesen énekel, mert  „az imádság a legszebb emberi szó, és az ének a leg-

szebb emberi hang”.

Forrás:Imádsággal, énekkel és önvizsgálattal – Az ötszázöt éves reformáció ünnepe az Urániában
Szerző: KINYIK ANITA

Fotó: TODOROFF LÁZÁR / MRE Kommunikációs Szolgálat

Tekintsük követendőnek Luther szorgalmát és munkabírását!
Ünnepi megemlékezést tartottak a Reformációi emlékparkban

Hagyományosan a Reformációi emlékparkban tartott megemlékezéssel ért véget október 31-én este
az idei Október a reformáció hónapja programsorozat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-
csa (MEÖT) szervezésében. A Budapest VII. kerületében, a Városligeti fasor és a Bajza utca keresz-
teződésénél található parkban összegyűlteket FISCHL VILMOS, a MEÖT főtitkára köszöntötte, ünnepi be-
szédet PRŐHLE GERGELY, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője tartott.

https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/imadsaggal-enekkel-es-onvizsgalattal-reformacioi-galaest-2022


Köszöntőjében  FISCHL VILMOS felidézte: Luther Márton 95 tételének központi témája a megtérés és a
bűnbocsánat volt. A vitaindító dokumentum arra irányította a figyelmet, hogy az egyház igazi kincse az
evangélium. A MEÖT főtitkára hangsúlyozta, hogy „a reformátorok nem akartak új egyházat létrehozni,
hanem vallásjavító szándékkal, a katolikus ― egyetemes ― egyházat szerették volna megújítani”. A re-
formáció főbb tanításai közül kiemelte, a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, így a bűnbocsánathoz és
az üdvözüléshez elegendő önmagában a hit. Krisztus az, akin keresztül eljutunk Istenhez, ingyen, ke -
gyelemből, hit által. Ez utóbbi gyakorlásához pedig segítségünkre van a Szentírás.

Az anyanyelven történő igehirdetés és  -hallgatás, valamint bibliaolvasás komoly változásokat hozott
mind az emberek személyes életében, mind az egyház életében. Utóbbi kapcsán FISCH VILMOS úgy fo-
galmazott, a reformáció következtében a katolikus egyház már nem ugyanolyan, mint volt annak előtte,
és ugyanígy az akkori reformátori egyházak sem ugyanazok már.  „Az elmúlt 505 évben mindannyian
változáson mentek keresztül. Az egyházszakadás azonban mindig fájdalmas tény. Fájdalmas volt 1054-
ben is, de fájdalmas volt akkor is, mikor a reformáció következtében megalakultak a protestáns egyhá-
zak, közösségek is. A szakadás mindig fáj, mindenkinek, hiszen egy Krisztusunk van” ― húzta alá a ME-
ÖT főtitkára.

Ünnepi beszédében PRŐHLE GERGELY a reformátor egy olyan levelét idézte, amelyet öt évvel a 95 tétel
megfogalmazása és közzététele után GEORG SPALATIN jogtudósnak, teológusnak, BÖLCS FRIGYES választó-
fejedelem udvari káplánjának, gyóntatójának, legfőbb bizalmasának címzett. Ebben arról ír, hogyan ha-
lad az Ószövetség lefordításával, és említi azt is, Weimarban egyszer Isten országáról és a világi hata-
lomról is beszélt. Luther kettős kormányzásról szóló gondolatmenete nem sokkal később nyomtatás-
ban is megjelent, A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember engedelmességgel címmel. Ennek
legfőbb tételmondata, hogy Isten kétféle felsőbbséget, egy lelkit és egy világit rendelt az emberek kö-
zött. Előbbit azért, hogy az ő igéjének hirdetésével tegye jámborakká és igazakká az embereket az
örök életre, utóbbit azért, hogy ha valaki ezt nem akarja elfogadni, akkor világi hatalom ― kard ― által
kényszeríttessen arra, hogy a világ előtt jámborrá és igazzá legyen.

https://www.evangelikus.hu/images/doc/reformacioi_megemlekezes_Prohle_Gergely_unnepi_beszed_2022_oktober_31.pdf


PRŐHLE GERGELY a jelen aktualitásokra, nevezetesen az ukrán-orosz háborúra utalva úgy fogalmazott,
„látjuk, hogy mennyire nem keresztényi állásfoglalásokhoz vezet az, amikor az ige és a kard eltérő ter-
mészetét egy egyházi vezető ― Kirill pátriárka ― nem érti, vagy szándékosan mossa össze”. Az országos
felügyelő megemlítette az energiaárak emelkedését, az infláció növekedését, a pedagógusok jogos kö-
veteléseit, az egyházainkban zajló vitákat is, majd a személyes felelősséget és feladatot hangsúlyozva
úgy fogalmazott: „Luther erejét, elhívatott szorgalmát, munkabírását látva különösen érdemes magunk-
ba szállni. A protestáns közösség jövője, nagyban függ attól, hogy a mai világban mit teszünk több mint
fél évezredes örökségünk megőrzéséért. Nem elsősorban a magunk, hanem a minket körülvevő világ ja-
vára.”

Az ünnepség a  MEÖT tagegyházai megjelent képviselőinek áldásával zárult.  A megemlékezésen a
Fóti Baptista Gyülekezet fúvószenekara végezte a zenei szolgálatot.

A  Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja,  HORVÁTH BÁLINT FERENC pedig  TÚRMEZEI ERZSÉBET A
„tételek kapuja” előtt című versét szavalta el:



Papírlapra írta,
fakapura szögezte,

450 éve már…
Ma Wittembergben érckapu fogad,
és Luther 95 tétele ércbe öntve vár.

Csendben betűzgeted.
A fakapu

tűz martaléka lett.
A tételíró kéz elporladt a vártemplom alatt,

a kripta ölén.
Az ércbetűk sora

keményen, hidegen
szemedbe néz.

Őszi nap vet rá bágyadt sugarat.
Késő zarándok, olvasd, örülj:

így megmarad.

*

Valamikor
riadó volt, nem hideg ércbetű.

Lázas tekintetű
polgárok és diákok olvasták és vitatták…

Másolták… szájról-szájra,
kézről-kézre adták…

Nyomában
kigyúltak az arcok, a szívek.

Nem érckapun,
nem papíron:

szívekben élt, dobogott, lüktetett,
mert erő volt és Evangélium!

*

S amíg ragyog az ércbetűk sora,
egyért sóhajtok,

késő kor késő vándora:
Ne merevüljön szánkon és szívünkön

az üzenet
halott formákba, hideg ércbetűkbe!

Legyen olyan élet-, erőtele,
mint 450 éve Luther Márton

hatalmas 95 tétele!

Forrás: Tekintsük követendőnek Luther szorgalmát és munkabírását!
Szerző: KÉZDI BEÁTA, VITÁLIS JUDIT, fotó: KÉZDI BEÁTA, NAGY ROLAND

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://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/tekintsuk-kovetendonek-luther-szorgalmat-es-munkabirasat



