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Mi marad meg?

Vajjon mi lesz az, ami megmarad
A lelkem drága szülötteiből,
Ha majd az Idő rajtuk áthalad?
Kerék alatt marad a szívem vére,
Vagy fölvesz egy-két csöppet szekerére
Az Idő, aki vad lovakat hajt?
És meddig viszi majd?
Keres számukra jövendő napokban
Egy, a maihoz hasonló talajt?

A hivatottak sokan vannak,
A választottak kevesen.
És választottak vannak-e vajjon?
A hangulatok gyűrűk a tavon,
De mi lesz, ha majd kisímul a tó:
A nép lelke, mely gyűrűket vetett? ―
És mi az, ami örökkévaló?!

De balga módra mit kérdezgetek?
Ha csak egy lelket szebbé, jobbá tettem,
Ha csak egy szívbe szent magot vetettem,
Ha csak egy lángot növeltem az égig
Egy ügyet védtem utolsó csepp vérig:
Mit érdekelnek korok, emberek,
S hogy meddig emlegetik nevemet,
És meddig élek énekesek ajkán,
Ha földi parttól eloldódott sajkám?
Ha így éltem, ha így alkottam én:
Beiktatódott ez a költemény
A világ örök fundamentumába,
Isten szívébe és önnönmagába.
S nincs ami onnan kitépje, kivágja.

Reményik Sándor

http://meot.hu/dokumentumok/2020aktualis/2020%20program.pdf


Hírlevelünkbe a november havi áhítatokat

dr. Várady Endre
baptista lelkipásztor,

a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense

írta

Az Isten képmása (1Móz 1,26-31.; 2,18.24.)

A Teremtés történetének kétféle forgatókönyve tárul elénk a Biblia első lapjairól. A zsidó történelem év-
századokkal elválasztott két pontján íródtak ezek, ami a bennük felfedezhető különbözőségek és lát -
szólagos ellentmondások létét megmagyarázza, s egyúttal kiemeli a korokon és felfogásokon átütő lé -
nyegi (közös) pontokat.

I. Az Úristen hozta létre ― egyedülálló módon ― az egész teremtettséget.  (1,1.; 2,4.;vö. Zsid 11,3.) II.
Az embernek az emlős állatokkal való szembetűnő biológiai hasonlóságát igazolja, hogy azonos napon
(6.) illetve azonos anyagból (ti. por – 2,7.19.) teremtettek. III. Ez a hasonlóság viszont megint csak a
kontrasztot emeli ki, a két élőlénycsoport előállására vonatkozóan, hiszen az ember kap egyedül Isten
leheletéből [lelkéből] (2,7.), és kizárólag ő teremtetett Isten képmására. (1,26.) Az ember megteremté-
se után lesz csak teljes és „igen jó” a mű. A „képmásunkra” kifejezés a szobor, festmény szavát alkal-
mazza, míg a „hozzánk hasonlóvá” bővítmény az utánzat, másolat fogalmával árnyalja a kijelentést.
Nem vagyunk tehát autentikus ― azonos értékű ― másolatai Istennek, még Isten-makettek sem; csu-
pán Isten-szerű teremtmények. Mert Isten nem teremtmény, mi azok vagyunk. Isten tud a semmiből lét-
rehozni,  mi  nem. Őhozzá való hasonlóságunk viszont  megmutatkozik  tudatunkban,  lelkiségünkben,
szabadságunkban, erkölcsiségünkben, felelős uralkodásunkban és ― egyáltalán nem utolsósorban! ―
kapcsolatainkban (Istennel, embertárssal, állatvilággal, a földdel). IV. Fontos észlelnünk, hogy a férfi és
nő csak együtt alkot egészet, és csak így töretlen képmásai Istennek (2,22-23.; 1,27.), abból a szem-
pontból, hogy kizárólag ebben a (párkapcsolati) rendszerben foganatosíthatják a Teremtő áldását és
teljesíthetik a benépesítés feladatát. (1,28.)

Ilyen képmásként függünk az eredetitől, mert nincs belülről fakadó állandóságunk, megújulásunk és
korrigálódásunk. Feladatunk nem a hamisítványé, ami csalással akar többnek (pl. Istennek) látszani.
Többre bízattunk ― más a motivációnk: életünkkel a Teremtőre asszociáltatni az embereket. Legyünk
hű képei Istennek!



Istenképűség másként (Mk 12,13-17.)

Ebben az evangéliumi  szakaszban Jézus filozofálga-
tás- és  rejtélyeskedés-mentes  gyakorlatiassággal  az
anyagiakról beszél. Ugyanakkor, a pénz forrásának és
rendeltetési  helyének  megfogalmazása mellett  általá-
nosabb, minden másra kiterjedő lelkiségi tanítást is ad.

A farizeusok és a Heródes-pártiak fifikás csapdát állí-
tottak Jézusnak (13.), ugyanis ha igennel felel kérdé-
sükre (14b.), a Zélóta csoport által radikálisan képviselt
népakarat ellen tör, ha pedig nemet válaszol, a Római
Birodalom haragját  váltja  ki.  Egy  közvetlen  császári
fennhatóság alá tartozó tartománynak ugyanis ― ilyen
volt Júdea ― kötelessége volt adót fizetni a császár-
nak. (Ebben az időben Tiberius császár képe hitelesí-
tette a pénzérméket.) A konkrét személytől függetlenül
ez a zsidók szemében bálványimádati  képként  jelent
meg, az adófizetés intézményét pedig a nemkívánatos
római  iga  létjogosultságának  elismeréseként  tartották
számon. E frusztrált helyzetükben az idegen uralom el-
len lázadó törekvéseikhez próbáltak igazolást, egyben
bűnbakot szerezni Jézus személyében, akiből a politi-
kai-gazdasági síkon szabadulást hozó messiást akar-
ták újfent kiprovokálni.

A gáncsoskodók reakciójukkal (17b.) ismerték el, hogy
Krisztus az emberi logikával ellenkező, megmagyaráz-
hatatlan álláspontot képvisel, miszerint a lázongás, lá-
zadás nem Isten útja a rendeződéshez. A Kr. u.-i 70-es
évek megsemmisítő rombolása és a még hatalmasabb
kontrollt  gyakorló terror is talán elkerülhető lett  volna
jézusi  lelkülettel.  A  Szentírás sosem buzdít  a  felsőbb
hatalmasság elleni rugódozásra,  inkább ellenkezőleg.
Ha Isten szerint élünk bármilyen rendszer alatt is, meg-
térül  az  alázatos  engedelmességünk.  Gondolhatunk
József vagy Dániel sorsára ― példaként. Isten népének különböznie kell a pogányoktól, következés -
képp nem szabad gyűlölnie ellenségeit, (vö. Mt 5,43-48.) és másként kell gondolkoznia az anyagiakról
(vö. Mt 6,25-34.), illetve a hatalomról (Mk 10,42-44.).

Az adófizetés témájában még egy helyen (Mt 17,24-27.) nyilatkozik Jézus. Igaz, az ott felmerült kérdés
a templomadóra vonatkozik, mégis a császári adófizetéshez hasonló kötelezettségként jelenik meg.
Furcsa, hogy ott az Istennek fizetendő templomadó létjogosultságát vitatja, emitt pedig úgy tűnik, támo-
gatja a Római Birodalomnak fizetendő adót. E másik ige és a ma délutáni összhangját Isten és a földi
uralkodók közötti különbség hangsúlyozása teremti meg, ugyanis Jézus a 2Krón 19,11. megfogalma-
zása szerint különbséget tesz Isten dolgai és a király dolgai között. A földi uralkodók adóterhe érthető,

mert  az  az  emberi  kizsákmányolás  természetéből  fakad.  Ezzel
szemben Isten nem terhel kötelező adóval, így azt nem is kell neki
fizetnünk. Ő nem a szociális kizsákmányolás, hanem a szociális
szeretet hírnöke. Vele való kapcsolatunkat nem a hivatalos kény-
szer, hanem az önkéntes szeretet jellemzi. Önmagunkkal tartozunk
az ÚRnak (vö. Róm 12,1.; Filemon 19.), tudniillik a fizikálisan érzé-
kelhető kép a kibocsátóra, azaz a jogos tulajdonosra utal (16-17.!).

E két ige párhuzama egyszerre mutatja be számunkra Jézus elvi
véleményét a kényszerfizetésről, ugyanakkor a gyakorlatra vonat-
kozó  szeretetteljes,  bosszúállás  és  lázadásmentes  alázatra  való
buzdítását. Istenéi vagyunk ― eszerint kell eljárnunk az élet dolga-
iban!



Úton a kegyelmes Istenhez ― Elkezdődött az Október a reformáció hónapja programsorozat

Ünnepi  zenés  istentisztelet  keretében  nyi-

tották meg a Magyarországi Egyházak Öku-

menikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében az

Október  a  reformáció  hónapja elnevezésű

programsorozatot a budapesti Kálvin téri re-

formátus templomban, október 1-jén. Az al-

kalmon igét hirdetett  KONDOR PÉTER evangéli-

kus püspök, a MEÖT alelnöke.

A koronavírus-járvány miatt a korábbi évek-

ben  tapasztalt  nagy  létszámú  gyülekezet

most  óvatosabb  volt,  így  az  előírásoknak

megfelelően minden második padsorban ülhettek csak a különböző felekezetekből érkező hívek a

Kálvin téri református templomban. Az istentiszteleten az ökumené nemcsak a különböző felekeze-

tek szolgálattevőinek névsorán volt érezhető, hanem azon a zenei összeállításon is, melyet az ének-

karok szolgálata által élhettek át a jelenlévők.

„A reformáció nemcsak azt jelenti, hogy ránk van bízva valami,

hanem azt is hogy mi vagyunk rábízva valakire” ― emelte ki pré-

dikációjában  KONDOR PÉTER.  A  Déli  Evangélikus  Egyházkerület

püspöke ApCsel 20,32. alapján tartott igehirdetésében a refor-

máció vonatkozásában hangsúlyozta:  „Mindazokat a szálakat,

amelyek  az évezredek  folyamán hozzákötözték az egyházat a

hagyományokhoz,  a  reformátorok  gondosan  kioldották,  eltép-

ték, elvágták, hogy Krisztus népét semmi ne akadályozza abban,

hogy valóban egészen Krisztusé legyen.” KONDOR PÉTER beszédé-

ben elmondta, hogy a reformáció lényege, hogy az egyház újra

odakerült Isten kegyelmének igéje alá.

„Ne visszafelé nézzünk a múltba, hanem fölfelé, arra a Krisztus-

ra, akié vagyunk, aki nem múltbéli emlékeken át, hanem itt és

most szólít meg az ő igéjével” ― hangsúlyozta a MEÖT alelnö-

ke. Az evangélikus püspök elmondta, hogy Isten igéje nem az

Úr haragjáról vagy bosszújáról szól, hanem arról, hogy  „Ő ke-

gyelmes és irgalmas Isten, aki Jézus Krisztusban elvégezte a megváltás művét az egész elveszett világ

számára (…), hogy nekünk békességünk és üd-

vösségünk legyen.” KONDOR PÉTER a személyes

életváltozásról is  szólt,  megemlítve,  hogy a

kegyelmes Isten szeretete az ige által átfor-

málja, építi az embert:  „azért épít bele az Ő

templomába, hogy végül átadhassa az öröksé-

get. Föl akar készíteni szent Fia halálával ránk

testált örökség átvételére. Mi ez az örökség?

Mindaz a gazdagság, ami a mennyekben van.”

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában közre-

működött STEINBACH JÓZSEF református püspök,



a MEÖT elnöke, PATAKY ALBERT, a Magyarországi Pünkösdi Egyház elnöke, KHALED A. LÁSZLÓ, a Magyar-

országi Metodista Egyház szuperintendense,  PAPP JÁNOS,  a  Magyarországi Baptista Egyház elnöke,

FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára, valamint PÁLL LÁSZLÓ, a Kálvin téri református temp-

lom lelkipásztora.

Az  ünnepi  istentiszteletet  megelőzően  a
Bocskai István Oktatási Központ Egressy Bé-

ni Művészeti Középiskola fúvószenekara TÓTH

TAMÁS vezényletével  térzenével  köszöntötte

az istentiszteletre érkezőket. Az istentiszte-

leten a  Budafoki  Baptista  Énekkar SZILÁGYINÉ

MÁTYUS ELVIRA vezényletével  és  a  Lutheránia

Énekkar szolgált KAMP SALAMON vezényletével,

valamint SCHMEÉLNÉ PAPP ÁGNES vezetésével köz-

reműködött  a  Pünkösdi  Zenei  Misszió  Égi

Szólamok Kórusa.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám

Forrás: e  vang  e  likus.hu  

Területi Női Találkozó ― Szeged

A MEÖT Női Bizottsága a 2020. október 3-ra Ökumenikus Területi Találkozót szervezett  Szegedre. A
koronavírus járvány miatt ez az alkalom nem kerülhetett megrendezésre.

A technika segítségével mégis hozzájárulnak ahhoz, hogy az Október a Reformáció Hónapja esemény-
sorozat kapcsán megosszák gondolataikat az idei év mottójáról: „…hogy mindnyájan egyek legyenek.”
Szóljanak arról, mit jelent a nők számára a közösség itthon és óceánon túl. (A videó megtekinthető
ezen a linken: https://youtu.be/22fvv0cqYTI.)

Ökumenikus istentisztelet zárta a MEÖT kecskeméti misszió napját (megtekinthető:

https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat)

Missziói napot tartott vasárnap Kecske-

méten a Magyarországi Egyházak Öku-

menikus  Tanácsa.  Az alkalom az  Októ-

ber  a  reformáció  hónapja elnevezésű

programsorozat  keretében  valósult

meg.

A  Magyarországi  Egyházak  Ökumeni-

kus  Tanácsa  (MEÖT) évről  évre  meg-

rendezi az  Október a reformáció hónapja
elnevezésű  programsorozatot.  A  köz-

ponti rendezvények sorában mindig he-

lyet kap egy missziói nap is, ennek hely-

színe volt vasárnap Kecskemét. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy városunkban sok fe-

lekezet van jelen.

https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat
https://youtu.be/22fvv0cqYTI
https://www.evangelikus.hu/uton-kegyelmes-istenhez-reformaciohonapja-megnyito-2020
https://www.evangelikus.hu/uton-kegyelmes-istenhez-reformaciohonapja-megnyito-2020
https://www.evangelikus.hu/uton-kegyelmes-istenhez-reformaciohonapja-megnyito-2020
https://www.evangelikus.hu/uton-kegyelmes-istenhez-reformaciohonapja-megnyito-2020


– Azért is választottuk Kecskemétet, mert itt a legszélesebb körben megtalálhatók a tagegyházaink

gyülekezetei,  így ilyen szempontból  Kecskemét egy fontos stratégiai partnere,  mondhatjuk így,  az

ökumenikus tanácsnak – fogalmazott a  KTV kérdésére dr.  FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a  MEÖT

főtitkára.

Délelőtt a tanács missziói és evangelizáci-

ós bizottságának tagjai  szolgáltak igehir-

detésekkel, mégpedig nem a saját feleke-

zetük templomában, hanem más gyüleke-

zetekben. Így például egy ortodox pap a

pünkösdi gyülekezetben, egy evangélikus

lelkész  pedig a  görögkeleti  templomban

prédikált, sőt a Főplébánia egyik szentmi-

séjén  is  református  lelkipásztor  hirdette

Isten igéjét.

Délután egy közös ökumenikus istentisz-

teletet tartottak a református templom-

ban, melyen a helyi protestáns és ortodox

közösségek képviselői is részt vettek. A liturgiában a MEÖT missziói bizottságának tagjai működtek

közre, az igehirdető pedig PATAKY ALBERT pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke volt. A házát kőszik-

lára építő ember példázatából (Lk 6,47-49.) kiindulva arról szólt, hogy nem alapozhatjuk az életünket

az egészségünkre, a pozíciónkra, a hatalmunkra vagy a vagyonunkra, mert ezeket egyik percről a má-

sikra elveszíthetjük.

„Megtartani az tud bennünket, ha Jézushoz kapcsolódunk, az ő üzenetét hallgatjuk és azok szerint cse-

lekszünk. A szeretet, az irgalom, a megbocsátás és a pártfogás gyakorlására pedig a Szentlélek tesz al -

kalmassá bennünket” ― fogalmazott prédikációjában PATAKY ALBERT.

Az alkalom végén dr. FISCHL VILMOS, a MEÖT főtitkára tartott rövid előadást az ökumené magyarországi

helyzetéről, a pandémia miatt azonban a kötetlen beszélgetésekre lehetőséget adó szeretetvendég-

séget ezúttal nem tudták megtartani.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 1943-ban alakult, Jézus Krisztus főpapi imájának az

őt követők egységére késztető üzenetét ― „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21.) ― alapul vé-

ve. Jelenleg hat protestáns és öt ortodox tagegyháza van. A katolikus egyház, valamint számos egy-

házakhoz kötődő szervezet megfigyelő, illetve együttműködő tagként vesz részt a tanács életében.

Zsolczainé Vitális Judit

Forrás: H  i  r  o  s.hu  

Megtartották a Reformációi Moziestet

A MEÖT 2020. október. 18-án vasárnap a Reformációi Gálaest helyett ― a pandémiára való tekintettel
― Reformációi Moziestet tartott. Dr. FISCHL VILMOS főtitkár üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a Refor-
máció 503. évfordulója alkalmából újra fölvetődik a kérdés: mit kezdjünk ma a reformációval?

„A reformációra való emlékezés sem mentes az emlékezések és a közösségi emlékezet általános termé-
szetétől. Kihívást jelent. A kihívás pedig nem kevesebb, mint az, hogy meg kell fogalmazni: mi is a refor-
máció mai üzenete? S ez az üzenet legalább annyira szól az emlékezőről, mint az emlékezet tárgyáról” ―
mondta a főtitkár.

https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat
https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat
https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat
https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat
https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat


Kiemelte, hogy a reformáció elsősorban euró-
pai ügy. Beszédét azzal zárta, hogy meg kell
újulnia  Európának,  és  nincs  megújulás  az
eredethez való folytonos visszatérés nélkül.

A beszéd után bemutatásra került VEREB VEAN

ANDRÁS rendező dokumentumfilmje, mely a fa-
sori  evangélikus  templom felújításának  több
éves folyamatát  követte  végig. A felújítást  a
Reformáció  500.  jubileumi  évfordulója  után
kezdték  el.  A  gyülekezetet  az  a  reformációi
gondolkodás vezette, hogy a megújítást nem-
csak az emberben, hanem az egyházon is el
kell kezdeni.

A film a munkálatok részletei mellett bemutat-
ja  a  lebonyolításban  meghatározó  szerepet
játszó  ARADI GYÖRGY lelkész  erőfeszítéseit,  s
betekintést nyújt az építkezés mellett a gyüle-
kezetépítés nem kevésbé küzdelmes minden-
napjaiba is.

Szöveg: Fischl Vilmos / Forrás: e  vang  e  likus.hu  

Nagy a baj, mit csináljunk? Örüljünk!

Reformációi istentisztelet az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben

„Örüljetek  az  Úrban  mindenkor!  Ismét  mon-

dom: örüljetek.” Pál apostol filippieknek írt le-

velében megfogalmazottak  (4.  rész  4.  vers)

voltak a központi gondolatai  PAPP JÁNOS ige-

hirdetésének október utolsó vasárnapján az

Agapé Pünkösdi Gyülekezetben tartott isten-

tiszteleten.

Az alkalom különleges volt. Sajnos, már nem

feltétlenül  azért,  mert  csak  korlátozottan,

szigorú egészségügyi szabályok betartásával

volt látogatható ― ehhez lassan hozzászok-

tunk ― hanem azért, mert a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) szervezésében

zajlott és a 2020. évi Reformáció Hónapja ünnepi záró istentisztelete volt.

De minek örüljünk éppen most, a koronavírus-járvány közepén, amikor annyi aggodalom van bennünk

az egészségünkért, a jövőnkért, szeretteinkért, a reményért? Az igehirdetés után erről beszélgettünk

vendégekkel és vendéglátókkal.

Jogunk van örülni?

A kérdés úgyis megfogalmazható ― hirdette közöttünk PAPP JÁNOS, baptista egy-

házelnök, a MEÖT elnökségi tagja ―, hogy joga van-e a keresztényeknek örülni,

ha szenved a társadalom? Pál apostol nagy nehézségek közepette, bilincsbe ver-

ve, börtönben írja levelét, amit az „Örömlevél”-ként tartunk számon, és amiben ti-

zenhat alkalommal említi az örömöt. Miért érzi Pál úgy, hogy joga van örülni és

miért tud örülni? A dolgok kulcsa Jézus Krisztus: örüljetek az ÚRban. Ha benne élünk, ha belőle táplál-

https://www.evangelikus.hu/megtartottak-reformacioi-moziestet
https://www.evangelikus.hu/megtartottak-reformacioi-moziestet
https://www.evangelikus.hu/megtartottak-reformacioi-moziestet
https://www.evangelikus.hu/megtartottak-reformacioi-moziestet


kozunk, nem vagyunk egyedül, körülvesz minket Krisztus szeretete. Aki minket lát, Őt látja, vele talál -

kozik. És ki tud ma örülni, ha nem a keresztények? A társadalom állandó fenyegetettségben él, és ezt

az érzést a környezet folyamatosan erősíti, lassan már az elviselhetetlenségig. A keresztények számá-

ra azonban ez a fenyegetés súlytalan, hiszen bizonyosságunk van az élet és a halál dolgában, ahogy

Pál írja az idézett levélben: „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség” (Fil 1,21). Krisztus az

élet és Krisztus a nyereség. Jogunk van és tudunk is örülni, ha Krisztusban élünk, ha Krisztusban va-

gyunk.

De van-e okunk örülni? ― kérdeztük testvérünket az alkalom után. Ha a világot, a történelmünket, a

mostani környezetünket nézzük, akkor nincs. De ha Istenre nézünk, ha Krisztus él bennünk, ha belőle

táplálkozunk nap mint nap, akkor mindenekkel együtt vagy éppen mindenek ellenére van bennünk

egy belső öröm, ami kisugárzik belőlünk és látható lesz a környezetünk számára. Számtalan okunk van

örülni, sokkal több, mint amiért szomorkodnunk kellene ― válaszolta PAPP JÁNOS.

És Luther Márton örült volna a mai napnak?

―  kérdeztük  dr.  FISCHL VILMOS evangélikus  lelkészt,  a  MEÖT főtitkárát.  LUTHER

MÁRTON nem akart egyházszakadást, ő a katolikus egyházat szerette volna megre-

formálni ― kezdte a választ. Amikor 1517. október 31-én kiszegezte a wittenbergi

vártemplom ajtajára 95 tételét, olyan változtatásokat indított el az emberek gon-

dolkodásában, ami ma azt jelenti, hogy van egy protestáns ága a nyugati egyház-

nak. Nagyon sok minden változott az elmúlt 500 év alatt, az a katolikus egyház már nem a mai katoli -

kus egyház,  a reformációt elindítók már nem mindenben azonosak a mai  reformátorokkal.  Éppen

azért azt gondolom, LUTHER MÁRTON örült volna, ha ma köztünk van. Mert ma az ige tisztán és világosan

hangzik, az ingyen kegyelemből, hit általi megigazulás lehetősége kitűnt a mai igehirdetésből is, és ez

általában jellemző a protestáns prédikációkra.

Szervezetünk 1943-ban két egyház, a református és az evangélikus egyház összefogásával indult el,

ami akkor egy nagyon fontos folyamat kezdete volt. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Taná-

csához 2011-ben csatlakozott a  Magyar Pünkösdi Egyház. A magyar katolikus egyház ― a  Vatikán

nemzetközi szerepvállalásával megegyező helyzetben ― megfigyelő-együttműködő tagként van je-

len a MEÖT munkájában, ami azt jelenti, hogy a bizottsági munkákban nem vesznek részt, de mind a

helyi szinteken, a „falusi templomokban”, mind a „nagy”, országos ügyekben egyaránt együtt dolgo-

zunk. Mivel számos európai országban a helyi katolikusok tagjai a nemzeti ökumenikus tanácsoknak,

ezért bízom én is, hogy egyszer Magyarországon is teljes jogú tagként lesznek jelen katolikus testvé-

reink a MEÖT-ben ― erre mi nyitottak vagyunk.

A  MEÖT együttműködési fórumot kínál a 11 tagegyháznak. Az országos tanács hozzáadott értéke,

hogy megszervez olyan országos eseményeket, amelyeken keresztül mindenhol  Magyarországon a

gyülekezetek együtt tudnak imádkozni, közösen tudják hallgatni az igehirdetéseket. Mindenképpen

pluszérték az, hogy azok a gyülekezetek, amelyek vasárnaponként a saját istentiszteleti helyeiken

gyűlnek össze, az ökumenikus imahéten együtt tudják áldani az Urat. Egy olyan közösséget próbálunk

létrehozni, megteremteni Jézus Krisztusban, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy Krisztus összeköt minket.

Teológiai kérdésekben természetesen vannak köztünk különbözőségek, de például amikor húsvétkor,

Krisztus feltámadásakor a 11 tagegyház, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával kiegészülve 12-

en együtt kiadunk egy közös nyilatkozatot, az azt mutatja, hogy mégis tudunk együtt gondolkodni és

ugyanazt mondani.



Az  egység  megteremtésében  megvan  a  hí-

vők személyes felelőssége is  ― teszi hozzá

PAPP JÁNOS. Amikor látjuk magunk körül a sok-

sok  türelmetlenséget,  akkor  nekünk  nem

szabad  tobzódni  a  békétlenségben,  az  ide-

gességben, hanem türelmesen, sok-sok sze-

retettel  kell  reagálnunk  a  környezetünkre.

Az egyházi, közösségi szinten pedig felelős-

ségünk, hogy mi hívők megtaláljuk egymás-

sal a közös hangot. Ez nem a hitelveink fel-

adását  jelenti,  hanem  azt,  hogy  a  magunk

azonosságtudatával,  hitével  együtt  közös-

ségben kell lennünk azzal a hívő társadalommal, ami körülvesz minket. Egyenként, egyénenként nem

érhetjük el az egész társadalmat, ahhoz a hívők együtt-munkálkodása, Krisztusra-figyelése kell. Ez a

mi felelősségünk.

A pünkösdiek szerepe és felelőssége

Sok éves folyamat eredményeként értünk el odáig, hogy 2011-ben a Magyar Pün-

kösdi Egyház csatlakozott a MEÖT-höz ― kezdi PATAKY ALBERT, a Magyar Pünkösdi

Egyház egyházelnöke. Bár részt vettünk közös rendezvényeken, számos megbe-

szélésen, de voltak szervezeti fenntartásaink. Ezek közül a legzavaróbb, hogy az

Egyházak Világtanácsa, amelynek tagja a MEÖT is, számunkra túl szorosnak ítélt

módon alakítja kapcsolatait más világegyházakkal, ez a túl szoros kapcsolat számunkra megkérdője-

lezhető. A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa azonban jó értelemben vett konzervatív

közösség, így a köztünk lévő vitapontok lassan tisztultak a találkozások során, és 2011-2012-ben elér-

kezettnek láttuk az időt a csatlakozásra, illetve a  MEÖT részéről a befogadásra. A magyar helyzet

egyébként nem különbözik az általános európai gyakorlattól, nemzetközi szinten is egyre nyitottab-

bak a helyi testvéregyházak a pünkösdiek felé, és viszont.

A csatlakozáskor azt kérték tőlünk, hogy hozzuk a Tanácsba magunkat, ami bennünk többlet mások-

hoz képest, hozzuk a mi pünkösdi karakterünket. Ez megnyugvás volt, hiszen nem kellett feladnunk

elveinket, magunkat, nem kellett beolvadnunk. És mi hoztuk a buzgóságot, a lelkesedést, néha egy-

egy „Halleluja!”-t és felemelt kezet is. Mit kaptunk cserébe? Ahogy az embernek jót tesz, ha egy kicsit

szélesebb horizonton látja  a  világot,  amihez  közelebb kell  kerülnie  a  megismerni  kívánt  világhoz

ugyanúgy szervezeti szinten is  jobban ismerhettük meg a testvéregyházakat a csatlakozással.  Sok

mindent kapunk, hiszen a történelmi egyhá-

zaknak több száz évük volt kifejteniük, meg-

fogalmazniuk például a teológiát, többi ide-

jük kiérlelni az egyházi struktúrát. A Tanács

ülésein  rendszeresen  beszélgetünk  arról,

hogy egy-egy felmerült problémát az egyes

egyházak hogyan oldják meg, ez inspiráló.

Jó volt  megtapasztalni,  hogy több társegy-

házzal  közösen  tarthattunk  istentiszteletet

az imaházunkban ― erősíti a többiek gondo-

latát NÉMETI ZSOLT, az alkalomnak helyet bizto-



sító  Agapé Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora. Nem vagyunk többek, de nem va-

gyunk kevesebbek sem más egyházaknál. Amit mi adni tudunk, a Szentlélek sze-

mélyének hangsúlyozása, amire nemcsak szükség van, hanem óriási igényt is be-

tölt. A Szentlélek személye az, aki erősíti bennünk a bátrabb kiállást, segít nekünk

pünkösdieknek a munkában.

Dénes Ferenc

Forrás: agapepunkosdi.hu

(A képek jogtulajdonosa az Agapé Pünkösdi Gyülekezet,

a képeket készítette GYŐRFI-BÁTORI PÉTER)

Új reformáció felé? ― Ünnepi megemlékezés a Reformáció parkban

Az Október a reformáció hónapja programsorozat keretében tartott ünnepi megemlékezést a budapesti
Reformáció parkban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2020. október 31-én.

„503 év távlatából az egykor szemben álló fe-
lek  késői  utódaiként  megbékélten  mondhat-
juk:  a wittenbergi  kalapácsütések nem hiába
hangzottak messzire” ― fogalmazott köszön-
tőbeszédében FISCHL VILMOS. A MEÖT főtitkára
kiemelte:  „Nekünk,  magyaroknak  ―  legyünk
bármilyen felekezethez tartozók ― könnyű a
hit ajándéka mellé felsorolnunk a reformáció
ajándékait.  A  protestantizmus  őszinteségét.
Az  örökös  kérdezés  jogát.  A  viták  tüzében
edzett igazságkeresést.  A vallás személyessé-
gének,  a  gondolat  szabadságának  kimondá-
sát. Az írott szó cselekvő igévé tételét. A nem-
zetünkhöz  ragaszkodás  megerősítését.” Az
evangélikus lelkész beszédében LUTHER MÁRTON 95 tételének megtérésre felszólító első pontjára utalva
elmondta: „Ez a reformációnak jelentős és maradandó, sarkalatos igazsága. A megtérőnek és a környe-
zetének áldás a megtérésből eredő élet.”

A köszöntőt követően  PATAKY ALBERT, a  Magyar Pünkösdi Egyház elnöke mondott imádságot, majd a
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja szavalt.

„A keresztények közössége nem emberi alkotás” ― fogalmazott ünnepi beszédében  KECSER ISTVÁN. A
Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára kiemelte, hogy  „a kereszténység nem csupán egy a kultúrák sorá-
ban, nem egy sajátos erkölcsi értékrendszer, nem pusztán történelmi örökség, hanem mindez együtt is,
de lényege és alapja a hívők személyes meggyőződése Jézus Krisztusban.” A szónok a keresztény és vi-
lági gondolkodás különbözőségéről, a jó és a rossz megkülönböztetésének fontosságáról beszélt, to -
vábbá hangsúlyozva, hogy a kereszténység eszméit ma számos módon próbálják elnyomni. Keresz-
tényként „azt valljuk, hogy akaratunktól, szándékunktól függetlenül létezik egy rend, amelyben az em-
beri lét minden kérdésére teljes és tökéletes választ kapunk. Azt valljuk, hogy ez a rend magasabb érté-
kű, minőségű és tekintélyű, mint bármely emberi alkotás. Ehhez képest minden emberi alkotás csak kö-
zönséges.” KECSER a keresztény értékrend és a világi ideológiák közötti  egyre táguló szakadékról is
szólt, figyelmeztetve, hogy vegyük észre a javak igazságtalan elosztásának, vagy a magzati élet kioltá -
sának egyre szélesebb körű elfogadottságát.

„Keresztényként hiszünk abban, hogy az isteni eredetű törvényeket semmiféle emberi törvény nem írhat-
ja érvényesen felül, ezért a jog ― bármilyen többség is alkotta azt meg ― csak akkor legitim, ha megfe-
lel Isten törvényeinek. Szilárdan hiszünk abban, hogy az embernek szüksége van önmagán kívül egy szi-
lárd pontra, egy időtálló, megbízható viszonyítási rendszerre, amellyel képes értelmezni és értékelni sa-
ját létét. Szükségünk van arra a zsinórmértékre, ami nem a saját felismerésünk, tudásunk alapján alakul
ki ― mert az mindig változik ―, hanem olyanra, ami minden korlátunktól és felismerésünktől független.
Ami időtől és körülményektől függetlenül alkalmazható és eredményes” ― hangsúlyozta a szónok.

http://agapepunkosdi.hu/nagy-baj-mit-csinaljunk-oruljunk


„A reformátorok üzenete: vissza az eredethez,
vissza Isten kinyilatkozásaihoz, azaz vissza az
élethez” ― fogalmazott KECSER ISTVÁN. ― „Ma
sem más az egyház küldetése, mint képviselni
az  emberek  előtt,  hogy  Jézus  a  Krisztus,  a
Megváltó,  halálból  életbe  vivő  üzenetét  és
munkáját. Ebben nincs helye megalkuvásnak!”
A szónok  az  egyház  egységével  kapcsolat-
ban kifejtette, hogy bár sajnálatosak a feleke-
zeti határok, de a megosztottságot ma sokkal
inkább az új szellemiségre nyitottak és a ha-
gyományos értékekhez tartozó keresztények
között  látja egyre erősebbnek.  KECSER ISTVÁN

szerint „megérett az idő egy új reformációra”.
A pünkösdi felekezet titkára záró gondolatában az egyéni döntés súlyára hívta fel a figyelmet.  KECSER

ISTVÁN hangsúlyozta, hogy a reformátorokhoz hasonlóan a mai keresztényeknek is meg kell hozniuk
azokat a személyes döntéseket, amik újból a Jézus Krisztus személyét állítják a középpontba.

A felszólalókon túl, áldást mondtak KARSAY ESZTER és SOMOGYI PÉTER református lelkipásztorok, MÉSZÁROS

KÁLMÁN baptista lelkipásztor és  ARADI GYÖRGY, a  Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség lelkésze.
Az ökumenikus ünnepségen a jelenlévő protestáns felekezetek képviselői virágokat helyeztek a refor -
máció emlékművéhez.

Az ünnepségen a Fóti Baptista Fúvóskar működött közre.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám / Forrás: evangelikus.hu

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

(Lapzárta után:) A MEÖT tagegyházai óvintézkedéseket vezettek be egyházaik alkalmainak rendjében.
Ezekről bővebben az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

Református: Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk

Evangélikus:  „Jobb  a  kevés  az  Úr  félelmével...”  –  Püspökeink  pásztorlevele  a  járványhelyzettel
kapcsolatban

Baptista: A Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsának határozata az egyház gyülekezetei
számára a COVID–19-járványhelyzet kapcsán

Pünkösdi: AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATA – 2020.11.10.

A Magyarországi Metodista Egyházban a vasárnapi istentiszteletek továbbra is látogathatók a higiéniai
intézkedések betartása mellett, míg a hétközi alkalmaikat szüneteltetik.

A Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház a vasárnapi istentiszteletekkel és a hétközi alkalmakkal
is online formára állt át.

Az ortodox egyházaknál tartják a vasárnapi szent liturgiát a legmagasabb higiéniai előírások mellett.

https://punkosdi.hu/az-elnokseg-hatarozata-2020-11-10/
https://www.baptist.hu/2020/a-magyarorszagi-baptista-egyhaz-orszagos-tanacsanak-hatarozata-az-egyhaz-gyulekezetei-szamara-a-covid-19-jarvanyhelyzet-kapcsan/
https://www.baptist.hu/2020/a-magyarorszagi-baptista-egyhaz-orszagos-tanacsanak-hatarozata-az-egyhaz-gyulekezetei-szamara-a-covid-19-jarvanyhelyzet-kapcsan/
https://www.evangelikus.hu/jobb-keves-az-ur-felelmevel
https://www.evangelikus.hu/jobb-keves-az-ur-felelmevel
https://www.reformatus.hu/egyhazunk/hirek/koronavirus-ismet-online-terbe-koltozik-egyhazunk/
mailto:oikumene@meot.hu
https://www.evangelikus.hu/uj-reformacio-fele-unnepi-megemlekezes-reformacio-parkban

