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A MEÖT közelgő eseményei:

A MEÖT legfrissebb éves programja mindig letölthető:
http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf.

November 8. hétfő 11.00: Vallásközi Dialógus Bizottság nyílt ülése. Téma: A vallási helyzet Kíná-
ban. Előadó: Dr. Salát Gergely sinológus. (MEÖT Székház)

November 15. hétfő 11.00: Elnökségi ülés

December 1. szerda 15.00: Választó közgyűlés, 2022. év Költségvetés tervezet elfogadása, beszá-
molók.

Üzenet haza

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad…

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska is rágja le vetését,
ha vakond túrja is gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend,
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad…

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa,
s a vérző csonkból virradó tavaszra,
Újra erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad…

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedéknek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot,
s az erkölcs ősi hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szentelt vízzel és búzakenyérrel,
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentum Istentől való,
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad…

És üzenem volt barátaimnak,
kik megtagadják ma nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is barátjok leszek,
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk,
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad…

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak,
hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz, és annak
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fenn a magas ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok,
s a víz szalad, és csak a kő marad,
a kő marad…

Maradnak az igazak és jók,
a tiszták és békességesek,
erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasztják már fönn az égben a rostát,
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint,
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia,
s ki mint vetett, azonképpen arat,
mert elfut a víz, és csak a kő marad,
de a kő marad.

Wass Albert

http://meot.hu/dokumentumok/2021aktualis/2021-program.pdf
http://meot.hu/index.php/vdb-m


Hírlevelünkbe a november havi áhítatokat

Téglási Lajos

baptista lelkipásztor, külügyi szaktitkár

írta

Belső reformáció, újra és újra

„Kérlek azért titeket,  testvéreim, az Isten irgalmasságára,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő,
szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világ-
hoz,  hanem  változzatok  meg  értelmetek  megújulásával,
hogy megítélhessétek,  mi az Isten akarata,  mi  az,  ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1-2.)

Mindannyian jól ismerjük Pálnak ezeket a sorait. Sokszor
hangzik el hitmélyítő alkalmakon, gyülekezeti közösségépí-
tő eseményeken vagy csak egyszerűen a szószékről egy
vasárnapi istentiszteleten. Én is beszéltem már róla sokat
és sok helyen. A minap mégis újra rám nehezedett ezek-
nek a szavaknak az ereje és az időszerűsége.

A  reformáció  emlékéve  van.  Buzgón  vesszük  számba,
hogy mely elődeink mit tettek az Isten országáért, hogyan
lettek példaképpé, alapítottak gyülekezetet, vittek új életet
és új színt megfakult világunkba. Megemlékezések, isten-
tiszteletek, kiállítások, könyvek, alkotások sokasága állítja
elénk a hithősöket, tetteiket, életüket, áldozatukat, kitartá-
sukat ― és persze mindazokat az eredményeket, amiket
ezzel az odaadással elértek.

S ebben a visszatekintésben egyszer csak megszólít  Isten Igéje és azt mondja nekem, itt és most,
hogy Te szánd oda magad, a Te értelmed változzon meg, Te válj Istennek tetsző áldozattá az önfel-
adásban, az áldozatvállalásban, abban, hogy életed, értelmed, ítéleted mind Krisztushoz szabod. Hogy
engeded az ő Szent Lelkének, hogy megújít-
son. Na de miért is? Tényleg szükség van er-
re?

Vajon  véget  ért  a  reformáció?  Ha  körbené-
zünk, csupa hívő, istenfélő, krisztusi életű em-
bert  látunk  magunk  körül?  Azt  látjuk  talán,
hogy Krisztus ismeretével telve van a világ?
Bár így lenne, de sajnos oly távol vagyunk et-
től.  Rengetegen  vannak  körülöttünk,  akiket
nem  érdekel  a  hit,  Isten,  Jézus  megváltó
munkája. Akik maguknak, magukért élnek és
a legkevésbé sem foglalkoztatja őket mi tet-
szik Istennek vagy mi nem. Olyanok is sokan
vannak, akik bennünk, a lelkészekben, a gyü-
lekezetekben, az egyházakban csalódtak. Te-
le  van  az  életük  nyomorúsággal,  kapcsolati



törésekkel, bizonytalansággal, önigazolással, mégsem Krisztusnál keresik az orvosságot. Milyen lehan-
goló és elszomorító ez. Éppen ezért van jelentősége annak, hogy mit tud velünk kezdeni Krisztus!?
Hogy készek vagyunk-e mi meghallani, amikor példaadásra hív, változásra, megújulásra, mert e világ-
nak Krisztus kell! Olyan emberek kellenek, akik átélték, átélik a reformációt. Akik nem csak beszélnek
régmúlt dolgokról, hanem annak a valóságában élnek, bemutatják miért jó Jézust követni, hogyan vál -
toztat ez meg, miként tesz mindent újjá az Ő jelenléte.

Odaszánás,  megújulás,  megváltozás…  Micsoda szavak,  és  még inkább,  micsoda erő,  ha  valóban
megtörténik bennünk a Szentlélek által! Ilyenkor reformáció van. Bennem, bennünk. Igazi, valóságos,
mai, életekre ható, Istennek tetsző reformáció! Mert a reformáció nem ért véget, ma is történik, kell,
hogy történjen. Mert a világnak Krisztus kell! És a világnak kellesz Te is, mert Te Krisztushoz tartozol!
Szükségünk van a belső reformációra, újra és újra, Isten szerinti módon, mert igazi változást csak ez
hozhat! Szánjuk oda magunkat erre!!!

Rát Mátyás-díjat kapott kollégánk
GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS a reformációi gálaesten vette át az elismerést

A reformáció hónapjának kiemelt rendez-

vénye  volt  a  Magyarországi  Egyházak

Ökumenikus Tanácsa szervezte reformáci-

ói  gálaest  a  budapesti  Uránia  Nemzeti

Filmszínházban.  Az  október  17-i  progra-

mon  MAGYAR LEVENTE államtitkár  mondott

beszédet, és átadták a  Protestáns Újság-

írók Szövetségének  Rát Mátyás-díját, ame-

lyet  ezúttal  az  Evangélikus  Információs

Szolgálat operatőrének ítéltek oda.

Az  ünneplő  közösséget  STEINBACH JÓZSEF,  a

Dunántúli Református Egyházkerület püs-

pöke, a Magyarországi Egyházak Ökume-

nikus Tanácsának (MEÖT) elnöke köszön-

tötte. Elsőként hálát adott, hogy a pandé-

mia nehéz időszaka után az idén meg lehe-

tett  tartani  az  ünnepséget.  Áhítatának

alapjául az Október reformáció hónapja ren-

dezvénysorozat központi  igei  mottóját,  a

Zsidókhoz írt levél  3.  fejezetének 1. versét

választotta: „…figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…”

MAGYAR LEVENTE, a  Külgazdasági és Külügy-

minisztérium parlamenti  államtitkára  az

előadásában a reformáció  nemzetközi  és

nemzeti hatásairól beszélt. Kiemelte: hin-

nünk, remélnünk, dolgoznunk kell akkor is,

ha földi  körülményeink kedvezőtlenek.  A

ránk  szabott  feladatot  annak  tudatában

kell elvégeznünk, hogy egy felsőbb hata-

lom szolgálatában állunk.  „Csak akkor  le-

hetünk méltók Luther, Kálvin, az elmúlt év-



századokban a magyar nemzet fennmaradásáért munkálkodó protestáns államférfiak, végső soron pe-

dig Krisztus örökségéhez, ha felvállaljuk és továbbvisszük küzdelmüket” ― hangsúlyozta az evangélikus

vallású, feleségével négy leánygyermeket nevelő államtitkár.

Mint mondta, nem elfogadónak, hanem szeretetteljesnek kell lennünk: úgy kell áldozatot hoznunk

embertársainkért, hogy közben nevén nevezzük a bűnt, és segítünk megszabadulni tőle. „Ne engedjük

ősi értékeink szabadság, emberi jogok, nyitottság mögé bújtatott felbomlasztását, ne hajoljunk meg a vi -

lági  elvárások nyomása alatt,  és  vessük ki  magunk közül  a  korszellem békepapjait”  ― fogalmazott

MAGYAR LEVENTE.

Az  ünnepség  keretében  kollégánknak,  az  Evangélikus  Információs  Szolgálat operatőrének,  GYŐRI

ANDRÁS TIMÓTHEUSnak adták át a  Protestáns Újságírók Szövetségének kitüntetését, a  Rát Mátyás-díjat.

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS több évtizede szolgálja  egyházunkat  videófelvételek  készítésével.  A videók,

hanganyagok utómunkáit, a vágást, a képek beszerkesztését, a zenék kiválasztását mind-mind elhiva-

tottan, profin végzi.

A  díj  átvétele  előtt  otthoni  stúdióját

mutatta meg a jelenlévőknek egy ben-

sőséges  hangulatú  videófelvételen,

amelyen  a  rend,  a  profi  eszközök,  a

szerteágazó munka kellékei is láthatók

―  nemkülönben  JOHANN SEBASTIAN BACH

hatalmas portréja.

Kollégánk  a  díjátadáskor  édesapját,

GYŐRI JÁNOS evangélikus  lelkészt,  vala-

mint testvérei  közül  GYŐRI JÁNOS SÁMUELT

és GYŐRI GÁBORt említette meg, akik sokfajta szolgálatban helytálló életükkel példaképként szolgáltak

számára.

Az 1700-as években tevékenykedő, evangélikus felekezetű  RÁT MÁTYÁS az elsők között fektette le a

protestáns újságírás alapjait, a róla elnevezett díjat pedig évente osztja ki a PRÚSZ. Mivel tavaly el-

maradt a reformációi gála és a díjátadó, így a tavalyi díjazottat is most méltatták. 2020-ban az azóta

elhunyt SZIGETI JENŐ adventista teológus professzor nyerte el az elismerést.

* * *

Az alábbi videókban az ünnepség egyes részeit tekinthetik meg (hangmérnök: MIHÁLSZKY BALÁZS; opera-

tőrök: GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS, GYŐRI MÁTÉ ANDRÁS; utómunka: GYŐRI ANDRÁS TIMÓTHEUS):

Győri András Timótheus átveszi a Rát Mátyás-díjat

Steinbach József áhítata

Magyar Levente előadása

A Lutheránia énekkar szolgálata

A mezőtúri református gimnázium diákjainak műsora

Czabán Angelika műsora

A 2020. és a 2021. évi Rát Mátyás-díjak átadása

Pálházi Bence bandája

Forrás: Evangélikus.hu – Rát Mátyás-díjat kapott kollégánk

Szöveg és fotó: Evangélikus Információs Szolgálat

https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/rat-matyas-dijat-kapott-kollegank
https://www.youtube.com/watch?v=5d8b4yyaJbg
https://www.youtube.com/watch?v=2vnrY6Ppbxs
https://www.youtube.com/watch?v=DrGeIulvCYI
https://www.youtube.com/watch?v=7_URPzLfygk
https://www.youtube.com/watch?v=YAbtSG9itTs
https://www.youtube.com/watch?v=TJtQeZFfubA
https://www.youtube.com/watch?v=AJCILOzfiV0
https://www.youtube.com/watch?v=mqC_LgFuGEg


Reformációi gála az Urániában

Kilépve  a  templomi,  gyülekezeti  köreinkből,  máshol  is  be  kell  mutatni  értékeinket  –  fogalmazott
STEINBACH JÓZSEF, a  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) elnöke  Budapesten,
az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 17-én megrendezett Reformációi gálán. Az eseményt évről
évre a reformáció hónapjában tartják, hogy a protestáns kultúra segítségével mutassanak rá a megúju-
lás szükségességére.

Egy év kihagyással telt ház előtt rendezték meg a reformáció havának kiemelt eseményét, a Reformá-
ciói gálát,  október 17-én az  Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az eseményen más zenei előadások
mellett bemutatkozott a Mezőtúri Református Kollégium diáksága is.

Az isteni függőleges

„Figyeljetek  hitvallásunk  apostolára és  fő-
papjára, Jézusra” (Zsid 3,1) ― idézte a re-
formáció  havának  ebben  az  évben  kivá-
lasztott  vezérigéjét  STEINBACH JÓZSEF refor-
mátus püspök, a MEÖT elnöke. Az egyhá-
zi  vezető  elmondta,  a  „figyeljetek” szó
többször  elhangzik  a  Szentírásban.  A  sok
igeversből  ismerős  „íme” kifejezés valójá-
ban a látni  ige felszólító módja: odanézz,
odafigyelj.  Akkor  használja  a  Szentírás,
amikor az emberi vízszintest keresztezi az
isteni  függőleges:  amikor  Isten  szerető
cselekvése belenyúl az életünkbe. ― Vala-
mi rendkívüli dolog történik, amikor a  Bib-
lia felszólít bennünket: odanézz, odafigyelj,
figyelj! Az említett igeszakaszban érthetőb-

ben halljuk ezt a figyelmeztetést, hiszen az igevers arra hív, hogy nézzünk fel. Nézzünk Jézusra, és
mindig meglátjuk az emberen túli megoldást ― mondta  STEINBACH JÓZSEF. A  MEÖT elnöke szerint az
egyház mindenkori küldetése, hogy hitvallást tegyen. így volt ez ötszáz évvel ezelőtt, így ma is. ― Ért-
jük és szeretjük a ma emberét, még ha mást gondol is általában a világról, mint mi, de ez nem egyenlő
azzal, hogy ki is szolgáljuk. Keresztyénként az a feladatunk, hogy hitvalló módon, krisztusi lélekkel be-
széljünk, és mondjuk el a világnak szelíd, de határozott hitvallásunkat. Hisszük, hogy ebben eszköz le-
het a mai gálaest is ― fogalmazott a református püspök.

Tenni a dolgunkat a bizonytalanságban

„Ha tudnám, hogy a világ holnap darabjaira
hullik, akkor is elültetném ezt az almafát” –
idézte Luther Mártont a gálaest vendégelő-
adója,  az  evangélikus  felekezetű  Magyar
Levente  külügyminiszter-helyettes,  franko-
fón ügyekért felelős miniszteri biztos. A re-
formáció nemzeti  hatásairól  szóló előadá-
sában  kiemelte,  nem csupán  ma  nézünk
szembe  egzisztenciális  bizonytalanságok-
kal, a reformáció korabeli kifosztott és szét-
darabolt  Magyarországon  az  emberek  bi-
zonytalanul  néztek a jövőbe. Ezért  is volt
fontos  Luther  idézett  mondata.  – Ha földi
körülményeink  kilátástalanok,  a  ránk  sza-
bott feladatokat akkor is el kell végeznünk,
abban  a  tudatban,  hogy  felsőbb  hatalom
szolgálatában állunk, amely alkotásra és értékteremtésre hív bennünket – mondta Magyar Levente. A
miniszterhelyettes napjainkban az Istentől elidegenedett korszellemet, a technológiai fejlettséget és a
klímahelyzetet látja bizonytalanságot okozó tényezőnek. Magyar Levente kiemelte a protestantizmus
nemzeti jellegét, hangsúlyozva, nem csak a múltban volt szükség református, evangélikus és más fele-

STEINBACH JÓZSEF református püspök, a MEÖT elnöke megnyitja
a gálát. Fotó: KALOCSAI RICHÁRD.

A  reformáció  nemzeti  hatása  címmel  tartott  előadást  MAGYAR

LEVENTE külügyminiszter-helyettes. Fotó: HIRLING BÁLINT.



kezetű magyar hősökre. – Protestáns ma-
gyar őseink rendre elültették az almafákat
úgy is, hogy tisztában voltak vele, másnap
könnyen darabjaira hullhat világuk. Tudjuk-
e vállalni  önfeláldozó,  sok esetben mártír
hozzáállásukat?  El  tudjuk-e hinni,  hogy a
hitünkért  folytatott  küzdelem  túlmutat  raj-
tunk? – tette fel a kérdést a külügyminisz-
ter-helyettes.

Rát Mátyás-díjak

Az est második felében átadták a  Protes-
táns Újságírók Szövetségének Rát Mátyás-
díjait is. Az 1700-as években tevékenyke-
dő evangélikus  felekezetű  RÁT MÁTYÁS el-
sők között  fektette  le a protestáns újság-
írás alapjait, a róla elnevezett díjat évente
osztja ki a szövetség. Mivel tavaly elmaradt

a díjátadó, ebben az évben két publicistát is kitüntettek vele. 2020-ban az azóta elhunyt SZIGETI JENŐ ad-
ventista  teológus  professzor  nyerte  el  az  elismerést,  a  2021-es  díjazott  GYŐRI ANDRÁS TIMÓTEUS,  az
Evangélikus Információs Központ munkatársa lett.

Az est vendégei

A Reformációi gálaesten minden évben egy-
egy protestáns iskola is bemutatkozik. Ok-
tóber 17-én a Mezőtúri Református Kollé-
gium volt a vendég. Az 1530-ban alapított
református intézmény ma óvodából, általá-
nos iskolából, gimnáziumból és technikum-
ból áll, 2022-től pedig bölcsődével bővül. A
kollégiumban  nyolcszáz  diák  tanulását
százötven munkatárs segíti. A gálaesten a
Mezőtúri Református Kollégium énekkara
és  két  versmondó  diákja  adott  műsort,
ugyanakkor fellépett az 1904-ben alapított
evangélikus  Lutheránia ének- és zenekar,
valamint CZABÁN ANGELIKA és PÁL BENCE ban-
dája is.

Forrás: Balogh-Zila Teodóra, 2021. október 18.
Református.hu – Reformációi gála az Urániában

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

GYŐRI ANDRÁS TIMÓTEUS,  az  Evangélikus  Információs  Központ
munkatársa,  az  idei  Rát  Mátyás-díj kitüntetettje.  Fotó:  HIRLING

BÁLINT.

A  Mezőtúri Református Kollégium énekkarát  MARCZI ERNŐ ve-
zényelte. Fotó: HIRLING BÁLINT.

mailto:oikumene@meot.hu
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/reformacioi-gala-az-uraniaban/


Reformáció Isten kegyelméből

A reformáció nem örökölhető, azt csak Isten adhatja az embernek kegyelemből ― erről beszélt MOLNÁR

JÁNOS, a Zsinat presbiteri elnöke a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megemlékezé-
sén. A protestáns felekezetek évről-évre közösen ünneplik a hitújítást  október 31-én a  Reformáció
Parkban.

Zenés megemlékezéssel zárult a reformáció hónapja  Budapesten. A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának rendezvényén MOLNÁR JÁNOS, a Zsinat presbiteri elnöke arról beszélt: az egyházat
Istenre figyelve mindig meg kell újítani. „Míg a reformátori hittételek megtanulhatók, örökölhetők, ad-
dig maga a reformáció nem az, ez csak kérhető az Atyától, és ingyen, kegyelemből megkaphatjuk” ―
mondta. MOLNÁR JÁNOS hangsúlyozta: minden egyes embernek magának kell észrevenni saját de-formá-
cióját, vagyis az Istentől való eltávolodását. És mindenkinek magának kell re-formálódnia, visszatalál -
nia Istenhez a Szentlélek segítségével ― tette hozzá.

A presbiteri elnök a tékozló fiú példájáról be-
szélt  a  megemlékezőnek.  Úgy  fogalmazott:
„A reformáció nem ott kezdődik, hogy »add ki
a rám eső részt«, majd én tudom, mit kell vele
kezdeni. A kisebbik fiú kérte, és meg is kapta
örökségét, de mi lett vele? Megkaphatunk va-
gyont, hatalmat, tudást, de ha hátat fordítunk
az Atyai háznak, eltávolodunk Istentől, elbiza-
kodottá, gőgössé válunk, akkor mindent elve-
szíthetünk, erkölcsileg is elzüllhetünk. A refor-
máció,  a »semper  reformanda« annál  a felis-
merésnél és döntésnél kezdődik, hogy »vissza-
megyek az én Atyámhoz…« A döntés után pe-
dig a tettek jönnek:  megindulok hazafelé,  Is-
ten  felé,  vissza  a  forráshoz.” MOLNÁR JÁNOS

hozzátette: reformátori örökségünk lehet tan-
beli, amit Isten ajándékaként fogadunk elődeinktől. Amit megtanultunk, amit őriznünk és továbbadnunk
kell utódainknak. És lehet lelkületbeli az örökség, ami nem örökölhető, mégis nem szűnhetünk meg Is -
tentől kérni. Ez az az örökség, ami a hittételeket, az egykori reformációt örök reformációvá teszi.

Október utolsó napján a protestáns felekeze-
tek évről évre közösen ünneplik a reformáció
emléknapját,  és  ezen  a  napon  emlékeznek
meg  az  ellenreformáció  áldozatairól.  FISCHL

VILMOS,  a  Magyarországi  Egyházak Ökume-
nikus  Tanácsának  főtitkára  köszöntőjében
hangsúlyozta: a reformátorok nem új egyhá-
zat  akartak  létrehozni,  hanem  vallásjavító
szándékkal  a  katolikus  egyházat  szerették
volna megújítani.

FISCHL VILMOS emlékeztetett: a reformáció taní-
tásai ma is meghatározóak. Kiemelte a szent-
ségek rendjének és a bűnbocsánat feltételei-
nek megváltoztatását és a reformáció kultúra-
formáló szerepét. Mivel a reformátorok a nép
nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították

a Bibliát, nagy mértékben hozzájárultak az írásbeliség és az olvasni tudás terjedéséhez. A MEÖT főtit-
kára arról is beszélt: az egyházszakadás mindig fájdalommal járt a történelemben. Reménység azon-
ban Jézus főpapi imádságának gondolata: „…hogy mindnyájan eggyé legyenek…”

A megemlékezés végén a protestáns tagegyházak pásztorai kérték Isten áldását.

Forrás: Somorjai-Bencze Zsófia; Fotók: Kalocsai Richárd
Református.hu – Reformáció Isten kegyelméből; Evangélikus.hu – Reformáció Isten kegyelméből

MOLNÁR JÁNOS, a Zsinat presbiteri elnöke

FISCHL VILMOS, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának főtitkára

https://www.evangelikus.hu/hireink/itthon/reformacio-isten-kegyelmebol
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/reformacio-isten-kegyelmebol/



