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Reménység
Élő csend,
boldog nyugalom.
Ragyogó,
útmutató fények.
Hogy mit hoz a jövő,
azt nem tudom,
de nem félek,
mert kegyelmedből
élek.

Október utolsó vasárnapján a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében, ősi úrvacsorai liturgia keretében tartott istentiszteleten vettek részt a protestáns felekezetek képviselői az Óbu- ÁMEN
dai Metodista Gyülekezetben. Az istentiszteleten az igét az Ószövetség záró mondatai (Mal. 3, 22-24.) alapján hirdette Papp János
baptista egyházelnök, az úrvacsora-szentség szolgálatát Lackner Pál evangélikus püspök, Csernák István metodista szuperintendens, Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára és Papp János végezte.
A református egyházat Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke képviselte.
John Wesley, az angol reformáció nagy alakja az amerikai metodista közösségeknek
küldte használatra azt a liturgiát, amely a vezérfonala volt a hagyományosan október utolsó
vasárnapján megrendezett ökumenikus istentiszteletnek. A liturgia szövegében az évszázadok
során megérlelődött ősi keresztény szövegek, imádságok és hitvallások hordozzák az úrvacsorában a közösség részévé váló Jézus Krisztus szabadító üzenetét. Az együtt mondott évezredes
liturgiai szövegek megerősítették és hitelessé tették a teremben jelen lévő egyházi vezetők, laikus elöljárók és egyháztagok közösségét a korábbi generációk üldöztetésekben és nehéz élethelyzetekben életet jelentő hitét megjelenítve.
Papp János igehirdetésében a magyarázott ószövetségi szakaszban felhangzó hatalmas
prófétai ígéret kapcsán az egymás mellett élő generációk felelősségét emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősebbeknek és a középkorúaknak kezdeményező szerepet kell magukra
vállalva kell munkálkodniuk azon, hogy a gyorsan változó környezetben az eltérő életkori sajátosságok és szokások mellett is szeretetben értsék meg egymást a nemzedékek.
Az estet a vendéglátó metodista gyülekezet szokása szerint közös teázás zárta, így a jelenlévőknek alkalmuk volt az ige szavára reagálni és a nemzedékek és felekezetek közötti párbeszédet gyakorolni.
Forrás: www.meot.hu

Imádságok november hónapban
A Hírlevélben olvasható imák egy keresztény rádióban való közlésre fogalmazódtak meg. Szeptember
végétől a világ háború sújtotta országaiban élő vagy keresztényként üldözést szenvedő embertársainkért szól
reggelente más-más keresztény felekezet tagjainak
imádsága. Mi, evangélikusok, ezekkel a szavakkal, fohászokkal járultunk hozzá eddig a kezdeményezéshez. Hála Istennek, hogy a testvéri összefogást és egységet tapasztalhatjuk meg a nyomorúságban, a háború félelmei
között élő társainkért való imádságban is. Imádkozzunk egymásért kitartóan, hittel és
együttérző szeretettel!
Erdészné Kárpáti Judit
Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió

Urunk, Istenünk!
Ha most a történelemre nézünk, azt látjuk, hogy rettenetes folyamatok vannak szerte a
világban. Háború háború hátán, ezreket üldöznek, ezrek menekülnek és halnak meg. Ilyenkor
olyan nehéz meglátni kezed munkáját a Te csodálatos, teremtett világodban. Olyan nehéz észrevenni azt, hogy Te gondot viselsz szenvedő testvéreinkről. Gondot viselsz azokról, akik hitükért üldöztetéseket szenvednek.
Urunk, soha ne engedd felednünk, hogy Te ugyanaz a hatalmas Úr vagy, aki mindig is
voltál! Aki hatalmas birodalmakat tartott kézben, akinek szavára nemzetek keltek fel vagy dőltek össze. Urunk, add, hogy mi így tudjuk nézni a történelmet, így tudjuk nézni a világot, hogy
olyan szerető Istenünk van, aki kézben tart mindent. De azt is tudjuk, hogy Te nem azért jöttél el
közénk, hogy mindenhol békesség legyen, hanem
hogy örök üdvösséget adj. Ha kell harcon, háborún,
betegségen és nyomorúságon át, Te ezt a célodat
végigviszed és megvalósítod.
Elküldöd Szentlelkedet, és megőrzöl, megszólítasz minket. Hálát adunk Neked, hogy mi békességben élhetünk, hogy itt, Magyarországon terjedhet az evangélium. Iskolákban szólíthatunk meg fiatalokat, óvodákban érhetünk el gyermekeket. Add, hogy soha ne felejtsük el, hogy ezért
mennyire hálásnak kell lennünk! Add, hogy ezzel valóban Neked tetszően tudjunk élni! Add,
hogy ahol mindez nem adatik meg, hanem fegyverek szava szól, ott is átéljék a Te végtelen
szeretetedet és jóságodat! Add, hogy megtapasztalják, hogy minket nem választanak el földrajzi határok, hanem mi igazán őszintén tudunk imádkozni többezer kilométerre élő testvéreinkért is! És ahogy hisszük, hogy ez az imádság nem áll meg a határoknál, úgy hisszük, hogy
a Te kegyelmed, jóságod sem áll meg.
(folytatás: a következő oldalon!)

Istenünk, Te tudod egyedül, hogy miért történik mindez. Tőled kérünk erőt! Volt olyan
kor a történelemben, amikor nagyon sokan adták életüket hitükért – az első háromszáz évben. És olyan jó megtapasztalni és látni, hogy akkor a keresztények vére magvetés volt. Mert
nem törődtek az életükkel, nem törődtek a saját dolgaikkal, hanem egyedül Benned bíztak,
egyedül a Te kezedbe tették le életüket. A környezetük, látva ezt, vágyódott ez után a nyugalom, békesség és szeretet után.
Urunk, Istenünk, Te tudod, hogy miért hoztál újra
ilyen kort ebbe a világba. Miért kell embereknek újra átélniük, amit a mártíroknak át kellett élnie. A Te bölcs
akartodban bízva visszük elég kéréseinket.
Urunk, amikor ezt az imádságot mondjuk, akkor
leomlanak a falak felekezetek között. Különböző közösségekhez tartozó keresztény testvéreink ugyanúgy egy szívvel imádkoznak Hozzád. Kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat! Hallgass meg, amikor Eléd visszük szenvedő
testvéreinket! És hallgass meg akkor is, amikor Eléd visszük az egész más terheket hordozó
hazánkat is! Urunk, Istenünk, Téged kérünk, Te áldj meg és őrizz meg minket! Add a Te Szentlelkedet és Te adj békességet ezen a földön! Ámen.
Deák László
a kispesti evangélikus gyülekezet lelkésze,
egyházkerületi missziói lelkész

„Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás,
vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség,
vagy veszedelem, vagy fegyver?
Hiszen meg van írva:
»Teérted gyilkolnak minket nap mint nap,
annyira becsülnek, mint vágójuhokat.«
De mindezekkel szemben diadalmaskodunk
az által, aki szeret minket.”
(Rm 8:35.)

Mindenható Isten!
Te vagy a világ Ura! Te alkottad teremtő szavaddal a mindenséget, és kezedben tartod
sorsunkat. Amikor rátekintettél elkészült művedre, boldogan mondtad ki felette: Íme, minden
igen jó…
Hálát adunk neked ezért a tökéletes bolygóért, amely megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van:
életet, táplálékot, szemet gyönyörködtető csodákat, munkatársakat és
családot – teljes boldogságot. Nem
vagyunk egyedül a világban, mert Te
egymásra bíztál bennünket. Bocsáss
meg, hogy megvetettük küldetésünket, és megfeledkeztünk arról a harmóniáról, amit nekünk adtál a teremtettségben.
Harcban állunk egymással, de nemcsak a körülöttünk élő emberekkel, hanem minden
teremtményeddel: állatokkal és növényekkel, a tájjal és az időjárással. Nem becsüljük eléggé
ajándékaidat. Nem vesszük tudomásul, hogy osztoznunk kell mindazon, amit nekünk adtál.
Mindent magunknak akarunk megkaparintani, ezért látunk ellenséget minden embertársunkban.
Bocsáss meg nekünk engedetlenségünkért, hitetlenségünkért és hálátlanságunkért!
Ítéld meg bűneinket! Nyisd meg szemünket, hogy
meglássuk, milyen szomorúságot okozunk Neked öszszeférhetetlen magatartásunk miatt!
Ismered tehetetlenségünket, hogy mennyire
nem tudunk jót tenni. Ezért vagyunk hálásak azért,
hogy elküldted Egyszülött Fiadat, hogy rajta keresztül
mutasd meg nekünk végtelen szeretetedet és gondoskodásodat. Ő, aki ezen a földön járt-kelt, tanítványokat
gyűjtött maga köré, hogy tanítsa őket arra a békességre, ami kiveszett világunkból. „Békesség néktek” – így
köszöntötte őket, valahányszor szólni kívánt hozzájuk.
Elviselte ellenfelei haragját és kegyetlenségét.
Némán tűrte a szenvedést és a megaláztatást. A keresztfán tanúsított nyugalma még a római
századost is ámulattal töltötte el. Ő még ott is sugározta a békességet. Így hozott megbékélést Közted és köztünk. Ez a meggyőződés bátorít minket is arra, hogy könyörögjünk a Te békességedért. Azért a békességért, amit Krisztus tanított nekünk. Add, hogy hűséges keresztyén emberekként kövessük példáját, és amikor embertársainkhoz szólunk, első szavunk nekünk is a békesség legyen!
Ismertesd meg velünk Krisztus békességét, ami akkor sem fogyott el, amikor tudatlanságot, értetlenséget látott. Szeretettel hajolt le betegekhez, reménytelenségükben megkeseredett emberekhez, amikor vigasztalt, bátorított, örömre tanított. Türelme volt a nyugtalan
sokasághoz, és sosem haragudott, ha meg kellett ismételnie a nehezen érhető üzenetet.
(folytatás: a következő oldalon!)

Türelme hozzánk is oly’ nagy, meg sem érdemelA hírlevél címe
jük! Köszönjük ezt Neked, Urunk! Kérünk, taníts minket
békességre! Add, hogy tudjunk felebarátként tekinteni
azokra is, akik rosszat akarnak!
Tégy minket tanúkká,
Belső cikk főcíme
hogy meglássák bennünk a Tőled tanult békességet!
Így könyörgünk a szemben álló felekért. Nemcsak
azokért, akikkel egyetértünk, hanem azokért is, akik a
másik oldalon állnak. Értesd meg velük akaratodat! Tedd
világossá számukra, hogy ez a világ mindnyájunké! Nem
azért, hogy mások felett uralkodjunk, hanem azért, hogy
felelősen gondozzuk, és dicsőségedre használjuk.
Kérünk, áraszd Szentlelkedet a népekre és vezetőikre, hogy megtalálják a megbékélés útját! Add, hogy mi is megtegyük, ami rajtunk múlik!
Tégy minket
békességed
eszközévé a mi Urunkért, Jézus Krisztusért, aki Veled és a SzentlélekKéphez vagy
ábrához tartozó felirat
kel együtt él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.
Vető István
a cinkotai evangélikus gyülekezet lelkésze
„FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN

Belső cikk főcíme

„Ezért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre.
IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY
IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL.”

Mindez pedig Istentől van,
aki megbékéltetett minket önmagával
Krisztus által,
és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Belső cikk főcíme

Isten ugyanis Krisztusban
megbékéltette a világot önmagával,
úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket,
és reánk bízta a békéltetés igéjét.”

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

(2Kor 5:17–19.)
Oldal 5

Drága Úr Jézus Krisztus!
Áldunk és magasztalunk Téged, mert hatalmas vagy! Neked adatott minden hatalom
mennyen és földön. Áldunk és magasztalunk, mert a hatalmadat értünk és nem ellenünk akarod
felhasználni, mert nagyon szeretsz minden embert és személyesen bennünket is.
Hálát adunk, Urunk, azért, mert teljes bizalommal fordulhatunk hozzád, mert minden gondunkat Rád
vethetjük, hiszen Neked van gondod ránk. Hálát adunk
azért, mert Te a békességet munkálod az életünkben.
Hozzád fordulunk most is, mikor a világ békességéért
könyörgünk. Urunk, tekints ránk kegyelemmel és áldd
meg a világunkat!
Áldd meg Földünk politikai, gazdasági és vallási
vezetőinek munkáját. Adj nekik bölcsességet, hogy helyes döntéseket hozhassanak, amellyel csendesítik az
ellentéteket. Add, hogy belássák, csak akkor teljesíthetik hűséggel a Tőled kapott szolgálatukat, ha Rád figyelnek. Vezesd őket, hogy a mindennapi döntéseikben a Te
akaratodat keressék!
Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy a világ jelenlegi konfliktusait Te rendezd el! Kérünk, az
ukrán, az iraki és a szíriai helyzetet Te oldd meg! Urunk, ami az ember számára lehetetlen, azt
Te képes vagy megtenni. Urunk, ahol véget ér a mi erőnk, ott mutatkozik meg igazán a Tied.
Mutasd meg a kegyelmedet és az erődet újra! Adj önmérsékletet a harcoló feleknek, és adj belátást, hogy a fegyverekkel nem lehet igazi megoldást adni.
Könyörgünk a nehéz helyzetben élőkért. Tekints kegyelemmel azokra, akik a konfliktuszónákban élnek, és kiszolgáltatottak! Kérünk, segítsd meg őket, és ne engedd, hogy gonoszságból
hatalmaskodjanak rajtuk! Építsd újjá a romokat, adj megnyugvást a kétségbeesetteknek, és adj
békességet a gyászolóknak!
Könyörgünk, Urunk, keresztény testvéreinkért, akiket a világban a hitük miatt üldöznek.
Add, hogy kitartsanak Melletted a legnagyobb kihívások közepette is! Add, hogy bizonyságot
tudjanak tenni a környezetükben élőknek! Urunk, Te azt ígérted, hogy senkit sem engedsz erején felül kísérteni. Add, hogy az Ő erejük is elég legyen a nehézségeiket elhordozni!

Áldd meg Urunk, Magyarország vezetőit is, hogy
ők is a Te akaratodat keressék, és a Te bölcsességedre
támaszkodjanak mindenkor!
És kérünk, Urunk, áldd meg a mi életünket is!
Add, hogy mi is a békességre törekedjünk a környezetünkben! Ne engedd, hogy Téged vádoljunk a saját bűneink miatt, ha békétlenség van az életünkben! Ismered a szívünket, ismered a tökéletlenségeinket, ismered
a bűneinket. Formálj bennünket, hogy Téged kövessünk!
Hallgass meg minket, Urunk, és maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szent igéddel
és Lelked minden áldásával! Ámen.
Kulcsár Márton
teológiai hallgató

„Csak Istennél csendesül el lelkem,
tőle kapok segítséget.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm,
erős váram, nem ingadozom …
Csak Istennél csendesül el lelkem,
tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm,
erős váram, nem ingadozom.”
(62 zsoltár 2–3, 6–7.)

Protestáns reformációi hálaadás,
avagy a lelki megújulás mai lehetőségei
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa szervezésében 2014. október 31én a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség temploma mellett található Reformációi emlékparkban tartották megemlékezésüket a protestáns felekezetek.
(folytatás: a következő oldalon!)

Drága, mennybéli Atyánk!
Forrong ez a világ, azt tapasztaljuk, hogy nem nyugszik meg a béke országainkon sokáig. Bűnünk, önzésünk miatt folyton ránk tör a háborúskodás lelkülete. Összetartás
helyett sok helyen a széthúzás, a pártoskodás jellemző, a
másiktól való elkülönülés és elzárkózás. Jogaink a másik eltiprásával való érvényesítése. Népek, népcsoportok és emberek nem a szeretet alapján álló közösségei a maguk vélt igazsága védelmében támadják a
társaikat.
Láttasd meg velünk, kérünk, hogy egy tőről származunk, sokféleségünkben is testvérek
vagyunk, hiszen Te teremtettél mindannyiunkat. Egyformán elbuktunk bűneinkben, és egyedüli szabadítónk is közös: Fiad, Jézus Krisztus. Kérünk, segíts, hogy az Ő szelíd és szerető erejével állhassunk meg a tomboló gonosz lehengerlő eszközeivel szemben! Óvd az üldözötteket, a
kisemmizetteket!, Tudjuk és hisszük, hogy Te meghallgatod és szereted a hozzád kiáltókat.
Add, hogy forduljon Feléd minél több szív a nehézségben, kilátástalanságban! Veled a jövő
örök, hiszen Fiad áldozatával a mennyet nyitja meg előttünk. A Te országodon pedig nem vesz
erőt a Gonosznak a legerősebb fegyvere sem.
Urunk, a Te kegyelmed tartotta meg eddig is világunkat – a Te világodat. Látszólag nem lépsz közbe, amikor
az igazságtalanság és az erőszak elhatalmasodik, de tudjuk,
hogy ez csak a látszat. Valójában megállíthatatlanul, erővel
és hatalommal viszed előre terveidet, és a végső győzelem
a Tiéd lesz és mindazoké, akik Beléd vetették bizalmukat.
Hadd legyünk mi is a győztesek között, megtért bűnösként!
Bocsásd meg ezért nekünk, hogy építés helyett romboltunk. Családunkban, környezetünkben – ítéleteinkkel, szavainkkal, tetteinkkel hasonló pusztítást végeztünk, mint a fegyverek, a tankok és a bombák.
Vezess belátásra mindannyiunkat afelől, hogy mi az, amiért mi vagyunk felelősek! Kapcsolatok rendezésében, bocsánatkérésben Feléd és társaink felé. Hozzáállásunk, szokásaink
átformálásában csak a Te segítségeddel járhatunk sikerrel. Hadd gondolkodjunk felelősen lehetőségeinkkel, javainkkal kapcsolatban! Vezess abban bölcsességeddel, hogy hogyan osszuk
meg ezeket a nálunk rászorultabbakkal!
(folytatás: a következő oldalon!)

Nemeshegyi János vezetésével a Magyarországi Baptista
Egyház fúvószenekara előadásában, az Erős vár a mi Istenünk Luther-ének felcsendülésével vette kezdetét a Reformációi emlékparkban rendezett ünnepség. A megjelenteket Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntötte. A főtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy „a közel
ötszáz évvel ezelőtt történt reformáció üzenetével akkor
élünk jól, ha az ébredésként elevenedik meg napjainkban is.”
(folytatás: a 10. oldalon!)

Segíts, hogy velünk együtt hadd találjanak hozzád sokan, akik ma még más lélek szerint harcolnak! Tegyék le a
fegyvert, és a Te békességedért küzdjenek, mert ők is irgalmat találtak Nálad. Szeretnénk Szentlelkedre hallgatni, hogy
Ő vezéreljen minket, hogy valóban a Te fiaiddá legyünk.
Veled megbékülve Megváltónk által, ígéreted szerint
miénk lehet az a békesség, amely nem függ ennek a világnak
a körülményeitől. Köszönjük, hogy ilyen reménységünk van
Tőled.
Irgalmazz országainkon, vezetőiken, a harcok és félelmek között élőkön, a háborút szítókon, hatalmas Urunk! Kérünk
Szentlelked munkájáért a békétlen szívekben, népekben, országokban. Ámen.
Erdészné Kárpáti Judit
az evangélikus rádiómisszió munkatársa

„Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét,
hogy Krisztus már akkor meghalt értünk,
amikor bűnösök voltunk.
Ha tehát már most megigazított minket
az ő vére által,
még inkább meg fog menteni minket a haragtól.
Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával
Fia halála által,
akkor miután megbékéltettünk,
még inkább üdvözíteni fog élete által.”
(Rm 5:8–10.)

(folytatás a 8. oldalról)

A hírlevél címe

A reformáció mai aktualizálásával kapcsolatban Ungvári Csaba kiemelte, hogy ez úgy lehetséges, ha „a keresztények lelki megújulásának és az az egyház újraéledésének égető szükséBelső cikk főcíme
gével fordulunk a történelemhez.”
A Pünkösdi Teológiai Főiskola rektor-helyettese hangsúlyozta, hogy a szellemi megújulás mellett fontos megemlíteni a reformáció társadalmi hatását is,
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Belső cikk főcíme
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kalmával frissítenek. Ez tarzött Harmai Béla nyugalmazott evangélikus püsBelső cikk főcíme
pök és Pelikán András, a
Ez a cikk 75-125 szót tartal- A Microsoft Publisher többBudapest-Fasori Evangélimazhat.
ezer ClipArt képet tartal-kus Egyházközség lelkésze
maz, amelyeket importálásis.
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lasztása fontos lépés a hírlevél tartalmának összeállítása során.

Képhez vagy ábrához tartozó felirat

A kép kiválasztásánál
ügyeljen arra, hogy a kép
összhangban legyen a cikkel
és emelje ki annak mondanivalóját. Kerülje a tartalomtól eltérő témájú képeket.
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emellett számos eszköz áll
rendelkezésre saját ábrák
és szimbólumok létrehozásához is.
A képet kiválasztás után
helyezze a cikkhez közel.
Ügyeljen arra, hogy a képfelirat a kép mellett legyen.

Szöveg és fotó:
Galambos Ádám

I. évfolyam, 1. szám

Ökumenikus
missziói nap
Albertirsán

Belső cikk főcíme

Ez a cikk 150-200 szót tartalmazhat.
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Délelőtt öt albertirsai és két pilisi

Képhez vagy ábrához tartozó felirat
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evangélikus templomban Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkész, az irsai evangélikus
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templomban
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Kiszel
Mihály római katolikus prépost-plébános látta venkalmával
frissítenek.
Ez tardégül a missziói bizottság tagjait és a helyi lelkipásztorokat, finom ételt és
szeretetteljes légkört biztosítva.
Belső cikk főcíme
Koradélután az irsai baptista imaházban különleges egyházzenei
került
sor. több
Nemeshegyi Zoltán a házigazda-gyülekezet lelkipásztoEz a cikk 75-125 szót tartal-áhítatra
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A képek vagy ábrák kiválasztása fontos lépés a hírlevél tartalmának összeállítása során.
A kép kiválasztásánál
ügyeljen arra, hogy a kép
összhangban legyen a cikkel
és emelje ki annak mondanivalóját. Kerülje a tartalomtól eltérő témájú képeket.

maz, amelyeket importálással beilleszthet a hírlevélbe,
emellett számos eszköz áll
rendelkezésre saját ábrák
és szimbólumok létrehozásához is.
A képet kiválasztás után
helyezze a cikkhez közel.
Ügyeljen arra, hogy a képfelirat a kép mellett legyen.

(folytatás: a következő oldalon!)
Képhez vagy ábrához tartozó felirat

Szeretettel várjuk hírlevelünkbe a gyülekezetek
ökumenikus tárgyú híreit,
beszámolóit!
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Ezután a város egyházainak énekszolgálata
következet. A baptista
gyülekezet
énekkarát
Czibula Istvánné,
az
albertirsai ökumenikus
Gospel-Kórust Iker Borbála, a katolikus fiatalok
ének-zene
együttesét
Oltfán Zsolt vezette. Ez
utóbbi szolgáló csoport a
KÖSZ nevet választotta,
ami annak a rövidítése,
hogy Krisztus Örömét Sugározzuk Zenével. Az Istent dicsőítő énekek között a MEÖT tagegyházainak missziói vezetői szóltak egyházaik küldetéséről és közös feladatainkról.

A záró istentisztelet az alberti evangélikus templomban volt, ahol Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke hirdette az igét Lukács 1, 1-4. alapján. Lelkesítően tárta fel a
hallatóság előtt, hogy mi az, amit egyenként is meg tehetnek a keresztyének, az evangélium
terjedése érdekében. Dr. Fischl Vilmos főtitkár rövid előadásában az Ökumenikus Tanács munkájának sokrétűségét tárta fel a gyülekezet előtt. A záró istentisztelet liturgiájában a missziói
bizottság tagjai is részt vettek.
Az istentisztelet után szeretetvendégségen, személyes beszélgetésekben folytathatták a
közösségépítést az alkalmi gyülekezet tagjai.
Nemeshegyi Zoltán
baptista lelkipásztor
a MEÖT Missziói és Evangelizációs Bizottságának elnöke

